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ności ma obejmować

15

lom proporcjonalnie według

mknięta do 18 stycznia. Przed-

ność, tym redukcje długu mają
być większe.

głównego długu.
„Gdynia” jest traktowana
przez PBK jako jedna z najno-

zleceń kooperacyjnych oddłuża-

nego zakładu. Akcje stoczni mają być przyznawane wierzycie-

sWÓJ
we. W PBK

banku o stocz-

gdyby nie te atuty, zobowiązania
mogłyby sięgać nawet 8 bln zł.

składa łe m.in. wysoka ocena

Jan Kreft

i może wybierać

pozytywną

ni

na decyzje finansoprzyjmuje się, że

zarządu,

opinię

partnerów.

Na

który mimo praktyczne-

m

wych państw członkowskich
do sojuszu”. Ministrowie byli
w tej sprawie jednomyślni.

W Sejmie

1 je podpisu-

oddłużeniu - na str.2

Wojna

| Przemysław W.

z trzema
schodami

A także kompozytorem.

przed 1 listopada 1991 r. spełniały warunki do uzyskania

Pokonajmy owe trzy schody
wspólnie!
a

świadczeń,
rentowych,
powiednich
Odbyło

poiikowich
raso

przyszedł na świat w tej placówce leczniczej od chwili jej

uruchomienia przed 86 laty.
Grant Harrison Carter ważył 6
i pół kilograma i mierzył 58
centymetrów.

(PAP)
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Dokończenie na str.2
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Wczoraj w Brukseli odbył się kontynentalny
finał
konkursu „„Kobieta
Europy''.
Nagroda ta przy-

za

00

0 U0óoOo A e
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Warszawski oddział EquiLi-

bre, którego spiritus movens
jest właśnie Janina Ochojska,

Europy<

znawana jest od sześciu lat przez międzynarodowe jury, działające pod
auspicjami Komisji Wspólnot
Europejskich. Obok Czech
i Słowacji, Polska w konkursie
tym bierze udział po raz drugi.
W roku ubiegłym polską kandydatką do tytułu była prof.
Ewa Łętowska. Ostatecznie za-

jęła ona wysokie, drugie miejsce.
|
W roku bieżącym Polski
Nagrody

E m En

„Kobieta

Europy”* wysunął kandydaturę
Janiny Ochojskiej, szefowej
polskiego przedstawicielstwa
fundacji EquiLibre. Idea tej
fundacji do Polski została przeniesiona z Francji. W chwili
obecnej zajmuje się ona przede
wszystkim organizacją konwo-

64 ciężarówki. Na południe

Europy przewiozły
one z górą 640 ton_

różnych towarów. W brukselskich kuluarach
mówi

się,

5

że

polska kandy-

datka nie jest
pozbawionaśż
szans na koń- :
cowy suks

jów z pomocą humanitarną

deficytu, pieniądze na kulturę
wydaje się w sposób niezwy-

kle rozrzutny i nie zawsze
przemyślany. A tymczasem,
Jest tyle miejsc, takich jak
Gdynia, które mają wszelkie
dane ku temu, by zacząć dzia-
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A

ma, w udzielonym nam przed

tygodniem wywiadzie, powiedziała: „Gdyby tak rzeczywiście się stało (...) ostatecznie

posłużyłoby to nie mnie, lecz
sprawie. I mogłoby to znaczyć,
że mimo wszystko Europa jeszcze nie do końca zapomnia; ła o rozoranej wojną byłej
Jugosławii+)

łać sensownie, z pożytkiem

szuflady, czyli z tak zwanej
potrzeby, tylko na konkretne
zamówienie, zatem interesowałem się zawsze, by rezultat
mojej pracy zaistniał. Od początku, od 1969 roku byłem
jednoosobową firmą, spółką
cywilną, podmiotem gospodarczym, jak byśmy dzisiaj
powiedzieli. W czasach fatalnych dla tego typu działalności „chodziłem” wokół tego,

by opublikować, umożliwić

nagrania, załatwić formalno-

centa. Zaczęło się od studenckich festiwali, potem była telewizja, później muzyczna ko-

mercja - festiwale krajowe

i międzynarodowe. W latach
80. odszedłem od estrady.
Przyjąłem propozycję firmy
amerykańskiej i zorganizowałem czwartą w Polsce spółkę
typu joint venture - „Hanna
Barbera Poland”. Było to bardzo udane posunięcie w moim
życiu zawodowym. W ciągu

ośmiu lat prowadzenia dużej

dla widza i słuchacza. Kiedy
widzi się jego satysfakcję, zaspokaja się w ten sposób również własne ambicje.

- Na razie jednak jest chyba
sporo problemów. Teatr Muzyczny od dawna nie przygotował premiery, która stałaby
się m
artystycznym
Wy
niem, a w repertuarze
ma sporo pozycji,
które nie są
własną produkcją. Miewa też
kłopoty z zapełnieniem widowni.

Dokończenie na str.3

Do chwili zamknięcia numeru nie dotarły do nas informacje, kto został laureatką
konkursu i uzyskał tytuł |
„Kobiety Europy
roku 1993”'.

Tekst i fot. Roman

(odzież, lekarstwa, żywność)
dla byłej Jugosławii, choć

e

z pola swego widzenia nie traci

5 4.

Warszewski

też potrzebujących w kraju.

Skacz! Skacz!! Skacz!!!
Dominująca nad meksykańską stolicą Wieża Latynoamerykańska, licząca 75
metrów wysokości, stała się
w środę dramatyczną sceneri próby samobójstwa młodej kobiety.

w ciągu roku zorganizował 6
konwojów, na które złożyły się

Dokończenie na str.2

na teatrze, skoro moż-

na tu z powodzeniem prezentować filmy i organizować
koncerty. Czasy się zmieniły.
Państwo nie ma pieniędzy na
dotowanie stu scen, z których
każda wystawia „Zemstę” albo „Damy i huzary”. Nie ma
już mowy o realizowaniu pięciu czy sześciu premier W sezonie. Budżet centralny jest
„dziurawy”, ale stale, mimo

emerytalnych lub
lecz nie złożyły odwniosków.
się pierwsze czyta-

o ochronie tajemnicy państwo- |
wej, którą rząd zdefiniował jako wiadomość
istotną ze
względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, albo je-

z dyrektorem Markiem

raszewskim, wdrażającym
tu konsekwentnie nowy system zarządzania placówką
kultury. Nie sądzę, abyśmy inając tak wspaniały budynek
- mieli koncentrować się wy-

nie rządowego projektu ustawy |

Komitet

Szpital w Long Beach (Kalifornia) odnotował narodziny
najcięższego noworodka, jaki

e

„Skacz, skacz!” - skandował

tłum gapiów, zachęcając 32-

Tłum

gmachu
W chwili,
na skok,
strażacy.

kocha

letnią Meksykankę, balansującą.na skraju parapetu okiennego na 27 piętrze ogromnego

w sercu miasta.
gdy zdecydowała się
zdołali ją pochwycić
Na chodnik spadły

krew
EP

„Horyzont” na Morenie oraz agencja „Conkret”” we Wrzeszczu przy
ul.Matejki6.

- Tak. Centrum i to przez
duże „c”. Takie mamy ambi-

tylko jej pantofle, ku rozczarowaniu gapiów...
Pociąg londyńskiego metra

na linii Piccadilly przejechał
wczoraj blisko dwa kilometry

3 grudnia, piątek, imieniny Franciszka, Ksawerego

ze 150 pasażerami, ale... bez

motorniczego.

Ten wysiadł na chwilę na
stacji aby sprawdzić zamyka-

nie drzwi. Wówczas pociąg
składający się z ośmiu wagonów samoczynnie ruszył z duowy wielki konkurs dla swoich czytelników przygotowu-

je - jak dochodzą nas słuchy - na zimowe ranki i wieczory
„Wieczór Wybrzeża”. Uczestnicy konkursu będą mieli

szanse wygrać nagrody, których wartość przekracza dwa miliardy
złotych. Emisję kart konkursowych przygotowano już na 10 grudnia, a konkurs potrwa do lutego przyszłego roku. O zasadach Zimowego Konkursu i nagrodach, jakie będą odbierali jego zwycięzcy, będzie można dowiedzieć się w najbliższych dniach z łamów „WW”.

żą prędkością. „Szalony” pociąg z prędkością 60 km na godzinę minął następną stację.
Natychmiast zatrzymano następny pociąg metra, wysadzono pasażerów, a pracownicy

udali się w pościg za „uciekinierem”. Skończyło się na
strachu. Metro-widmo zatrzymało się wreszcie na czerwonym świetle.
(PAP)

śe= rddreranoddtddetente

ten cel jeden z trójmiejskich sklepów muzycznych.
Bilety na koncert sprzedają:
„Orbisy” w Gdańsku, Wrzeszczu,
S
ie i Gdyni, klub studencki
„Kwadratowa”, biuro turystyczne

„centrum”, teatr nie wystar-

czy?

ustawy

zującymi ich na izolację i samotność.

psi od nas w wielu dziedzinach, nie
mogą sobie poradzić z owymi pro-

m.in. rozlosowanie dwóch gitar

- stanie się Teatr Muzyczny.
- Musi być koniecznie

wadzanych lub nadsyłanych
z zagranicy.

by unaocznić wszystkim, że niepełnosprawni są wśród nas. Często le-

acc: wartości 5 mln złotych każda, które przeznaczył na

kultury, jakim - mam nadzieję

Wczoraj w Sejmie uchwalono o banderolowaniu takich towarów jak paliwa do silników,
oleje smarowe i specjalne, wy-

Znowelizowanie

firmy nauczyłem się bowiem
wiele z dziedziny nowoczesnego zarządzania i finansów.
Te doświadczenia na pewno
okażą się teraz przydatne.
Chciałbym je przenieść do

kierowania dużym centrum

importowym od towarów Spro-

wych.i nietylko. A wszystko po to,

zapowiadają dodatkowe atrakcje,

cu, że przejąłem rolę produ-

tajemnic

z 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent oznacza jej bezterminowe przedłużenie (miała
obowiązywać tylko do końca
br.). Jednocześnie przywrócono prawo do emerytury lub
renty wszystkim osobom, które

Agencja Artystyczna „Conkret” -

kulturalnych sprawiła w koń-

uchwalonej przez Sejm przed
tygodniem ustawy o podatku

dzin wspaniałej muzyki w wykonaniu jes
polskich
w rocko-

Koncert rozpocznie się o godzinie 15 w hali „Olivia”. Wystąpić
mają PIERSI, T. LOVE,
PROLETARYAT, CLOSTERKELLER,
ACID DRINKERS, KRISHNA
BROTHERS, BIG CYC, ALAzek STRAJK i zdrów Na
i
gotowano specjalne
miejsca dla sób na OZAACA podjazdy,
toalety
- to wszystko, czego
z reguły nie ma w obiektach teatralnych
koncertowych.
Bilety dzisiaj kosztują jeszcze
100 tysięcy, w dzień imprezy już
150, warto więc się pospieszyć.
Tym bardziej że organizatorzy - telewizyjny program „Luz” oraz

Po-

nieważ nigdy nie pisałem do

ści w związkach twórczych,
etc. Niemrawość instytucji

| roby przemysłu spirytusowego
oraz tytoniowego. Senat postanowił nie wnosić poprawek do

już jutro! Osiem gołowych

znesu. Zgodził się pan zostać
dyrektorem artystycznym
goyiskie O teatru i z pewnocią wiele osób zadaje sobie
pytanie: po co mu to było?
- Jestem przede wszystkim

gowaniaodcięcia
stoczni od kredyto- O szansach
stoczni po
stara się podpisywać no.
+
we, dobre kontrakty

- Jest pan kompozytorem,
producentem, człowiekiem bi-

producentem artystycznym.

+

je. Stoczni udało się również

www
SN

dnili wczoraj w Brukseli, że
„w najbliższej przyszłości nie
ma mowy o przyjmowaniu no-

dobre stosunki personalne, co ma

wocześniejszych w Europie

ww

"2

mu naprawczego.
PBK stara się wprowadzić jak
najlepsze traktowanie wszystkich
wierzycieli. W przypadku najmniejszych, redukcja wierzytel-

Aby zabezpieczyć wierzyciel, PBK planuje nominowanie zadłużenia w obcej walucie. Bank
chce przyznać swoim wierzycielom prawo pierwszeństwa do

M

AISREŚSCS

Alia sau Brakuje jeszcze
ostatecznych weryfikacji progra-

proc. Czym większa wierzytel-

utrzymać dobrą kadrę fachowców. Poza tym w spółce panują

NN

[| inistrowie spraw zal granicznych
16
W Bi państw NATO uzgo-

p
z

stawiciele banku szacują, że postępowanie jest zaawansowane
W
.
Sprecyzowane są już

ok.

SR

NN

niedomówień

Kwotę 4,5 bln zł obejmie
ugoda bankowa
Stoczni Gdynia S.A. Oddłużenie prowadzone
przez Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie będzie największą tego typu operacją finansową w Polsce. „Gdynia” jest największym dłużnikiem tego banku.

Ugoda wierzycieli stoczni
musi być, zgodnie z ustawą, za-

A

I Ź

BILIONOWA
UGODA

Bez

Ź

Oddłużenie Stoczni Gdynia S.A.

Nie zapomnijcie o swoich
MALUCHACH!!!
My o nich nie zapominamy. Już jutro

zaproponujemy wszystkim dzieciakom świetną
zabawę...
„listy do Mikołaja”!
przygotowaliśmy wiele
sympatycznych

prezentów: klocki lego,
zabawki, słodycze,
filmy...
Prawdziwy Mikołaj będzie
wręczał je osobiście! To
będzie wielka świąteczna

frajda dla wszystkich pociech!
Nie zapomnij kupić swojemu

dziecku sobotniego wydania
„Dziennika Bałtyckiego”!

Zgrudnia 93 ZNERIANIK [BAETYCHI
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Wczoraj wojewoda elbląski, Zdzisław Olszewski
i prezydent Elblą j Józef

Gburzyński, złożyli
pod porozumieniem,
cy którego z dniem
nia 1994 elbląska
przejmuje

część

podpisy
na mo1 styczgmina
zadań

Elbląg

Pieczęć na pilotażu
gminne

ośrodki

zdrowia

w Tolkmicku i Gronowie Gór-

i kompetencji, należących "nym. Mieszczą się one
dotąd do administracji rzą- W strukturze specjalistycznego

dowej. Tym samym flblqg ZOZ, przejmowanego
prze

Zegnaj Słońce...
do

Badania prowadzone od
końca ubiegłego wieku wykazują, że w Polsce zmniejsza się
z roku na rok czas nasłonecznienia, co jest wynikiem zanie-

Od nowego roku we. władanie samorządu przechodzą, następujące placówki służby

Oprócz szkół podstawowych, którymi miasto włada
już od dwóch lat, przybywają

Nadto, wojewoda przekazuje gminie Elbląg drogi przebie-

lotażu powiedział, że jest to

31 km dróg krajowych i 84 km

branie na siebie ogromnej odpowiedzialności. Dodał, że

łecznej przy ul. Toru skiej,
Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, w tym: szpitale

"we'12
szkół średnich, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,
2 przedszkola specjalne, Ro-

pozostają nadal własnością

przy ul. Żeromskiego i Źwiąz-

| dzinny Dom Dziecka, Mło-

ku Jaszczurczego, 4 miejskie

dzieżowy Dom Kultury, świe-

dn

Pomocy. Spo-,,,. „mu ]

a

pod

ejne placówki, oświato-

przychodnie rejonowe, Zespół

tlica dworcowa PKP, Między-

Przychodni Specjalistycznych
przy ul. Nitschmana oraz

szkolny Ośrodek Sportu i 4 internaty szkolne.

EH

jest pierwszym miastem w naszym wo-

jewództwie, przejmującym nowe funkcje administracyjne. Pod „skrzydła” magistratu wejdzie
cała oświata, służba zdrowia, Państwowa Galeria Sztuki. Zarządzać będzie także drogami krajowymi i wojewódzkimi. Jak podkreślił wojewoda Płażyński, akt ten ma również aspekt polityczny. Nastąpi całkowita zmiana w administra-

w rejonach przemysłowych ok.
2-3 godzin Słońca. Pyły i gazy
w atmosferze sprzyjają zachmurzeniu.

ugoda

ugodzie wyższą rangę, aniżeli kontrowersyjne oddłużenia

A:
W 'Histopadzie
:

innych polskich stoczni.
kosztowała kilka lat temu „Gdynię” dwuletnie zawieszenie kon-

CH i spodek produkcji wub.
roku do 59 min dolarów. Stocznia

RE

zawierała kontrakty, wobec któ-

rych rząd zobowiązał
się do dopłat.

Wczoraj, w godz. 14. 45 17. 15 mieszkańcy dużej części dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz
pozbawieni byli dopływu energii elektrycznej. Jak poinfor-

seph Conrad („by mu nazwiska cudzo-

mowano nas

|:

Dzianisz

w „Pogotowiu

dłowo eksploatowane. Nao
nowe
brak miejśca. Odpady zatruwają,
wodę, glebę i powietrze. Polski

Klub

Ekologiczn zapraszado

ko przytyk w stosunku do pla-

Ww kwestii, kogo ma dotyczyć

mu."

cówek kulturalnych, które broniły się przed dostaniem się
w objęcia elbląskiej gminy.

„Tajemnica państwowa” he

'0óWia przedstawiciele PBK, „ża-

den SWÓŹŚŹ nie jest własnością
a

Hm ewozdzu ciazy

W tym roku stocznia planuje
sprzedaż za 340 mln dolarów, zaś
za dwa lata powinna wykorzysty-

wać wszystkietswoje moce pro«
Jan Kreft

Towarzystwo Ekologów i 1 Przyjaciół Zwierząt „Gaja”. Wystarcza

i domach towarowych Trójmiasta

zakreślić odpowiedź „tak” lu
„nie”.

Gdyni otrzyma-

ją

ochrony Śro-

mi. Przygotowali je organizatorzy

dowiska” , który ma obowiązywać

Warszawskiej
Giełdzie Papierów
Th
Wartościowych
nastąpiła zmiana lidera, obecnie
maksymalny kurs ma „Wedel”
(1935 tys. zł). Po splicie (podziale) akcji „Exbudu” cena nadal rośnie. Wzrosły akcje 15 spółek.
Ministerstwo Finansów wczoraj
poinformowało, że dotychczas
zarejestrowano 729 tys. zamó-

Dla „DB” komentuje makler
BM PENETRATOR, Jarosław

wień na akcje Banku Śląskiego

S.A. (bez zamówień dokonanych
drogą pocztową). W związku
z tak dużym zainteresowaniem
emisją, MF przeznaczyło do
oferty publicznej dodatkową pulę
1.4 mln akcji. W sumie do przydziału jest więc ponad 2,7 mln
papierów. Wyniki mają być
podane do 20 grudnia.

Red. naczelny Jan Jakubowski - tel. 31-35-60; z-cy red. na-

czelnego: Ryszard Jaworski - tel. 31-35-60, Tadeusz Skutnik 31-73-15; I - sekretarz redakcji Grzegorz Rybiński, sekretarze:
Janusz Czerwiński, Tadeusz Jabłoński, Danuta Kuta, - tel. 31
27 33. Działy: Społeczno-Polityczny - kier. Barbara Szczepuła,

tel. 31 20 62; Społeczno-Kulturalny - kier. Aleksandra

Paprocka, tel. 31 79 26; Ekonomiczno-Morski-kier. Janusz Wikowski - 31 53 28; Sportowy - kier. Janusz Woźniak - tel. 31
18 97; Łączności z Czytelnikami - tel. 31 50 41 w. 202; "Rejsy" red. prowadzący Henryk Tronowicz - tel. 31 50 41 w. 267;
„Relaks” - red. prowadzący Dariusz Wasielewski —tel. 317315;
fotoreporterzy - tel. 31 50 41 w. 166; Grafik - Krzysztof Ignato-

Paszkiewicz: Rynek papierów
jest obecnie względnie zrównoważony. Wszystkie ofery sprzedaży w dogrywce zostały zrealizowane. W przypadku „Vistuli”
zrównoważenie rynku, przy dość
wysokich obrotach, może sugerować osiągnięcie lokalnego minimum, nic jednak nie wskazuje
na zahamowanie tendencji wzrostowej tych akcji. Notowane po
raz pierwszy po podziale akcje
„Exbudu” - mimo nie najlepszych wyników ekonomicznych
spółki- utrzymują zwyżkę kursu.
Są to obecnie jedne z najtańszych (nominalnie) akcji. Pewnym zaskoczeniem może być

Wbrew
pieniędzy
tem. Taki
czy od 10

ków

pozorom nadmiar
też może być kłopowłaśnie problem dręlistopada pracowni-

gdańskiego

funkcjonariuszy na służbie.

Nie ma

wątpliwości,

że

w chwili wypadku syn prezydenta był nietrzeźwy. Z eksper-

tyzy krwi wynika, że kierowca
miał co najmniej 1,8 promilla
alkoholu.
Prokuratura
Rejonowa
w Gdańsku odmówiła ujawnie-

nia przedstawionych zarzutów.
Wiadomo jednak, że zastosowano art. 145 par. 1 i 3 kk
(spowodowanie
wypadku
w stanie nietrzeźwym oraz nieumyślne spowodowanie uszkodzeń ciała), art. 236 kk (znie-

ważenie policjanta na służbie)
oraz art. 234 (czynna napaść na

oddziału

Wielkopolskiego Banku Kredytowego przy ul. Nowe Ogro-

mieć dostęp, a które mają być ukryte ze względu na nasze dobro osobistei z

powodu bezpieczeństwa państwa.
Ujawnianie dokumentów z klauzulą „tajne” lub „łajne specjalnego
znaczenia” wywoływało liczne kontrowersje. Byliśmy świadkami głośnych
procesów, jak choćby za ujawnienie instrukcji UOP nakazującej inwigilowanie
politykówi partii politycznych. Wciąż tajne są patery operucyne dotyczace ś
niemal wszystkich wydarzeń z historii PRL.
Dlatego ustawa porządkująca zagadnienia związane z przestrzeganiem
tajemnicy państwowej jest bardzo potrzebna.
|
Rządowy projekt referowany przez wiceministra spraw wemnęrznych Jerzego
Zimowskiego przewiduje, na przykład, karanie obywatela za ujawnienie

informacji, która stanowi tajemnicę państwową, mimo że obywatel nie podpisał
żadnego zobowiązania o jej zachowaniu. Jeśliby ta propozycja przeszła,

oznaczałoby to, że każdy, kto nieświadomie ujawni informację zakwalifikowaną

przez rządową administrację jako tajemnicę państwową, byłby pociągnięty do

stacji spod napięcia. Mieszkań-

cy Wrzeszcza będą więc pozbawieni prądu przez około
dwie godziny.

ia

Urzędnicy z MSW zaproponowali zapis znany z komunistycznej przeszłości.
Ich prawo, ale posłów wybraliśmy po to, by uchwalali mądre ustawy i

BOR.

kontrolowali państwowych urzędników. Po pierwszym czytaniu projekt został

- Rozumiem,

że taka jest

wasza praca. No dobrze: trochę
się zasłonię i niech pan pstryka
- powiedział syn prezydenta,
gdy nasz fotoreporter przedsta-

wił się i zapytał go, czy może
zrobić zdjęcie.
ROD

czeń wszystkich opakowań kaucjowanych.
Opinie mieszkańców Trójmiasta będą przekazane lokalnym wła-

skierowany do komisji i wróci na obrady plenarne, tylko czy nieobecni podczas
wczorajszej dyskusji posłowie będą wiedzieli nad czym głosują ?
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walory. Zatwierdzone podwyższenie kapitału akcyjnego tej
spółki prawie dwukrotnie zwiększyło ostatnio wartość wskaźnika
P/E (cena do zysku).

Akcje giełdowe (kolejność
pozycji: aktualny kurs w tys.
zł/zmiana kursu w proc /wartość
obrotu w mln zł/oznaczenia: nk nadwyżka zleceń kupna; rk - redukcja zleceń kupna)

Kłopot

AMB

bankowców
dy. Tego dnia właśnie w godzinach porannych roztargniony

całkiem znaczną
może dzięki „DB”
teraz uwolnić bankłopotliwego „prei

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsyłanych materiałów oraz nie zwraca tekstów nie zamówionych .

REKLAMY I OGŁOSZENIA

dyrektor ds. marketingu — tel. 31 04 42; szef biura marketingu
„DB” - tel. 31 20 94; kierownik biura ogłoszeń — tel. 31 50 41

PPT 2: 967 broc. (0)

biorstw.17
tys. opracowania trafiło do w Polsce 10 mln USD. W przyszłym

NE Ć o 2)

ra dane o ponad 22 tys. przedsię.

(w zł)
zamknięcia - wczoraj)

(kurs ofi-

cjalny)

wew. 169, Centralne Biuro Ogłoszeń - „Dom Prasy” parter 80 —

Waluty

886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel/fax. 31 80 62, tel. 31 17 51,

„Max”
(Gd., JagieIlońska 10)

„Silvant”
(Elb., 1 Ma-

użytkowników w kraju, a 3 tys. za — roku planuje wydanie
granicę.

(-2,5)

:

SAUNNY

126 p, 84, sprzedam, 39-43-95 |

22-41-84 - PRZEDPŁATY.
41-03-06 - PRZEDPŁATY.

BMW 730 i, 90 dużo dodat-

tel. 31-31-25

POKROWCE samochodowe PPHU
*Kubik", 53-02-11 wew. 434
10952

DO spożywczego
Gdańsk, Kartuska35

zatrudnię,
a.

FIRMA zatrudni księgową - j. agnielski, 470-213
28351

HOLANDIA- najtańsze samochody,
cotygodniowe wyjazdy, SeA0 19 Je
KOMIS RTV, 20-61 55

2129

« MIESZKAŃCÓW Wrzeszcza do

nie wymagane, tel. 43-45-55, od po-

uprzątania śniegu zatrudnię, 470-

53. osoby. Wiek

niedziałku do piątku 9.00 - 20.00

J. Galas

000 km, bogato wyposażony, sprzeoma zamienię na tańszy, tel. 56-

do 35 lat. Doświadczenie handlowe

trudni

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 30 listopada 1993 r.
zmarł nagle nasz najukochańszy Mąż i Ojciec

ś. tp.

ś. fp.

BRONISŁAW

AO
że dnia 3

lat 57

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele
pw. Gwiazda Morza w Sopocie 4 grudnia 1993 r. o godz. 8.30.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
o godz. 14.00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
30936
Rodzina

Msza św. żałobna w kościele parafialnym
w Jelitkowie 3 grudnia 1993 r. o godz. 8.00.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 14.30
na cmentarzu Łostowice.
30572

Żona i Dzieci

213

Pogrzeb odb
zie się w dniu 4 grudnia 1993 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu Katolickim
w Sopocie przy ul. Malczewskienoona z Rodziną

o———————

ooo

SPRZEDAM 126 p, 1984, 93-19-83
TANIO Volvo 244 D, 20-01-59

oo|

28687

«W eleganckich sklepach męskich
Wrzeszcz - Gdańsk zatrudnię reprezentacyjnych panów, panie po maturze w charakterze sprzedawców,

52-32-33
10636

ZATRUDNIĘ - sekretarkę, magazy-

nierów ze znajomością elektroniki,
48-45-60

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2 grudnia 1993 r.
zmarł nasz najukochańszy Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

CZESŁAW

FRANCISZEK
POLAKOWSKI

28510

28227

ś. tp.

ś. fp.

JÓZEF CEGIEŁKA

CHYTRY

ze Stanisławowa

W głębokim smutku zawiadamiamy,
listopada 1993 r. zmarł nagle nasz ukochany
Mąż, Syn, Ojciec i Dziadek

PRZEJŚCIÓWKĘ sprzedam, 31-1173 (11.00 - 18.00)

28271

28352

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30 listopada 1993 r. zmarł
po krótkiej chorobie przeżywszy lat 72 nasz kochany Ojciec, Teść i Dziadek

NAGRODA za odnalezienie Mazda
323 ONU 6753, niebieski, tel. 5102-64, 9.00 - 17.00
30920

MALOWANIE, tapełowania 32-8802

handlowa

10061

BMW 525i 91 rok, czarny metalik 84

za-

FIRMA

30-67.

A.

b

14 lub31 50 41 w. 272

sterplatte 5, prezes Yann Gontard, dyr. Małgorzata Maziarz - tel. 82-30-68, fax 82-

jęcia, 53-27-81

30861

ków, bezwypadkowy, stan idealny,

PRENUMERATA: Prenumeratę prowadzą wszystkie ekspozytury „Ruch S.A.” Oddział
Gdańsk. Informacji udziela Dział Kolportażu o/Gdańsk tel. 41 87 54
DRUK: Drukarnia Offsetowa „Prasa Bałtycka” Pruszcz Gdański, ul. Obrońców We-

26

31

524 td, 90/91, ABS,

MITSUBISHI Pajero 86 TD, sprzedam - zamienię, 24-08-45

APTEKA (pomieszczenie) do wyna-

idealny, 57-92-90 po 16.00

31 50 41 wew. 127, tlx 512859 pg pl. , Biuro Ogł. w Gdyni ul. Władysława IV 24, tel 20
08 32, tlx.54289 prasa pl., Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel. 32 50 80, 32 70
94. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Wydawca: „Prasa Gdańska” Spółka z o. o., prezes Tomasz Hołdys, wiceprezesi Maciej |
Łopiński i Yann Gontard 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, Dział Wydawniczy tel. 31 96

szybko, solidnie,
0

„airbag, tempomat itd., kolor brokatowa czerwień, bezwypadkowy, stan

ja 41)

Polski (w sumie o 410 tys. przedsię-

katalogu poświęconego
firmom wybiorstw) o łącznym nakładzie
ponad
brzeżowym. Ma się on ukazać - 1,6 mlnegzemplarzy.
(s)

81-23-87

126 p, kupię, 53-90-96

ów Ofir-

mach działających w 18 regionach

Przygotowana
jest drugia edycja

| SUPEREKSPRES

BMW

1 dolar
kurs średni

— — US West Polska zainwestowała

PPT 4: 9,5 c

20-57-29. PRZEDPŁATY. |,
Londyn

NBP

zemplarzy. Z szacunków wynika, że 5
tys. dotychczas funkcjonujących
przedsiębiorstw zniknie z wykazu (zakończyły działalność), pojawi się zaś
8 tys. nowych.

PPT 3: %,6 proc. 0)

51-42-26 - PRZEDPŁATY.

wicz.

Dział Marketingu - 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7;

+03
proc.
)
SPI =: 07.6 próc. (0)

(JW)

klient pozostawił w tzw. sali

— w czerwcu 1994 r. Weryfikowane są
poprzednie informacje i zbiera
się no-

| W woj. gdańskim do bezpłatnej
dys- | we. Nakład ma wynieść
105 tys. eg-

:

SAL:154/+2,7/55 4

operacyjnej
kwotę. Być
będzie mógł
kowców od
zentu”...

jasio

PPT 5: 95,0 proc. (-3)

RES

„Panorama firm” to katalogi opracowane przez US West Polska.

)

ji przekazano 100 tys. egzemplarzy katalogu dotyczącego firm naszego
- powiedział nam Robert Kalisiewicz, kierownik działu
marketingu wydawcy. Katalog zawie- —

r

O

(PAP)

mogła w następ-

Panoramicznie

ŻYWIEC:1320/+10/65,1

W

szkaniowej

Przedsiębiorstwa w kata

isa.

SWARZĘDZ:210/+2 4
NN;

|

WEDEL: 1935/+9,9/45/rk

/18,7
TONSIL: 230/+0 4 /145
U

żeby osoba, która w pierwszym

RICE LR

OBLIGACJE ar" PIO.

45 proc. tej kwoty. Propozycja
ta ma zostać zgłoszona na plenarnych obradach Sejmu jako
wniosek mniejszości.

roku nie skorzysta z ulgi mie-

ki tys. zł. Według ropozych

WSZECH.
a "kan
AAA 98.2

lat nie skorzysta z ulgi, w kolejnym roku mogłaby odliczyć

(UD) zmierzającego do tego,

to 15 proc. pierwszego

R.
4(+34

tte m

omisje nie zaaprobowały
wniosku Tadeusza Syryjczyka

progu podatkowego, który
w 1994 r. ma wynosić 90 mln

eo
ie

+7,

Jak propomowa! rząd- 5 proc.

-VISTULA: 1400/-2,1/95,5

KABLE:365/0/35,6 —
KROSNO:275/+04 /16,7
MOSTAL
EXP:1070/+1 575
MOSTAL
WAR:1020/+1/4,7
OKOCIM:730/+3 5/13,8
POLIFARB:680/+1 ,5/86,4
PRÓCHNIK:510/+2/9,4
SOKOŁÓW: 290/-1,7/9,3

'U Her

na remonty mieszkań ma wy- 30 proc. kwoty pierwszejskali
a
2 proc. tej kwoty, a nie podatkowej, a jeżeli w ciągu 2

nast

będą mogli skumołować

e

Co odliczymy? ,.

"komisji dolny limit wydatków” nym. roku odliczyć od dochody -

du wydatków na re-

mont mieszkań
13 620 tys. zł.

IRENA:860/+2,4/12,1/nk

przy znacznym popycie na te

że

! górny limit 19 O

BIG:169 /0/52
BRE:1595/+10/98 3
ELEKTRIM: 1260/0/128,2
EXBUD:265/+1,5/45,6

utrzymanie się ceny akcji BIG,

ka
erdz, „Ustawodawcza. Hi

o”

dam W
a

Barbara Madajczyk- -Krasowska

RE
ił Ć pH

Ej

tam od stycznia 1994 r. Jeden
z punktów zobowiązuje sprzedawców do przyjmowania bez ograni-

żżk

do prokuratury nieco przed
godz.10. Był bez obstawy

cikologów

akcji: harcerze, PKE i Trójmiejskie

rozdawane
będą arkusze z pytania-

jmowe ławy zaczęły świecić pustkami. Wczoraj "1 południem, Pidae
Goa
nad rządowym projektem ustawy o zachowaniu tajemnicy
Przemysław Wałęsa twierpaństwowej, tylko nieliczni posłowie siedzieli na sali obrad. Najpuściej było
dzi, że po wypadku był w szoku i nie pamięta czy dopuścił w ławach posłów z SLD.
się czynnej napaścina poliA projekt ustawy dotyczy niezwykle ważnego zagadnienia, bo prawa
cjanta oraz czy znieważył
obywatela do informacji. Ustawa ma rozstrzygnąć do Jakich informacji możemy
Dokończenie ze str. 1 .

funkcjonariusza).

przywrócić dostawy prądu. Remont transformatora zostanie
wykonany w niedzielę, w godzinach porannych. W tym '
czasie ma nastąpić wyłączenie

(P. AP)

Pustki w Sejmie

(P)

Przemysław W. przyszedł

Akcja

wy-

WSbystki ch większych sklepach

wych zmieni się zaproponowana przez rząd definicja tajemnicy państwowej, ponieważ - dnie zobowi
jak twierdzili posłowie- jej
Marszałek Sejmu Józef Oleogólnikowość może prowadzić ksy powiedział, że jest zainte-

miast będzie nimi jedynie zarządzało.
Pieniądze na objęte pilotażem nowe powinności samorządu pochodzić będą z budże-

By mogła ona działać normalnie,

ek c )
w.
ja.południu i jutro, we

oni, że obowiązek zachowania
tajemnicy państwowej powinien dotyczyć wyłącznie osób,
które podpisywały odpowie-

pracach w komisjach sejmo-

resowany kontynuacją transmisji ielewizyjnych. z obrad Sej-

została pokryta kapitałem stoczni.

Energetycznym Zakładu Energetycznego w Gdańsku, powodem tego była poważna awaria
stacji transformatorowej. Ekipy
pogotowia naprawiły uszkodzenie prowizorycznie, aby |

to zbyt rygorystyczne i godzą-

ce w wolność prasy. Uważali

ści. Różnice zdań wystąpiły też

Ga
7
b Istniejące wyspie SA SĄ Przeczytaj, wypełnij, wyślij |

REDAKCJA
80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 Tel. centrali 31 50 41,
telex 0512358.Korespondecje: 80-958 Gdańsk skr.pocz. 419.

nych szacunków PBK, JS bln zł.
Powstała w ten sposób strata nie

Wrzeszcz bez prądu

Dnia 3 grudnia 1857 roku urodził
się w Berdyczowie Józef Teodor Konrad Nalęcz Korzeniowski. Któż pomyślał wówczas, że dla swej wątłości rychło ochrzczone z wody dziecię wyrośnie na dzielnego marynarza? Że Jo-

ziemskie usta nie wykrzywiały”) stanie
się największym bez wątpienia, acz piszącym po angielsku, pisarzem polskim?
W Gdyni temu piewcy marynarskiego trudu, wierności i honoru jako podstaw człowieczego kodeksu etycznego wzniesiono pomnik. W Gdańsku znalazł siedzibę Polski Klub Conradowski,
który rosnącemu zainteresowaniu
świata przybliża osadzone w tradycji
polskiej historii i literatury wartości,
wniesione przez Conrada w literaturę
światową.
Darząc Conrada na Wybrzeżu
szczególnym szacunkiem, zbliżamy się
do 70. rocznicy (sierpień 1994) jego
śmierci. Moment ten uczci Wojewódzka Biblioteka Publiczna przybraniem
Conrada za patrona, a może szczęśliwie także położeniem podwalin pod
Polski Ośrodek Conradowski, tak potrzebny światu coraz żywiej zainteresowanemu polskimi korzeniami Conrada.
|
Jest potrzeba, abyśmy tej placówce
kulturalnej okazali życzliwość i pomoc
w realizowaniu jej celu.
a

Y
Wycofanie się z tych dopłat kosztowało „Gdynię”, według pobież-

piło. Zdaniem posłów - byłoby

cych tajemnicę państwową.
Z dyskusji w Izbie można
wnioskować, że w dalszych

do nadużywania klauzuli tajno-

trzeba go było odbudować. Dziś
bank ma do czynienia w „Gdyni”
z tzw. ujemnym kapitałem. Jak

wiają za tym przede wszystkim

odkąd stocznia stała się spółka
A A

swego rozporządzenia z wykazem 106 wiadomości stanowią-

cować”. Należy to rozumieć ja-

mig

Skala oddłużenia - oddłużenie „Gdyni” jest przewidziane

dotyczące
dwa lata
:
ssp.

nież ochronę tajemicy służbowej. Rząd nadesłał też projekt

nato-

skarbu państwa, miasto

Sopot stanie się wreszcie pełnoprawnym gospodarzem swojego terenu. Jest to pierwszy
krok w stronę utworzenia powiatu grodzkiego.
Niesie to ze sobą większą odpowiedzialność. Jeśli włodarzom Sopotu coś „nie wypali”, nie będą
już mogli swojej nieudolności zrzucić na
administrację wojewódzką czy władze centralne.

Po oddłużeniu stocznia ma

Conrad

wojewódzkich. Drogi jednakże . można ją dzielić tylko z tymi,
którzy „chcą z nami współpra-

obowiązek zachowania taje-.
mnicy państwowej. Według
rządu - obowiązek ten dotyczy
każdego, do kogo dotarła taka
wiadomość, bez względu na
okoliczności w jakich to nastą-

go ważny interes gospodarczy czy polityczny jak rów-

Pod dozór

szansę na spokojny byt. Przema- — na 8 lat - i jej znaczenie dla polskiego przemysłu nadaje tej

RY

gające w granicach miasta - ok.

cji.

Bilionowa
minely

zlecone. Znaczy to, że wojewoda zachowuje prawo do

p

rych funkcjonują te placówki,
nie zgodziły się wziąć ich

sad mo południe, podczas wczorajszej
Rady Miasta w Sopocie, wojewoda MaU R
aa i prezydent Jan Kozłowski
poda porozonienie związane z progra-

czyszczenia atmosfery.
Ilość czasu ze Słońcem
zmniejsza się w ostatnich latach średnio o pół godziny
rocznie. W ciągu 100 lat ubyło

tu państwa i stanowić tak zwaną dotację celową na zadania

w programie pilotażowym
reformy administracji państwowej.

zdrowia; Dom

e

Spośród placówek kultury,
w rękach wojewody pozostaną
w dalszym ciągu: Wojewódzka
Biblioteka Publiczna, Elbląski
Ośrodek Kultury, Zespół Szkół
Muzycznych i Teatr Dramatyczny. Placówki te zostały
z programu pilotażowego wyłączone.

Dokończenie ze str.1

kontrolowania, czy otrzymywane pieniądze są właściwie
wykorzystywane. Jeśli nie - będzie mógł zażądać ich zwrotu.
Prezydent Elbląga, Józef
Gburzyński, po podpisaniu pi-

przypieczętował swój udzi

ź

106 tajemnic

GAJEWSKI

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 4 grudnia 1993 r.
o godz. 10. 30 w kościele Najświętszego Serca Pana z W Gdyni.
>
© Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.30
na cmentarzu w Pierwoszynie.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku i żałobie
Żona z Dziećmi.

12606

DZIENNIK BALETYCKI | 5 grudnia 1953

Str.3

'

Piąte:
W

magazynie

„Sukces”,

który Barbara wyciągnęła ze
sterty makulatury przy śmietniku, wyczytała, że dopiero
przed czterdziestoletnimi kobietami świat staje otworem.
Podobno wówczas dopiero są
zadbane, gotowe do miłości
i osiągania sukcesów zawodo-

wych. Barbarze brakuje jeszcze wielu lat do magicznej
czterdziestki, ale ma już siwe

włosy, zniszczone zęby i pomarszczoną skórę. Nie miała

nie zabijaj!

w nieprzyjaznym domu, to tak

I znów Barbara postąpiła

długo będą się nad nim znęcać,
aż zginie.

niemądrze, tak to dziś ocenia,
choć wtedy wydawało jej się,
że to jedyne rozwiązanie. Starania o miejsce w zakładzie

Na początku układało im się

nawet nie najgorzej. Mieszkali
na kwaterze, jej mąż wkrótce

miał otrzymać mieszkanie.
Staś instynktownie przycichł
zadowolony, że ma sucho, cie-

pło i nie czuje głodu. Potrafił
godzinami przekładać ołówek

z ręki do ręki, albo kiwać się
w takt muzyki, albo siedzieć

opiekuńczym trwały długo, ale
między nią a mężem

coś się

naprawiło. Nie była w stanie
wytłumaczyć Stasiowi, dokąd
go wywiozą, bo i tak by tego

nie zrozumiał. Na wszelki wy-

padek nic nie mówiła, ze ściśniętym sercem czekając zawiadomienia.

zresztą nigdy okazji, by zadbać
o siebie, bowiem: tak jej się
w życiu układało, że musiała
dbać o kogo innego. .

po raz drugi w ciąży i mąż bez
przerwy wypominał jej, że gdy
będzie

często

przebywała

wśród „wariatow”, to sama
„wariata” urodzi.

Powinna go była opuścić za

to jedno słowo, którego z taką
brutalnością używał. Nie była

jednak kobietą sukcesu, o jakich czytała w magazynie, była
natomiast pewna, że nie da sobie sama rady. Przestała więc
na jakiś czas odwiedzać Stasia,

jej rodzinie, po-.

nieważ urodził się upośledzony. Spłodzenie syna było dla
alkoholika, którym niestety był
ojciec Barbary, punktem hono-

raz już Barbara w ogóle nie
mogła jeździć, chyba że zdecydowałaby się zawieźć tam...
własnego syna.
Okrucieństwo męża wobec

i Stasio, kiedy wreszcie się

urodził, miał być tym upra-.
gnionym synem. Szybko jednak stał się popychadłem ojca,,

bliskich, ale słabych istot do-.
prowadziło Barbarę do krańco-

a także całej rodziny, która to- |
lerowała bełkot pijaka, zaś wy-

wego wyczerpania nerwowego.

Ułomne dziecko potrzebowało
bezustannej opieki obojga ro-

szydzała niezrozumiałą mowę
najmłodszego syna. To Barbara chroniła Stasia przed niewy-

dziców, podczas gdy ojciec

jawnie się go wypierał. Był tak
nieugięty w swojej wrogiej po-

brednymi atakami, podsuwała,
często głodnemu, po cichu je-

stawie, że po kolejnej kłótni
postanowił odejść. Wspaniało-

ścią, jak umiał, co rozśmieszało pozostałe siostry, nie ukrywające swego obrzydzenia.

myślnie zostawił im mieszka-

dzenie. Staś odpłacał jej miło-

Wszystkim w rodzinie było
wygodnie z tą opiekuńczością
Barbary, a kiedy matka zmarła
przedwcześnie, było jasne, że

Staś zginie bez Barbary. Za-

wzięła się więc podtrzymywana na duchu przez księdza, który obiecywał, że Bóg na pewno
jej to wynagrodzi.
Gdy nadarzyła się okazja wyjścia za
mąż, Barbara zrobiła coś bardzo niemądrego. Postawiła narzeczonemu warunek: będzie

robić wszystko, co trzeba, dbać
o dom, pracować, ale musi zabrać brata ze sobą. Staś zresztą
nie okazywał agresji przy Barbarze, bowiem kojarzył z jej
oabą same pozytywne dozna-

nie.
SJ]

izy oku z nosem przylepioym do szyby.
Dopiero dziecko, które urodziła Barbara, stało
się
m zazdrości Stasia,

co Z kolei denerwowało jej męża. Kiedy Barbara wychodziła
z domu, musiała zabierać ze
sobą albo niemowlę, albo bra-

ta, bowiem w przeciwnym razie mogłoby stać się coś złego.
Rozum Stasia nie mógł przyjąć
tłumaczeń Barbary, że kocha
ich oboje tak samo. Dostawał

swoją porcję starań Barbary,
ale gdy ta przytulała dziecko,
rzucał sięnna nich oboje. |

Staś

często

|
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ciągu kilku miesięcy nie

Fot. M. Kostun

pracująca

wychodził

alimenty, płacone dobrowolnie
przez męża, zasiłek rodzinny
i opiekuńczy na dzieci, a nawet
zapomoga nie mogły wystar-

z Barbarą z domu, więc i tym

razem niczego nie podejrzewał. Spakowała jego rzeczy do
torby i pojechali autobusem

w nieznane. To było chyba coś
gorszego niż śmierć bliskiej
osoby. Gdy ktoś odchodzi na
zawsze, mówi Barbara, płacze-

my, ale patrząc na jego spokojną, martwą twarz czujemy, że
to nieuniknione. Obraz rozpaczy w oczach Stasia, gdy zorientował się, że ma zostać
wśród obcych sam, a potem je-

go skowyt, nieraz budzą ją po
nocy, zlaną zimnym potem. Na

przeczają pani twierdzeniu.

Nie działamy w próżni, mamy
komplety, a nawet nadkomple-

sWój brzuch, lekarzy i tych,
którzy za ustawą głosowali.
Poczuła się oszukana.
Aby przetrwać, chwytała się
doraźnych prac u sąsiadów.
Właściwie to oni, dając jej do
wykonania pracę, nawiasem
mówiąc często im niepotrzebną, sprawili, że mogła kupić

ty, na przedstawieniach. Chęt-

nie odwiedza nas młodzież. To
chyba sygnał, że coś się zmie-

Barbara

wpadła

w straszliwą nędzę, bo przecież

czyć na opłacenie wszystkiego.

Ą pośpiech w tej materii nie

- Ryzyko? Tak, ale wyobra-

jest wskazany. Szybko to się
robi „kasę” i komercję, szybko
sprzedaje się szmirę, przed którą musimy się bronić, żeby nie
zdziczeć. Tu zaś potrzeba spokoju i refleksji. Nad sytuacją,
W jakiej się znajdujemy i nad

źmy sobie sytuację odwrotną.

Postanawiamy
dotychczasowy
wań, wydajemy
zakup jeszcze
i co dalej? To

kontynuować
nurt poszukipieniądze na
paru licencji,
się już chyba

Nie udawajmy, że jesteśmy

dzieciom mleko i opłacić mie-

dziej wziętą „specjalistką” od
mycia okien, który to interes
rozkręciła dzięki sąsiadom
1 ich znajomym. Nie bierze już
zapomogi, choć mogłaby, bo
formalnie żadnej pracy nie ma.
Mają co jeść, w co się ubrać,

na. Naturalnie wszystkiemu
winien był Staś, do którego te-

nigdy zaś po pijanemu. Barbara była drugą z pięciu córek

- Jestem w Gdyni od wrze-

śnia i te dwa i pół miesiąca za-

zginąć z głodu. Znienawidziła

Sro-

dowisko jest lekko zaskoczone,
bo długo nikt żadnych tego typu propozycji nie zgłaszał.

Dokończenie
ze str. 1

Wszyscy - w myśl prawa - kazali jej rodzić. Choćby zaraz
potem wszyscy czworo mieli

zem urodzi mu zdrowego syna.
Usłyszała, że czym prędzej ma
pozbyć się ciąży, bowiem dość
już jest wariatów w jej rodzinie. Zrozumiała, że tonie. Trzecie dziecko, obojętnie chore
czy zdrowe, było ponad jej siły. Musiałaby odebrać coś tam-

nym do pokochania takiego sy-

budki z piwem nazywała go
damskim krawcem, co ścierpieć mógł tylko na trzeźwo,

czątku przyszłego sezonu.

Prawdziwy dramat zaczął się
jednak wtedy, gdy zorientowała się, że znów jest w ciąży.
Odszukała męża i błagała, by
wrócił, przysięgając, że tym ra-

Jej mąż okazał się małym, słabym człowieczkiem, niezdol-

ru, bowiem społeczność spod

najbliższych tygodni będę też
wiedział, co zagramy na po-

szkanie. Przynosili jej używaną
odzież, wspierali duchowo.
Z niepokojem czekali jednak
na trzecie dziecko, którego żywić nie było komu.
W tym czasie Barbara zaczęła zastanawiać się, czy nie
oddać w dobre ręce nie chcianego noworodka, jeśli naturalnie urodzi sie zdrowy. Znajomi
sąsiadów znaleźli nawet małżeństwo, które chętnie wzięłoby niemowlę, pod warunkiem
wykonania wszelkich badań.
Rozmyślili się jednak szybko,
bowiem przestraszyli się genów, jakie krążyły w rodzinie
Barbary. Mogło przecież być
i tak, że noworodek, pozornie
zdrowy, przestanie się po jakimś czasie normalnie rozwijać.
Zdecydowała więc, Że zostawi je w szpitalu. Na pewno
ktoś się nim zaopiekuje. Sąsiedzi, widząc, jak walczy o przetrwanie, nawet jej od tego postanowienia nie odwodzili.
Gdy urodziła przedwcześnie
wątłą drobinkę, stanął jej przed
oczami, nie wiedzieć czemu,
zrozpaczony Staś, gdy go zostawiała w zakładzie. Coś się
w niej poruszyło. Trudno, postanowiła, jak będzie całkiem
źle, odkręci gaz i zginą wszyscy czworo. Wróciła z zawiniątkiem do domu. Znów pomogli dobrzy ludzie i ... siostra, po której tego nie oczekiwała. Bezrobotna, bez perspektyw zamieszkała z Barbarą
i zaopiekowała sie maluchami.

choć spokoju nie zaznała.
. Najwidoczniej Bóg postanowił doświadczyć jeszcze mocniej Barbarę, bowiem jej syn
urodził się z zespołem Downa.

Najpierw o brata, którym
pomiatano w

wpadł w taki stan apatii, że
przestał reagować na jej widok
i lekarz poradził, by tak często
nie przyjeżdżała. Była zreszta

przyszłego roku. W ciągu paru

A Barbara? Jest dziś najbar-

na

Broadwayu
tym, czego w tej sytuacji - końca wieku, poszukiwania tożsamości, kryzysu wartości - oczekiwać może teatralna publiczność, co ją jest w stanie
wzruszyć i poruszyć. To przecież nie jest tylko nasz polski

nia na lepsze, że nastąpiło już

zmęczenie obrazkową „sieczką” wideo, że szmira zalewająca nas przez kilkanaście minionych lat - nie tylko przecież ze
sceny - przestaje fascynować
również młodych. Nadchodzi
dobry moment, by zainteresować odbiorcę czymś ambitniejszym. Ale nie od razu wróżę tu

problem.
- Każdy teatr i każdy dyrek-

tor marzy o repertuarowym hicie. Mamy zatem szansę zoba-

sukces. Czeka nas w tej mierze

praca od podstaw. To będzie

czenia niebawem w Gdyni polskiego muzycznego hitu?

proces.
- Nie jest tajemnicą, że
w pańskich planach artystycznych czołowa rola przypada
polskiemu repertuarowi. Czy
mamy już taki i czy jest z cze-

- Jestem nawet pewien,

Fot. Małgorzata Bramorska-Fogiel

go wybierać?

- Wybierać oczywiście nie
ma z czego, bo takich spektakli
w Polsce się nie pisze. Pomysły mam, twórców, którzy je
„złapią” 1 „pociągną” z pewno-

ścią nie zabraknie. Oni przecież także zauważyli, że czas

odbijać od dna, jakie osiągnęliśmy, schlebiając w ostatnich
latach najniższym gustom, mizdrząc się do publiczności ta-

nim dowcipem, dyskoteką i zachodnią szmirą. Pora wracać

do źródeł, do narodowej kultury. To brzmi - być może - pate-

tycznie i źle, bo terminu tego
nadużywano. Taka jednak jest

prawda: mamy własną, bogatą,
europejską kulturę, a z drugiej
strony - musicałową formę teatralną, która nie wyrasta z eu-

ropejskiej tradycji. Chcemy to
skojarzyć i lansować w Gdyni
pewien styl. „Nie udawajmy,

że jesteśmy na Broadwayu” powiedziałem przed laty w wywiadzie, po gdyńskiej premierze „Kolędy-Nocki”. I towarzyszy mi to hasło do dziś.

przejadło. Gdyński teatr udo-.
wodnił, że jest w stanie przygotować współczesny musical
i grać go na poziomie. Cenię
sobie działania. Jerzego Gruzy,

- A czy widzi pan w przyszłym repertuarze miejsce dla
operetki, niegdyś przez Gdynię
tak lubianej?

zwłaszcza „Les Miserables”
i jego „Skrzypka na dachu”

w pierwszej, jeszcze nie zubo-

- Nie można jej ignorować,
więc zapewne się pojawi. Trzeba jednak pomysłu, aby się
w ogóle dzisiaj zabierać do jej
wystawienia. Przyznam nawet,
że coś mi już chodzi po głowie... W tej chwili nie jest to
jednak najważniejsze.
- Czy znajdzie pan czas na

żonej wskutek oszczędności,
wersji. Do tej pierwszej insce-

nizacji,

ale

zastrzegam, że nie będzie to
produkt czystej komercji. To
jednak nie znaczy, że będziemy na tej scenie smutni, poważni, intelektualnie i artystycznie wysublimowani. Nie
zabraknie też pozycji rozrywkowych i lekkich.

w nowej już obsadzie,

postaramy się zresztą wrócić,

bo wciąż jest chętnie oglądana.
Musicalowy kanon w repertuarze tego teatru pozostanie. Ale
o rozwoju polskiej sceny mu-

zycznej nie zadecyduje przecież powielanie dokonań teatrów londyńskich czy amerykańskich. Spróbujemy więc
w Gdyni w oparciu o ich doświadczenia budować polski
repertuar. Wiem, że to zadanie

komponowanie dla „swojej”

?

- Jeżeli będę miał dobry scenariusz, rozwijający interesujący temat, to z pewnością napiszę muzykę. Nie na tym
wszakże zamierzam się kon-

trudne, a publiczność być może
nie od razu zaakceptuje tę
zmianę.

centrować. Zadań w teatrze jest
wiele i wcale nie mam pewności, czy uda się je zrealizować.
Ale widzę potrzebę tej pracy,

choć wiem,że na efekty przyja na- a ostatnio nawet Barbara wspo- | Mam w tym wielu sojuszni- ko d
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Hochland dziękuje
i życzy Państwu Wesołych Świąt

Y
Wkrótce

M

dla znawców i smakoszy serów

rozpocznie się prawdziwa uczia.
Wyroby firmy Hochlana,

znane z reklam

—

Apetyczne

i świeże

Rozmawia ANIAuk

x

Y
- sery w plasterkach
"ldeal Scheibli 150g",
- W wielu gatunkach

- Irójkątne,

25-gramowe
serki

telewizyjnych

o różnych

i sprzedawane na

x

topione

smakach

w okrągłych opakowaniach.
Jako podziękowanie
wiernym klientom,
sery Hochland pojawią się
także w opakowaniach
ze świąteczną naklejką.

polskim rynku
w milionach sztuk,
teraz
w świątecznym

asortymencie,

w którym każdy | *

I najważniejsze - wyroby firmy Hochland
można kupić wszędzie
- również w Państwa sklepie!

znajdzie coś dla siebie.

Wesołych Świąt i Do Siego Roku
życzy
HOCHLAND

w

R
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Zakładamy, że wszyscy działali i działają uczciwie. Tak
bo prokuratura prowadząca tę ciekawą sprawę odłożyła
o rok, pozostawiając wszystkich i wszystko w spokoju.
migłówkę na weekend - jeśli ktoś zna rozwiązanie, niech
szej redakcji lub bezradnej prokuraturze bezpośrednio...

Partia zasad

- Podczas krajowego konwentu, który odbył się w ostatnią niedzielę w Warszawie,

odrzuciliście kategorycznie

- Dlaczego?
- Wydaje mi się, że niektó-

możliwość sojuszu wyborcze-

rzy członkowie

- Mamy innych sojuszników, mówię o Partii Chrześci-

Podporządkowują je sytuacji

goz KLDi

UD.

jeśli prawica nie stworzy koalicji - przegra.

nie widzę możliwości sojuszu
UPR z Unią Demokratyczną.
UD

- Unia Polityki Realnej nastawia się na działalność dłu-

traktują

gofalową. Zbieramy ludzi kie-

swoje poglądy instrumentalnie.

rując się kryterium ich wartości. Wybory samorządowe nie
oznaczają dla nas: być albo nie
być. Mamy czas. Ale oczywi-

politycznej. Teraz jest taka sy-

ście w wyborach weźmiemy
udział, bo przygotowaliśmy
- Uważamy przede wszystkim, że gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej, bowiem jeśli ją prowadzi
staje się konkurentem dla pry-

watnych biznesmenów i to
konkurentem nieuczciwym, bo
silniejszym. Po drugie twierdzimy, że należy przeprowadzić prywatyzację wszystkich
lokali użytkowych i wszystkich
mieszkań komunalnych, dając
duże ulgi dotychczasowym
użytkownikom. Poza tym
wszystko musi odbywać się
jawnie, w drodze publicznych
przetargów. Po trzecie trzeba
zlikwidować koncesje.

Fot.J. Rybicki
jańskich

Demokratów,

Stron-

nictwie Ludowo-Chrześcijańskim i Partii Konserwatywnej.

Partie te zgodziły się przyjąć,

opracowaną przez nas, Konstytucję Prawicy, uznały wartości,
o których tam mowa, za swoje.
Podpisaliśmy wspólne porozumienie - tak zwane Porozumienie 11 listopada.

- Jakie to wartości?

- Obrona tradycji, co

w Pol-

sce oznacza obronę tradycji katolickiej, obrona własności,
a zatem reprywatyzacja i prywatyzacja, i po trzecie: obrona
wolności. To generalnie.
- A szczegółowo?
- Obniżenie

podatków,

na

przykład.

- UD i KLD nie odpowiada

Konstytucja Prawicy?
- Nie wiem. Partie te nie zajęły stanowiska w tej sprawie.
Konstytucja Prawicy jest propozycją tworzenia wspólnego
programu, a nie połączeniem
partii ze względów taktycznych. To nam nie odpowiada.

- Porozumienie 11 listopada

nej podpisał wiceprzewodniczący Kazimierz zo:

tuacja, że należy przesunąć się
na prawo, więc się przesuwają,
mówią O partii mieszczańskiej.
Dla nas natomiast ważne są
dwie sprawy: zasady i wierność tym zasadom. I nie może
być tak, że dziś ktoś jest socjalistą, jutro kapitalistą, a pojutrze znowu socjalizuje. Unia
Demokratyczna rządząc przez
cztery lata miała okazję pokazać, jakie wartości są jej bliskie. Na przykład podnosiła
podatki. Jest to zatem partner
mało wiarygodny.

jest zwolennikiem sojuszu
z UD i KLD. Zresztą w Gdań-

sku takie właśnie porozumienie
wyborcze zawarto..

- Zobaczymy czy w Partii
Konserwatywnej zwycięży
wierność zasadom konserwatywnym, czy pragmatyzm poli-

tyczny i co oznacza porozu-

mienie z UD i KLD. Osobiście

- Tak, to nasza wizytówka.
Mamy się czym pochwalić.
Naszym celem bowiem jest
zdobycie władzy nie po to, by
rządzić, ale po to, by zmienić
system, Który ciągle jeszcze
mocno się trzyma. Chcemy zlikwidować socjalizm i wprowadzić kapitalizm.
- Ale okazało się, że ludzie

- A KLD?

- W KLD s liberałowie...
- To chyba nic dziwnego.
- Zdarzają się liberałowie
wśród szeregowych członków.
Mam nadzieję, że oni do nas
przejdą prędzej czy później, bo
układ z Unią Demokratyczną
to dla KLD samobójstwo.

boją sią kapitalizmu. Wybory
pokazały, że zatęsknili za socjalizmem właśnie.
- Bo nie wiedzą, czym jest
kapitalizm. Szczególnie starsi,
przyzwyczajeni do realnego

socjalizmu i nim zdemoralizowani. Dlatego do UPR garną
się ludzie młodzi. Jesteśmy
partią zasad, partią ideową,to
młodym odpowiada!

Zwycięstwo taktyki nad strategią.
:
- Oddziały terenowe UPR

mają jednak możliwości zawierania porozumień przed wybo-

«

- Macie koła w Wejherowie,
Tczewie, Starogardzie...

.7.W.

w imieniu Partii Konserwatyw-

a nie przewodniczący Aleksander Hall, który - jak wiadomo -

- Wszystko to Unia Polityki
Realnej zrobiła już w Kamieniu Pomorskim, gdzie ma
swojego burmistrza.

Elblągu, Kwidzynie,

sną rękę... śe ippeląciey a sogi

:- Zgadza
się. W Sopocie
UPR współpracuje z konserwatystami, w Gdyni - być może też. Niewykluczone, że wystawią wspólne listy.

- A w Gdańsku?
- Czekamy, aż PK rozwiąże
swoje wewnętrzne problemy,
być może na kongresie krajowym i zdecyduje do kogo jej

bliżej.
- Doświadczenie wyborów

parlamentarnych wskazuje, że

nie są tó'Kótka tówać'

Tzysko-dyskusyjne,
ale kluby
'W których
- Co to
- Idee
konkretne

się pracuje.
znaczy: pracuje?
przekładane są na
rozwiązania.

- Na przykład.
- Na przykład jeden z naszych członków, Tomasz
Urbaś - student jeszcze nota

bene - napisał kilka projektów
ustaw o wolności gospodarczej. To jest to!

Ponad pół roku temu Z.
Grygorowicz kupił w firmie
„Perco” w gdańskim Łęgowie
samochód marki opel omega
caravan. Duży, piękny samochód, tegorocznej produkcji.
Samochód był po wypadku,
więc jego cenę tworzyły dwa
składniki: 160 mln za samochód plus 95 mln za remont.
Razem 255 milionów zł. Po
wpłaceniu tej sumy i sporządzeniu umowy w dniu 5 maja
1993 r. (pan Sylwester Perka,
właściciel firmy, opłacił należności w Urzędzie Skarbowym)
klient czekał na zakończenie
remontu, z właścicielem warsztatu umówił się na 3 czerw-

ca.

Przyjechał dzień przed umówionym terminem - samochód

zu chciał

powiadomić

pru-

szczańską policję, jednak pań
Perka poprosił, by tego nie robić, gdyż W. właściwie samochód jedynie pożyczył, aby po-

straszyć właściciela zakładu:

pan Perko był mu ponoć winny
pieniądze i opel miał stanowić
formę wymuszonego zastawu.

na pana W. w rozmowie telefonicznej z panem Grygorowiczem potwierdziła, iż mąż
faktycznie zabrał samochód

z warsztatu „Perco”, gdyż jego

właściciel był mu winny 30 tysięcy marek. Gdy więc p. Grygorowicz zorientował się, że
opowieść p. Perki była prawdziwa, a on sam nie ma szans
na odebranie, samochodu, zgłosił kradzież opla na policję. Dlaczego fakt ten zgłasza pan,

„fla-

shu”* zachęcającego do jego obejrzenia wynikało, że po blisko rocznych
obserwacjach uczonym z Wysp rzeczywiście udało się wytropić potwora
z Loch Ness. Prawda okazała się jednak nieco inna. Owszem, wyjaśniono
wiele zagadek dotyczących mikrobiologii tego nawiększego w Wielkiej
Brytanii akwenu słodkowodnego, zebrano też szereg poszlak mogących
wskazywać na to, iż w jego zimnych
wodach zamieszkuje jakiś większy
drapieżnik, jednak niezaprzeczalnych
dowodów

„za”” albo „przeciw”” nie

zebrano. Wyniki te wszakże okazały
się na tyle obiecujące, że dalsze dociekania będą prowadzone nadal,

a program studiów „Odkryj Loch
Ness”* przerodził się w największy
projekt badawczy na Wyspach,
wspierany ze środków publicznych.
Jakie poczyniono ustalenia? Po
pierwsze - okazało się, że tropienie
sekretów Loch Ness jest przedsięwzięciem dużo trudniejszym niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut
oka. Głębokość jeziora sięga prawie
300 metrów, co znaczy, że gdyby na
jego dnie ustawić Wieżę Eiffla, nad

i cieplejszej war
stwy powierzch
niowej i dużo po
tężniejszej. mas
wód zimnych. Na
stępstwem tego na
wet niewielkie zakłócenia w cyrkulacji wód podpowierzchniowych wywołują duże zawirowania na powierzchni jeziora. Najprawdopodobniej - wiele podłużnych fal pojawiających się od czasu do czasu na powierzchni, branych przez obserwatorów za ślad przepływającego „potwora”* jest następstwem takich turbulencji. Nie oznacza to jednak, że naukowcom jednoznacznie udało się wykluczyć istnienie „Nessie””,
Przeciwnie. Zebrali oni szereg danych pokazujących, że ekosystem je-

wać, iż niektóre je-

:
:
:
:

go obszary mogą
stanowić tereny żerowania większych
zwierząt słodkowodnych.

ilkunastu takich
rzypadków, a dają-

ce do myślenia jest to, iż - mimo że
osoby dostarczające tych opisów nie
znają się między sobą - przekazywane przez nie dane są zwykle bardzo
zbieżne. Zgodnie z tymi opisami
„Nessie”” miałby od 10 do 14 metrów
długości, długą szyję i ogon oraz stosunkowo niewielki, owalny korpus

zakończony czterema płetwami. Naukowcy uważają, iż charakterystyka ta
w zadziwiający sposób odpowiada
„parametrom”” plezjozaurów - gadów
wodnych zamieszkujących Ziemię
przed około 70 milionami lat. Czyżby

wicz wyciąga oryginalny klucz
(w fabrycznym oryginalnym

zestawie jest taki tylko jeden),
który otrzymał po podpisaniu
umowy kupna z panem Perką
i... bez trudu otwiera samo-

bardzo zrozumiały i taki nieprecyzyjny w rozumieniu szarego obywatela!

szej niż pan H. wierze. Oczywiście Prokuratura Wojewódz-

ka wzięła pod uwagę zeznanie

- Patrz,

Wiele, bardzo wiele do wyjaśnienia, ale też i wiele faktów, które kreślą dość wyraźny
obraz kombinacji z oplem

omegą. Mimo to Prokuratura

Rejonowa w Pruszczu nie wy-

chód. Pan H. również
pokazuje - jaśniado końca zagadki i... na
:

klucze - dwa, ale żaden nie ma,
jak to jest w „oplowskim”

zwyczaju, numerku identyfika-

cyjnego na języczku (numer

powinien być zgodny z tym,
który uwieczniony jest w dokumentach wozu - numer p.

kochanie,

właśnie

takim, dokładnie takim samym
oplem mieliśmy jeździć...
Wiesz, dziwne, taki zbieg okoliczności... A, co mi szkodzi,
sprawdzę ten przypadek - rzekł
pan Grygorowicz do żony, gdy
ich małego fiata wyprzedzał
nowy opel omega caravan.
Nie odkładał tego o rok.
Sprawdził natychmiast. I co się
okazało! Auto, za które zapłacił panu Perce 255 milionów,
a którym z zakładu tego ostatniego wyjechał pan W. i natychmiast sprzedał - kupującemu w dobrej wierze - panu H.,
nie zajmowało już miejsca na
parkingu dealera opla. Samo-

pana H., iż wiedział on o tym,
że opel kupowany od pana W.
był wcześniej przedmiotem jakiegoś zastawu (K-12 akt - zeznanie pana A. H.).

okres roku postanawia zawie-

sić postępowanie (pismo z 30

września). Krok ten uzasadnia

koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy, czyli dokonania ustaleń co do tego, która

Skutkiem

zł i musi patrzeć jak

się późnym wieczorem: Od ra-

zniknęło auto, za któ-

zu chciał zademonstrować żonie auto, ale pan Perka moment
prezentacji odwlekał. ,
Wreszcie,

„przyciśnięty

re zapłacił mu pan
Grygorowicz. Pan
W. - bo wyjeżdża samochodem, na który

do

muru” oznajmił, że opla nie
ma! Pracownik jeszcze nie
wrócił z badań technicznych.
Mocno to było podejrzane, ale
cóż było robić? Panowie umówili się na dzień następny.
Nazajutrz pan Perka zaskoczył zdenerwowanego nabywcę oznajmiając, że auto zostało poprzedniego dnia skradzio-

ne. Nie ukrywał,

ma

umowę

kupna,

: a potem policja pyta
' go czy ukradł, bo tak
twierdzi właściciel
zakładu. Pan H. - bo
:
niektórzy podważają
jego fachowość jako dealera
Opla, który nie wiedział, jakiego opla kupował i dziwią się

* Collage J. Rybiński 6 M. Wilczyński
a nie pan Perka?” - zapytał policjant. Po godzinie w komisariacie zjawili się obaj i zgodnie
przedstawili tło i przebieg wydarzeń.
eta
om

nazwiska

- sprawcy, niejakiego
pana W:
Pan W. zjawił się pod moją
nieobecność, wsiadł do opla

Przesłuchiwany po jakimś

incydentu był akurat inny
klient, mianowicie policjant M.
K., któremu W. zaproponował
nawet przejażdżkę nowym
oplem....
Ponieważ W. jest bliskim
znajomym pana Perki i policjanta, nietrudno było zdobyć
jego adres. Grygorowicz od ra-

na

dworcu Keleti w Budapeszcie. Kiedyś
to była Mekka polskich handlarzy.
Oblegali pobliski plac i sprzedawali co
się dało. Zachowywali się mniej więcej
tak, jak dzisiaj zachowują się u nas
przybysze ze Wschodu. Dziś nie ma po
nich śladu, rzadko tylko w podziemnym przejściu pojawia się rodak usiłujący sprzedać lisie skórki. A jednak coś
z tamtych czasów na dworcu przetrwało.
Już na peronie zaczynają krążyć
ale bardzo natrętni osobnicy szepczący
„wechsel” lub „change”. Jeśli rozpoznająw kimś obcokrajowca to trudno
się ich pozbyć. Jakoś udaje mi się dobrnąć do biur „Ibuszu”. Wolę wymienić pieniądze tutaj, po kursie niższym,
ale pewniejszym. Po co? A bo polskie
banki poszły ostatnio na łatwiznę. Wypłacają instytucjom (m.in. na diety

podróżne) środki tylko w 5 walutach

zachodnich. Dlaczego, nie sposób dociec, ale w każdym razie Ja zostałem
wyposażony w dolary.
No więc stoję przed okienkiem
państwowego kantoru i proszę 0 wymianę na forinty 50 dolarów. „Pa-

plezjozaury mogły przetrwać w głębinach Loch Ness? Gdyby w przyszłości miało to zostać potwierdzone,
byłaby to największa sensacja biologiczna XX wieku i „Nessiego”” trze-

szport” - powiada panienka. „Co paszport?” - pytam. „Poproszę” - odpowiada. „A po co? Przecież ja chcę tylko wymienić pieniądze”, „Właśnie” -

ba by uznać za żywą skamielinę, za-

umowa kupna samochodu jest

Grygorowicza zgadzał się
z dokumentacją okazaną przez
pana H.). W świetle wszyst-

prawdziwe? Wykonanie eks-

Rejonowa w Pruszczu Gd. postanawia (pismo z 28 VI 1993
r.) przekazać opla panu Grygo-

pertyzyw laboratorium Komendy Wojewódzkiej będzie
trwało bardzo długo, stąd taka
czasowa wolta... Prokuratura

kich tych ustaleń Prokuratura

czasie pan W. poinformował
rowiczowi, wszelako z zastrzepolicjanta, że opel został przez
żeniem, że na razie nie ma praniego w zakładzie pana Perki
wa go zbywać. Pan H. jednak
kupiony, a nie ukradziony i że +
na postanowienie to składa zaposiada stosowny akt kupna
żalenie do Prokuratury Wojepodpisany przez p. Perkę.
wódzkiej,w ślad za czym organ
Oznajmił równocześnie, że saten ocenia fakty inaczej niż inmochód obecnie już do niego
stancja rejonowa, uwzględniając zażalenie dealera Opla i ponie należy, bo został sprzedany
zostawiając jemu samochód
dealerowi Opla, panu A. H.

i tyle go widziano. Świadkiem

sługującą na umieszczenie w „Parku
Jurajskim”” Stevena Spielberga.
Co wiemy na temat plezjozaurów? Był to rząd jurajskich i kredowych gadów morskich, których długość dochodziła nawet do 15 metrów.
Zwierzęta te były niezwykle dobrze
przystosowane do środowiska wodnego. Posiadały szerokie, płaskie ciało, małą głowę na wydłużonej szyi
i równie długi, wąski ogon. Parzyste
kończyny przekształciły się u nich
w silne, łopatkowate płetwy skierowane na boki, będące ich głównym
motorem napędowym. Niektóre kości
pasa barkowego i miednicowego
zmieniły się u nich w szerokie płyty
kostne, stanowiące twardy puklerz
ochronny brzusznej strony tułowia.
Plezjozaury określono kiedyś jako
„żółwie, przez które przeciągnięto
węża” i porównanie to zdaje się dobrze odzwierciedlać ich budowę.
W morskich osadach wczesnej jury
są one niezwykle liczne w Europie.
W późniejszym okresie większa ich
populacja przeniosła się do Ameryki
Północnej, gdzie - z końcem jury miały wymrzeć bezpotomnie.
W świetle badań prowadzonych
od przeszło roku w Loch Ness, to
ostatnie stwierdzenie staje pod pewnym (acz niewielkim) znakiem zapytania. Ostateczne rozstrzygnięcie
przyniosą dalsze badania,

takiego,

obywatel Holandii
(na pewno Bogu ducha winny) zajeżdża
jego auto. Pan Perka
- bo to z jego zakładu

e „„Discovery”!: Plezjozaury na dnie Loch Ness?

Po drugie
ustalono struktur
wód wypełniają
cych rów tekto
niczny stanowiąc
nieckę Loch Ness

GAN 1840. Na dowód, że to
jego własność, pan Grygoro-

Ach, ten język prawniczy, nie

a nie innego sposobu
pracy prokuratury,
sporo osób ma poważne kłopoty. Pan
Grygorowicz - bo
stracił 255 milionów

Rys. ZJujka

miesiąca i z dwuminutowego

van stoi na placu, z przytwierdzoną tablicą rejestracyjną

tycznie sugeruje,że p: Grygorowicz kupując ten samochód
wcześniej, nabywał go w gor-

chód ten trafił do innej firmy handlującej
samochodami i tam
został oddany w leasing obywatelowi holenderskiemu.
Przedstawiłem
fakty. Pora zgłosić
pewne wątpliwości.

wokół wysiadających mało przyjemni,

ziora może kryć wiele zagadek i sekretów. Pośród mikroorganizmów
pochodzących z głębszych warstw
wody odkryto kilka całkowicie dotąd
nieznanych gatunków. Niewykluczone więc, że i wśród większych organizmów także wystąpią jeszcze jakieś
całkiem nieznane osobniki. Tym bardziej, że koncentracja planktonu
słodkowodnego
w jeziorze jest bardzo zróżnicowana,
o może - chociaż
ie musi - wskazy-

się wraz z policją do zakładu

„Service Haller” w Gdyni.
Zgadza się: opel omega cara-

zbędne dla sprawy czynności
(np. przesłuchanie świadków).
W tym miejscu nasuwa się pytanie, słuszna więc jest decyzja
o zawieszeniu czy niesłuszna?

(z zakazem

stał już niemal gotowy, brakowało jedynie tylnej lewej lampy i tylnej szyby bocznej. Pan
Grygorowicz mówił, że był
zdecydowany odebrać samochód w takim stanie, w jakim
go zastał i sam, we własnym
zakresie uzupełni brak, ale pan
Perka poradził mu, by jeszcze
te parę godzin wytrzymał, ponieważ samochód nie został jeszcze poddany badaniom technicznym. Za parę godzin, pracownik pojedzie do Letniewa
(najbliższa stacja uprawniona
do takiego przeglądu) i wieczorem już będzie o'key...
Argumentacja przekonała
pana Grygorowicza i w zakładzie, już uroczyście z żoną
(i małą flaszeczką...) pojawił

NARADA

powierzchnię wody wystawałby tylko jej wierzchołek. Ponadto w związku z dużym zachmurzeniem
panującym w górskiej okolicy, poniżej głębokości 10 m, w jeziorze panują nieprzeniknione ciemności, które mogą rozproszyć tylko najsilniejsze reflektory. Niezwykle utrudnia to
penetrację zimnej toni przez nurków
i batyskaf, i praktycznie uniemożli
wia wykonywani
precyzyjnyc
zdięć

Z. Grygorowicz zatem udaje

w użytkowaniu

zbywania). Decyzję umotywowano dobrą wiarą pana H. przy
zakupie, co jak gdyby automa-

Robienie w konie (mechaniczne)

Wysiadam z pociągu „Batory”

L':
tego roku, nie tylko
w związku z sezonem ogórkowym, w „Oknie na świat”” pisałem o pracach naukowych podjętych
przez zespół biologów angielskich
1 szkockich w wodach jeziora Loch
Ness, w którym - zgodnie z długoletnią tradycją - ma zamieszkiwać jakiś
bliżej nieznany stwór ochrzczony
imieniem „Nessie””. Teraz na temat
tych samych badań kanał telewizyjny
„Discovery”” wyemitował blisko godzinny program dokumentalny, przybliżający pierwsze wyniki tych analiz. Film zapowiadany był od blisko

musimy założyć,
jej rozwiązanie
Pr:
my łaprzekaże ją na-

fałszywa: pana Grygorowicza,
czy pana W.? A może obie są

Wojewódzka, na wniesione
przez p. Grygorowicza zażalenie Od tej decyzji, uznaje zawieszenie postępowania za słuszne i jednocześnie stwierdza,

że... nie ma żadnych prze-

szkód, aby ekspertyzę przepro-

wadzić szybciej (np. w kate-

NON

o
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Jak szybko zapomniałem. Nie, jak
wszyscy szybko zapominamy.
:

do taksówki. Podajemy nazwę hotelu,
do którego według mapy jest najwyżej
dwa kilometry. Kierowca mówi spo-

ży go przechowywać przez cały czas
pobytu na Węgrzech. Na szczęście

zdążyłem to przeczytać, bo już miałem

ochotę go wyrzucić. Byłby to fatalny
błąd. Idę kupić sypialny bilet na po-

Europy.

:

Przed dworcem wsiadamy z kolegą

kojnie: 600 forintów, albo 10 marek.
Kolega, jako bardziej rozgarnięty ode
mnie odpowiada: 500. Jedziemy i zastanawiamy się, na ile nas naciągnął.
Potem okaże się, że na 300 forintów,
bo kurs powrotny z hotelu na dworzec

Podróż do przeszłości

wrót do Polski (w kraju zrobić tego
nadal nie można). Nowe okienko, nowa panienka. „W jakiej walucie pan

płaci?” - pyta. „W forintach”. „Nie
można” - kręci głową. - „Obcokrajowcy mogą płacić w dolarach, markach”.
„Jak to?” - pytam lekko skołowany.
„No, chyba, że ma pan dowód wymiany z oficjalnego kantoru”; Uf, mam.
Dziewczyna wpisuje na nim kwotę forintów wykorzystanych na zakup bile-

tu. Sprawdza oczywiście, czy to numer
mojego paszportu figuruje na kwicie.
I przypomina, żebym go nie wyrzucał

do chwili wyjazdu z Węgier. Pierwsze
wrażenie i myśl, że oni chyba nie są

nym ludziom nie zamyka furtki
do nadużyć, bo przecież nie ma
żadnej wątpliwości, że ktoś tu
beztrosko złamał prawo, a prokuratura zwleka z odpowiedzią
na pytanie: KTO?

drze kryminalistyki UG), a jed-

„przed nami na tej cholernej drodze do

Dostaję dowód oficjalnej wymiany
z wpisanym numerem paszportu. Nale-

Prokuratura zostawiając
sprawę w takim stanie naraża
na stresy tylu ludzi. I tylu in-

Sławomir Bibulski

nocześnie wykonać inne nie-

mówi dziewczyna. - „W tym celu musi
pan okazać paszport”. Totalne zasko-

czenie, przecież u nas już od dawna...

. jego roztargnieniu (samochód
będący przedmiotem zastawu
został oddany w leasing...)

kosztuje nas tylko 200 i to z przywoła-

niem taksówki. No więc na tym polu
Madziarzy są z grubsza w tym samym
miejscu co my. Przynajmniej warszawscy taksówkarze nie wydają się bardziej cywilizowani od swych budapeszteńskich kolesiów,
Po południowych obradach konferencji wychodzimy zobaczyć jak wyglądają sklepy. Sądząc po towarach
wystawionych w witrynach, wybór jest
podobny do naszego, a ceny nieco wyższe. O bliższym rozeznaniu nie ma
mowy, bo większość sklepów zamykanych jest o 18; na prowincji najczęściej

o 17. W sobotę czynne są tylko niektó-

- sklepów spożywczych. Punkt dla nas.
Węgierski handel, choć już prywatny,
jest zdecydowanie bardziej leniwy. Natomiast podobny jest do naszego pod
tym względem, iż obraca głównie towarami z importu. Oferta krajowa jest
niezbyt atrakcyjna, trudno znaleźć coś
naprawdę interesującego, a wyprodukowanego na Węgrzech.
Niewiele więc kupiliśmy i zostało
nam trochę forintów. Ale z ich wymianą powrotną na dolary klops. Kantory
wystawiają co prawda kursy sprzedaży
walut zagranicznych, ale okazało się to
raczej dekoracją. Forinty można wymienić jedynie na podstawie owego
nieszczęsnego kwitu wydawanego przy
* transakcji odwrotnej. A ja swój zgubiłem w tak zwanym międzyczasie. Wywiozłem więc, oczywiście nielegalnie,
resztki mojej węgierskiej fortuny do
Polski i wymieniłem w kantorze we
Wrzeszczu nie okazując przy tym paszportu, dowodu osobistego ani książeczki wojskowej.
Każdemu, kto znowu mnie zacznie
przekonywać, że u nas nic się przez
. cztery lata nie zmieniło na lepsze, będę
teraz zalecał podróż na Węgry. Wystarczy na Keleti i z powrotem. To będzie podróż do naszej niedalekiej, ale
jakże szybko zapomnianej przeszłości.
Chyba za szybko.
4

Prolr Dominiak

re i to do południa. Dotyczy to także
NNoNNKANNNN

PLON
126 .p, 1991 r., sprzedam, 56-88-64

FABRYKA świec - 50 wzorów - stroiki, Gdańsk, Łąkowa 36/38 tel. 31-27-58 |
11026

PASSATA kombi 1,889, tl. 81-64-72

FIRMA handlowa zatrudni na zlecenie sprzedaw-

PEUGEOT 15 GR, kurka z ksów, 4-16-12 |

FIESTA 1984, 51-69-78

30421

300 D - 90, 200 D - 92, BMW 318i kombi 92, sprze:
dam, tel. 51-77-81, 41-92-36, tylko Wieczorem.

s

ców z samochodem osobowym zamieszkałych

w Trójmieście. Zgłoszenia 3.12. w godz. 10.00 13.00 Gdańsk, Jaśkowa Dolna 76
As
CENTRUM Wejherowa sprzedam kawaler
kę, (0-59) 62-18-96
ES
FIRMA zatrudni
księgową
od Zaraz,
tel. 21-97-69, 20-96-76. Gdynia, Beniowskiego
7,
ODZYSK dhgów, 374-216, 374-417 s5sn
FORDTransit
2
,
5
,
19881.390423
|
PRZEDPŁATY, 24-35-52
17345
WYNAJEM autokaru, 57-94-28
KAFELKOWANIE, 25-21-89
WA
28445
LISY rude, srebme, niebieskie kupię, 53-13-05.
AGENCJA "Manager" poszukuje sympatycznych,
LOKAL wydzierżawię, 29-00-74
o
atrakcyjnych panienek, te. 53-49-58
c
M3 Reda pinie sprzedam, 72-31-39
550
AUDI80 1,9 TD, 92, 41-50-15, 16.00 - 18.00 ay
MIKOŁAJ
do
domu,
56-267.
DO wynajęcia magazyn 300 m w centrum Gdyni,

|

|

tel. 20-10-67

s

DOBERMANY, tel. 81-37-15

a

DREWNO kominkowe, 32-56-40, 51-83-18 o

|

DZIAŁKĘ rzemieślniczą przy Hutniczej o powierzchni 0,38 ha sprzedam, 25-57-86 | 565

||

|

DZIAŁKĘ rzemieślniczą Zaspa sprzedam, 52-00-67
30910/1

30632

PEUGEOT 205, 92/93, poj. 1000 cm. Okazja!
Sprzedam lub zamienię, 51-32-76
2859

ODNAJMĘ mieszkanie nie umeblowane,
Wrzeszcz, Dzielna 4

30291

OGRODZENIA, krty, 41-47-06
A
OKAZJA Fiat 126 FL z pełnym wyposażeniem
+ ta
dio, X92, 48-70-94
a
PASSAT kombi 91 sprzedam, 828225 gy
PASSAT kombi1,6 D, 01.322906 | po.

14

SPRZEDAM pawilon handlowy Pruszcz, 82-32-25

4

SPRZEDAM Audi 60, rok 90, extrasy, 72-16-03,47

PEUGEOT 406 GRD, diesel sprzedam, 56-09-78

POLONEZ Truck '93 - sprzedam, tel. do 16.00 2341-05,
po 17.00 52-70-40
12573

POSZUKUJĘ pracy, 32-15-28

Y

RANCZO "Kazimierzówka: Kamienica Młyn (gmina
Sierakowice). Wekeend sylwestrowo-noworoczny bal sylwestrowy, - kulig, - ognisko, - pieczeń (nie-

spodzianka),
- narty (własny sprzęt), - łyżwy (wła-

sny sprzęt). Koszt pobytu: dorośli 1 250 000,- dzie-

ci 450000,- 52-58-33

24588

RENAULT
Cio diesel, 1992 r., sprzedam, 57-40-66
:

SIERRA kombi diese! sprzedam, 53-19-61

30856

910

SPRZEDAM 1/2 bliźniaka Gdynia, Zielona 9, 25.
1082

;

:

SPRZEDAM VW Golf turbo diesel, rok 1990, BUW
730 i, 1987, przebieg 107 tys. Pełna dokumentacja,
tel. 0-69 35-29-68 Gniew.
30442
SPRZEDAM 126 p, 89 r. 90 r. 39-43-95 | 26378

16171

SPRZEDAM działkę budowlaną w Gdyni Chyloni
po 17.00 25-57-86
o
SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe (komfortowe),
| piętro; Gdynia-Chylonia, tel. 27-08-96 wew. 21 do
16.00, 23-11-16 po 16.00
as
SPRZEDAM Fiata 126 p FL, 1992/MI, 39-47-57,
12.00 - 16.00
iS
SZNAUCER 5-miesięczny, sprzedam po 17.00 2557-86
nę
SZWACZKI zatrudni zakład w Rumi, tel. 71-15-29
do 16.00
24340
TANIO jacht Conrad, agregat prądotwórczy, tel. 3734-99
27139

VW GolfaIll, 1,9 TD 1993 sprzedam lub zamienię

SPRZEDAM kontener 40 Giełda Gdańska pawilon
Gia, 57.37.25 wieczorem.
A

na tańszy, 41-51-65

sPRZEDAM Cukier - 7000, 31-14-19

900, 8.00 - 14.00

wew. 30, po 17.00 31-06-46

YNA

I.

WARTOWNIKÓW ochrony mienia zatrudnię, 211WIELKI
Miyn wynajmę 17 m, 51-50-60

27863
27788
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To nie paradoks. Najlepszym środkiem ratunkowym dla pasażerówi załóg większych statków pasażerskich i promów mogą być same statki ulegające

Skutki tego falowania były obserwowane przez Leszka Kochanowskiego, rozbitka z promu „Jan Heweliusz”. Marynarz

awarii. Rzecz jasna przy spełnieniu określonych warunków, a przede wszystkim warunku przetrwania na powierzchni morza nawet w czasie sztormu.
Czekając na ogłoszenie wyniku rozprawy ea

do ustalenia faktycznych przyczyn katastrofy promu „Jan Heweliusz”, warto poddać refleksji kilka

Stalowe łańcuchy
ekaty jak nilki

ten zeznał: „... obudził mnie -

kolega zaniepokojony nietypową wibracją (...) postanowili-

śmy, że grube stalowe łańcuchy mocujące TIR-y z powodu

wibracji pękają Jak nitki”.
Wcześniej też zeznał, że I ofi-

cer wymagał, aby ładunek był

Czego nie dopowiedziano w Szczecinie na posiedzeniach Izby Morskiej
Doniesienia prasowe i tele-

nych w czasie rozpraw przed

wizyjne po katastrofie promu

załogi i wypowiedzi ratowni-

Izbą Morską, można dojść jed-

ków wyłoniła się niezbita
prawda na temat braku możli-

wanie właściwych przyczyn
i płynących z nich zaleceń dla
zwiększenia bezpieczeństwa
nowych generacji promów czy
statków wtocznych (ro-ro), na-

wości przeprowadzenia sku-

„Jan Heweliusz” w nocy 14
stycznia br., w której życie
straciło 55 pasażerów i członków załogi, natomiast uratowano jedynie 9 marynarzy
ubranych w ocieplające kombinezony, jak i doniesienia o pracach
Komisji
Rządowej bada- .
jącej ten tragiczny
wypadek
morski, czy wreszcie sprawozdania
prasowe
z rozpraw przed
szczecińską Izbą
Morską, są pilnie
śledzone przez
koła związane

z

nak do wniosku, że sformuło-

tecznej akcji ratowniczej, mimo niezwłocznego podjęcia
poszukiwań miejsca wypadku
przez helikoptery ratownicze
marynarki
niemieckiej,
a także
przez helikoptery
duńskie
i
j/niemieckie
statki ra-

townicze. Akcja
ratownicza

transportem

morskim i budownictwem
okrętowym, jak
również
społeczeństwo Wybrzeża

polskich

i Pomo-

rza.
Oczekuje się, że właściwe
rozpoznanie
okoliczności
i przyczyn tego wypadku
sprzyjać będzie powzięciu decyzji zmierzających do postępu
w zakresie bezpieczeństwa
promów i innych budowanych

od kilkudziesięciu lat pokrew-

nych typów statków, które
wciąż wykazują duże niedostatki grożące utratą życia dla

ich załóg i pasażerów.

Opierając się na doniesieniach z przesłuchań uratowanych członków załogi i na opiniach biegłych, prezentowa-

podczas gdy rzeczywiste
przyczyny zerwania wiązań
TIR-ów i wagonów kolejowych, które swoim ciężarem
spowodowały duży i, co najgorsze, szybko rosnący przechył, zakończony położeniem
się statku na burcie, a następnie wywrócenie stępką do góry, jakoś nie może znaleźć
przekonywającego wyjaśnie-

warunki pogodowe, jak to

Polacy nie
a
ków, przedmiotem żmudnych
poszukiwań wieści o zatopionych statkach w starych archiwach, przede wszystkim hiszpańskich. Toczą się na ten temat spory prawników, archeologów, nawet etyków. Inżynieria

morska dostarcza nurkom coraz
doskonalszych skafandrów,
podwodnych laserów i sonarów,
batyskafów i miniokrętów
podwodnych, zdolnych docierać

na kilkukilometrowe głębie.

A to dopiero początek nowej
gałęzi nauki i gospodarki.
Tygodnik „Time” ogosił raport o oceanicznej gorączce zło-

ta, pokazał niektóre piękne
obiekty już wydobyte, zamieścił
też mapę
wraków

z oznaczeniem 16
najsławniejszych,

szczególnie ponętnych i
jących, spośród setek i
już zlokalizowanych.
równanie więcej jest do
cia.

obiecutysięcy
Niepoodkry-

Nie ma na tej mapie dwóch
miejsc, gdzie na głębinach leżą

skarby, których poszukiwał Polak, nieżyjący już Andrzej Benesz, działacz Stronnictwa Demokratycznego z Koszalina
i poseł na Sejm PRL; przed ponad 40 laty próbował nawet
zbudować własnej roboty baty-

skaf. Pisałem o tej niezwykłej
historii, dawno temu, w „Dookoła świata”, później temat pociągnęli inni. Teraz może warto
doń powrócić? Oto, w wielkim
skrócie, jego przypomnienie.
W 1780 roku wybuchło
w Peru powstanie Indian przeciwko kolonialnemu władztwu
Hiszpanii. Na jego czele stanął
Tupac Amaru, ponoć latorośl
cesarskiego rodu Inków, poda-

czasie zi-

mowego sztormu są bezużytecznym rekwizytem. Uwzględniając bowiem nawet przeciętne warunki pogodowe, na-

temperatury
wody
i powietrza, mogły służyć jedy-

nie do wyciągania z wody

i tratw ratunkowych, martwych
ciał pasażerów i części załogi

pozbawionej kombinezonów,
chroniących pr ed utratą cie-

płźE: „2
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"Nawet błyskawiczne działa-

ęsi
mają

i awanturnik, węgiersko-polski
szlachcic ze Spiszu, Sebastian
Benesz-Berzewicz; był jednym
ze „sztabowców”
Tupaca
Amaru, obdarzonym przezeń
ręką jego córki Uminy.
—

Powstanie padło, Tupaca

z obu końców rura ołowiana,
a w niej - trzy splątane pęki
sznureczków kipu. Sfotografowano je, spisano też formalny
akt prawny o przebiegu poszu-

kiwań i wyglądzie znaleziska.
„Zdjęcia te i dokument

wi-

działem. Samego kipu - nie.

Amaru stracono wraz z żoną
i synami. Umina ocalała, Sebastian wrócił z nią do Polski,
osiedli w zamku w Niedzicy tam, gdzie teraz trwa budowa
nieszczęsnej zapory na Dunajcu. Przywieźli ze sobą rzecz
bezcenną: pęk węzełkowego
pisma kipu, służącego Inkom
do rachunkowości oraz oznaczania
dat historycznych

Benesz zachował w sekrecie.
Testament Sebastiana również

i miejsc w przestrzeni. Pisma

„wyparował”. A Andrzej Be-

tego nie odcyfrował nikt, rozu-

nesz niezadługo umarł.

mieli je tylko Inkowie.

—

Minęło półtora wieku. Seba-

stian i Umina od dawna spoczywali w ziemi wokół niedzickiego zamku. O kipu słuch zaginął.
Choć może niezupełnie... Andrzej Benesz, w prostej linii prapraprawnuk Uminy i Sebastiana, pamiętał z dzieciństwa,

że

Andrzej Benesz nie chciał
zdradzić ich dalszego losu. Powiedział tylko, że „tajemniczy
emisariusze” z Peru pojawili
się wkrótce potem w Polsce po raz wtóry. Czy to im przekazał kipu, na jakich warun-

kach, czy może komu innemu -

Powiedział mi jednak je-

szcze jedno - i najciekawsze.

Otóż, wedle testamentu Sebastiana, każdy z trzech pęków
kipu pochodził z innego czasu
i zawierał inną informację.

Dwie z nich Umina ujawniła
ustnie swemu polsko-węgierskiemu mężowi, tajemnicę

do jego rodziców w latach 30.
przyjeżdżali z Peru jacyś tajemni emisariusze, czegoś szukali, buszowali po Krakowie.

trzeciej zabrała do grobu.
Najstarsze pasmo kipu,

Nie znaleźli niczego. Więcej
' szczęścia miał on sam. Wkrótce po II wojnie natrafił w ar-

legendarnych skarbów cesarza
Atahualpy w wielkim i głębo-

chiwach jednego z krakowskich kościołów na testament
Sebastiana. Zawierał on opis

dramatycznych przejść jego

i Uminy nie tylko w Peru, ale

też - następnie - w różnych

miastach Europy. Ścigał ich hiszpański

wywiad,

usiłujący

zgładzić ich jako wywrotow-

ców - i odzyskać kipu.
Była też w testamencie in-

formacja
dla Andrzeja Benesza

najcenniejsza:

że

ów

pęk

z początków XVI wieku, ozna-

czać miało miejsce zatopienia
kim, wysokogórskim jeziorze

Titacaca na pograniczu Peru
i Boliwii. Skarbów tych daremnie szukało całe mrowie konkwistadorów Pizarra...
Drugie pasmo, związane
w ponad dwa wieki później,
wskazywało na miejsce zatopienia przez Brytyjczyków
(a może - samozatopienia)
wielkiej hiszpańskiej Srebrnej

Floty w zatoce Vigo, u atlantyckich wybrzeży Hiszpanii.
Wiozła ona ponoć skarby, któ-

sznurków został ukryty pod

rych rozmiar wręcz nie mieści

jednym ze stopni schodów zamkowych.

się w imaginacji.

Zorganizował zatem Be-

jący się za spadkobiercę Atahualpy,
zamordowanego
w 1533 roku przez konkwista-

nesz, z udziałem przedstawicieli władz, poszukiwania,

tej pory, o ile mi wiadomo, jest
zagadką. Kto pójdzie dalej tro-

dorów Pizarra. Do powstania

Pod schodami kamiennymi
istotnie spoczywała zatopiona

się obieżyświat

łodzie ratunkowe w

niskiej

I tyle faktów, przeplecionych z legendami. Reszta do

przyłączył

pewne uwagi i postulaty. Uważam na przykład, że odkryte

uwieńczone pełnym sukcesem.

pami, na które natrafił Andrzej
Benesz?

|
e

i

Mniej klarownie rysuje się
sprawa zagrożeń promów, które wynikają z potocznie rozumianych złych warunków pogodowych i dużego falowania
morza, jak również sprawa koniecznych działań eliminujących rzeczywiste przyczyny
przewracania się promów.
Zgromadzony w Izbie materiał
dowodowy jest, w moim przekonaniu, bardzo ograniczony
i nie we wszystkim adekwatny
do wymagań
w badanym
przedmiocie.
Wydaje się, że warunki pogodowe mające wpływ na wypadek „Jana Heweliusza” zostały przez świadków i biegłych wyolbrzymione, gdyż

nawet 12-stopniowy

sztorm w okresach
jesienno-zimowych nie jest na
Morzu Bałtyckim
niczym niezwyktym, a statki dopuszczone na nim
do żeglugi muszą
go przetrwać bez
większych szkód.
Nie w złych warunkach pogodowych należy więc
szukać rzeczywistych
przyczyn
wypadku promu,
a w szczególnych
warunkach falowa-

przedstawiano na posiedzenia z użyciem większej liczby
niach Izby, niespełnianie przez
helikopterów, w tych warunprom pewnych kryteriów stakach pogodowych nie mogłyby
teczności, obowiązujących
zakończyć się powodzeniem
przepisów, czy też fala stojąca
dla większej liczby pasażerów.
- tak zwana sejsza - wywołana . Szanse ratunku dawały jedynie
nagłą zmianą kierunku wiatru,
kombinezony izotermiczne.
co sugerowano w bałamutnym
Nie znaczy to jednak, że takie
programie telewizyjnym prokombinezony są odpowiednim
wadzonym przez eksperta od
środkiem ratunkowym także
spraw
falowania
(TVP,
dla pasażerów promów czy
„Kwant”, 22 listopada, godzina
większych statków pasażer17.30).
skich. Szybkie przywdzianie
Już z pierwszych przesłukombinezonów na przechylochań uratowanych członków
nym i kołyszącym się statku

wych o prawo własności wra-

Zanim Izba Morska wyda
ostateczne orzeczenie z zaleceniami, warto już teraz zgłosić

kwestie ratownictwa,

- Przyczyną -wywrócenia pro-;

stało się pasją (i biznesem) tysięcy badaczy oceanów, tematem sporów międzypaństwo-

Bezużyteczne rekwizyty

z powodu braku, jak dotychczas, właściwego rozeznania
i udokumentowania rzeczywistych przyczyn wypadku. Dokładnie

mu'nie były:
przecieżwyjątko<
wes'ekstremalnie nieKórzystne'

stało być hobby nastolatków,

rów.

trafia na poważne przeszkody

nia.

Poszukiwanie skarbów prze-

w ograniczonym do kilku minut czasie pozostającym do jego opuszczenia uważam za
niewykonalne. Poza tym, nawet gdyby większej liczbie
ubranych w kombinezony pasażerów udało się wydostać ze
statku, to i tak nie byliby oni
wyratowani przez - ograniczoną przecież liczbę helikopte-

WOG

*

mocowany
„perfekcyjnie”
(„Gazeta Wyborcza”, 19 1 93 r.
i „Dziennik Bałtycki”, 2 II 93
r.). Należy więc przypuszczać,
że mocowanie samochodów
ciężarowych i wagonów towarowych było wykonane należycie, co zresztą potwierdził
przed Izbą powołany w tym celu biegły.
To jednak nie uchroniło
wiązań od pękania wskutek
„nietypowej wibracji” kadłuba.
Zatem albo jakość wiązań
i sposób ich ułożenia był niewłaściwy, co powinno być do-

brze udokumentowane, albo
obciążenia wiązań przekroczyły wartości przewidziane
w obliczeniach wytrzymałościowych. Dopiero uporanie
się z tą alternatywą pomoże
zbliżyć sprawę ku najważniej-

szej

odpowiedzi,

co

było

przczyną zerwania wiązań.

Falowanie nieregularne |
Osobny skomplikowany
problem to wyjaśnienie oddzia-

ływania na prom dwóch układów falowych po godzinie 4
rano. Falowanie zaczęło narastać dopiero po dojściu promu
do pozycji na wschód od cypla
przylądka Arkona. Najkrócej
mówiąc, na dotychczasowy:
układ falowy nałożył się inny,
potężniejszy układ fal dyfrakcyjnych po zmianie kierunku
na zachodni.

W rezultacie wytworzyło się
falowanie nieregularne, które

w mniej osłoniętym brzegami

Rugii akwenie, tak zaskoczyło
oficera nawigacyjnego i kapitana, że przy panujących ciemnościach (a przy tym nie było

jeszcze silnego wiatru), nie
zdołali w porę zmienić kursu
promu na sztormowanie dzio-

miejsca poprzestańmy na tym

wywodzie - doprowadziły do
pękania łańcuchów.
Promy, jak i statki wtoczne,
odmiennie od konwencjonalnych statków handlowych, mają środek ciężkości ładunku

usytuowany znacznie wyżej od
środka ciężkości statku pustego. Dla promu „Jan Heweliusz” wzniesienie środka cięż-

kości nad stępką, przy pełnym
załadowaniu wynosiło około 9
m, podczas gdy dla statku pustego tylko o około 8,17 m.
Obniżenie środka ciężkości

powoduje

zwiększenie

matyczne opuszczane na wodę

z nią związanego okresu kołysań, co powoduje zwiększenie

przyspieszeń w ruchach koły-

sania. Te z kolei powodują

zwiększenie naprężeń w wiązaniach ładunkowych. Dlatego.
więc okres kołysań statków po-

winien być ściśle limitowany.

Według stosowanych przeze

mnie kryteriów, dla promów
mocujących ładunki ogólnie

przyjętymi wiązaniami łańcu-

chowymi, okres kołysania w
sekundach nie powinien być
mniejszy od połowy szerokości
statku w metrach - powiększo-

bez urzędowego przydziału.
W 1974 roku umarł Wiśniewski-senior. Kilka lat później
wdowa wyszła ponownie za
mąż i w mieszkaniu pozostała
zamężna córka, siostra Krysty-

ny, z rodziną. Krystyna, poślubiwszy Marka, opuściła swój
dom rodzinny i zamieszała
z mężem. Niestety, po jakimś
czasie doszła do wniosku, że
nie dokonała fortunnego wyboru towarzysza na dalszą drogę
życiową, bo Marek okazał się
pijaczyną i, co gorsza, rozrabiaką. Tak więc Krystyna rozstała się z nim i zostawiając
dzieci u matki i krewnych,
wróciła do siostry. Był to rok
1982, a pamiętna dla kraju data

została uwieczniona w jej dowodzie

osobistym

wpisem

meldunkowym, który zaświadcza o fakcie stałego przebywania w mieszkaniu przy ulicy
Kaprów. Od tego czasu Krystyna mieszkała jednak to tu, to
tam. Trochę u siostry, trochę

Jan Zadrożny

częściowego załadowania daje

wartość 11,5 sek.
Okres kołysania dla statku

pustego. nie zagrożonego przesuwaniem ładunku może być

przyź

na zbyt długi okres, a więc

i zbyt małą stateczność, poprawić balastowaniem statku.
Niestety, o tej prostej zasadzie często w eksploatacji się
zapomina.
setka
nia wywołanych podłudniowozachodnim sztormem na dość
ograniczonym akwenie na
wschód od przylądka Arkona.

u przyjaciółek, trochę u dalszej
1991, kiedy to jej szwagrostwo, nadzwyczaj rozsądne
1 stateczne małżeństwo, dorobiło się tak, iż mogło sobie kupić własne mieszkanie. Połowa
lokalu na drugim piętrze kamienicy przy Kaprów została
zwolniona.
Przeprowadzka nie umknęła
uwadze sąsiadów. Widzieli, że
przez kilka miesięcy mieszka-

u siebie przez lat kilkadziesiąt

do groźnych katastrof.

nią się zbytnio i zawsze moż-

rodziny. Nadszedł jednak rok

Piotrowska
po
mężu,
a wcześniej - dajmy na to - Wiśniewska, mieszkała w rzeczonym mieszkaniu wraz ze swoimi rodzicami, którzy objęli ten
lokal na początku lat pięćdziesiątych. Wiśniewscy nie dopełnili formalności i mieszkali

się okazało w wypadku promu

-„Jan Heweliusz”, nawigator
nie zawsze jest w stanie zmienić kurs statku w odpowiednim czasie, co przy zbyt dużej wartości wysokości metacentrycznej może prowadzić

okresów kołysań, gdyż środki
ciężkości - a zatem i wysokości metacentryczne - nie róż-

Rodzina Kowalskich składa

korytarza i łazienki.

Prom „Jan Heweliusz” nie

ny o trzy sekundy, co dla promu „Jan Heweliusz” w stanie

rych eksploatacji są

się z siedmiu osób - ojca, matki, dorosłej córki i jej męża

rodzinne staną się istotne
w dalszych partiach opowieści.
Obie rodziny zajmują po dwa
pokoje z kuchnią. Są zmuszone
do korzystania ze wspólnego

-dliwe.

nych okresów kołysań dla stanu bez ładunku i - prawdopodobnie - także dla stanu częściowego załadowania, jak
było w czasie wypadku.
Te, czy też zbliżone kryteria powinny być, moim zdaniem, wprowadzone do przepisów stateczności, gdyż jak

bem w kierunku wzmożonego
układu falowego. Konsekwencje kołysania i ruchów oscyla-

cyjnych kadłuba

- z braku

Uściślenie kryteriów
Zlecone przez Izbę Morską
opinie biegłych do spraw sta-

teczności, powinny wskazać

ra zapewnia po 5 metrów kwa-

tej małżonki. Zawiłe koligacje

okresów kołysania. Na niedoładowanych promach balastowanie statku, a więc obniżanie
jego środka ciężkości - wiążące się ze zmniejszaniem okresu kołysań - jest wręcz szko-

zwanej wysokości metacentrycznej i zmniejszenie ściśle

rozstał się z tym światem, toteż
jak najbardziej ma prawo do
wynajęcia od gminy rzeczone-

szkaniu swojej matki, już to
czasami przebywa u prawowi-

nych wyżej kryteriów dla

spełniał kryteriów granicz-

osobą do chwili śmierci tej
ostatniej. Pani Krystyna istot-

już to w jednoosobowym mie-

Dane te będą mogły posłużyć do zweryfikowania poda-

tak

szkodzone płuco pięćdziesięc oletnicgor aha:
na astmę człowieka
i cios zadany poPany kilkunastoletniemu chłopcu - tak skutki pociągnęła
za sobą sąsiedzka
ijatyka, której podstawową przyczyną był a ciasnota lokalowa. W starej Oliwie, przy
ulicy Kaprów, tuż obok
ji, stoi kamienica ze
mieszkaniami komunalnymi. Jedno z nich zajmują
rodziny - państwo, p
, Kowalscy, i państwo,
przyjmijmy, Piotrowscy.
iAtA

szkolnym. Piotrowska, nazwijmy ją Krystyną, mieszka z niemal dorosłym synem i córeczką. Często odwiedza ich mąż
i ojciec dzieciom w jednej osobie, pan Marek, który mieszka

łożenie jego środka ciężkości,
metacentryczną
i okres kołysania.
wartość

śczjeńi'
nasi nlwigatorzy, nie
ma potrzeby limitowania

kryte łodzie ratunkowe na żu”'

oraz trójki dzieci w wieku

wypadku, ciężar ładunku, po-

wyniosłoby nie mniej niż 6,9
sek.
Na statkach handlowych
konwencjonalnych, do któ-

z ludźmi, a Jeszcze lepszym za-

Koligacje i mariaże

wyporność statku w czasie

zmniejszony do jednej czwar- tej szerokości w metrach powiększone o trzy sekundy, co
dla promu „Jan Heweliusz”

leżałoby usprawnić sposób ich
wodowania z przechylonego
statku. Dobrym środkiem ratunku mogą być tratwy pneu-

rawikach, które można opuścić
na wodę przy przechyle statku
do 30 st., i to w czasie nie
przekraczającym kwadransa.
Lecz najlepszym środkiem ratunkowym dla pasażerów i załóg większych statków i promów mogą być tylko same
statki ulegające awarii, rzecz
zrozumiała, pod określonymi
warunkami. Chodzi o zapewnienie przetrwania awarii, które grożą zatonięciem jednostki
ze względu na utratę pływalności lub stateczności, przesunięcie ładunku, bądź pożar.

-

śmy pójść do ładowni i sprawdzić, co się dzieje. Zobaczyli-

dratowych na głowę każdego

mieszkańca, a właśnie takim

wymaganiom musi sprostać
izba, która zakwalifikowana
została jako lokal zastępczy.

Taki lokal zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie
może być również rozszerzony.

mieszkiwania ze zmarłą bliską

nie mieszkała pod jednym da-

chem ze swoim ojcem, do
chwili, gdy pan Wiśniewski

go lokalu. Lecz PGM nie dało
za wygraną i odwołało się do

sądu wyższej instancji. Gdański Sąd Wojewódzki, przyjrzawszy się sprawie, gdzie jako
interwent uboczny występował
pan Kowalski, odesłał ją do

Teraz owa decyzja lokalowa,

ulegając przedawnieniu, niepo-

ponownego rozpatrzenia w Sądzie Rejonowym. Tak więc,

jętą koleją rzeczy zyskała jednocześnie nieśmiertelność.

gdy stanie się zadość wszelkim
legislacyjnym terminom, może

Dziś, jak twierdzą w Urzędzie

na wiosnę sąd wyda ostateczny

do bijatyki, która skończyła się
interwencją policji i niemal
dwumiesięczną chorobą Kowalskiego. Po długiej rekonwalescencji poszkodowany pan

Jan dziś wcale nie jest pewien

powrotu do zdrowia. Pełen rozżalenia chciałby wiedzieć, za
co oberwał, bo twierdzi, że ramię w ramię z zięciem występowali
łagodnie
jedynie
w obronie nocnego spokoju
swojej rodziny. Młody Pio-

trowski utrzymuje natomiast,

że jego ojciec i on sam zostali
zaatakowani bezpodstawnie,
a brutalnie, przez sąsiadów nietrzeźwych i uzbrojonych w po-

grzebacz, który nie jest w ich

Astma i pogrzebacz

nie stało się wyludnionym magazynem na meble. Od stycznia do czerwca 1992 roku do
mieszkania obok przychodziły
zerowe rachunki za gaz. Wtedy

zaświtała nadzieja, że może

wreszcie uda się poszerzyć swą
przestrzeń życiową i mieszkać
po ludzku - siedem osób
w czterech pokojach, a nie, jak
dotąd, w dwóch.

Odyseja urzędowa
W 1973 roku, gdy rozbudo-

wywała się gdańska rafineria,
należało wykwaterować mie-

szkańców ulicy Sztutowskiej.
Pan Kowalski, niechaj nosi
imię Jan, opuścił wtedy pokoik
w mieszkaniu swojej babki
i osiadł w lokalu przy ulicy Kaprów. Nie zauważył, iż urzędowe pismo nazywa mieszkanie,
do którego się wprowadził, lokalem zastępczym. Co kryje się
za tym urzędniczym terminem,
odkrył dopiero po upływie
dziesięciu lat od chwili wysta-

wienia owej nieszczęsnej decyzji. Oto bowiem, gdy rozpoczął
starania o rozszerzenie swych

lokatorskich posiadłości o sąsiednie dwa pokoje, dowiedział

się, że jego rodzina mieszka
W „jednostce mieszkalnej”, któ-

Miejskim, nie można jej ani

cofnąć, ani obalić, ani podjąć
w zamian innego postanowienia. Pan Jan próbował rozmai-

tych dróg. Chciał między innymi zainteresować swym problemem wicewojewodę Borzy-

szkowskiego, ale został dopuszczony zaledwie przed oblicze

jego sekretarki. Pismo, które
z nieśmiałą nadzieją w duszy

zostawił na jej biurku, przez
kilka miesięcy nie doczekało
się żadnej odpowiedzi.
Tymczasem pani Krystyna,
objąwszy lokal po siostrze,

wyrok.

Temperamenty grają...
Najmłodszy synek państwa
Kowalskich, trzecioklasista,

jest alergikiem uczulonym na
psią sierść. Pan Marek, kiedy
przychodzi z wizytą do swojej
żony i dzieci, przyprowadza
często ze sobą pieska swojej
matki, a teściowej Krystyny.

Cierpi wówczas mały Kowalski, cierpi również pies, któremu celowo lub bezwiednie
przytrzaśnięto łapę i grzbiet.
W ciasnym korytarzyku, który

czym prędzej sprowadziła do
siebie swoje dzieci i rozpoczęła starania o przydział zajętego
mieszkania, czego, przypo-

trzeć do siedziby Piotrowskich,
donośnie roznosi się każdy

mnijmy, nie dopatrzyli Wi-

dźwięk. Czy głośne rozmowy

śniewscy-seniorowie. Jednak
oliwskie PGM nabrało w tym
wypadku wątpliwości, czy córka zmarłego przed dwudziestu
laty ojca ma prawo po upływie
dwóch dziesiątków lat przejąć
po nim jego mieszkanie. PGM

orzekło, że nie. Sprawa trafiła
do sądu. Rejonowa Temida powiedziała, że wystarczającą
przesłanką upoważniającą do
dziedziczenia praw lokatorskich jest fakt wspólnego za-

należy przemierzyć, by przez

mieszkanie Kowalskich do-

odchodzących późnym wieczo-

rem gości Piotrowskich były
wyrazem złej woli, czy niewinnego rozbawienia, trudno komukolwiek
rozstrzygnąć.
Dość, że w pełnej napięcia
amosferze przeludnionego
mieszkania bezpośrednim pretekstem do rękoczynów stały
się właśnie nocne hałasy. Oto

dwóch dojrzałych mężczyzn
i dwóch krzepkich młodzieńców od ostrych słów przeszło

domu sprzętem codziennego

użytku. Sprawą zajmie się biegły, odpowiednio sklasyfikuje

obrażenia, jakich doznał pokrzywdzony, i orzeknie, czy jego choroba wynikła z owej
nocnej waśni sąsiedzkiej. Na
domiar złego, Kowalski złożył
oficjalne zawiadomienie o pobiciu dopiero po powrocie ze

szpitala, tak więc służbowa notatka interweniującego funkcjonariusza, który mógłby bez-

stronnie przedstawić fakty, nie

została dołączona do akt spra-

Wy i nie może być wykorzysta-

na jako dowód.
- To są porządni ludzie -

mówi Piotrowska. Mówimy
sobie „dzień dobry”, no bo tak
jakoś... Myślę, że puszczają im
nerwy. Nie dziwię się, że
chcieliby zająć to nasze mie-

szkanie, ale co z nami? Gdybym mogła, to bym się wyprowadziła, ale nie mam dokąd.

- My się ich boimy - twierdzi ze swej strony Kowalski.
Raz dostałem i nie chcę dostać
ponownie. Gdyby można było
się zamienić, ale nie mogę zamienić „lokalu zastępczego”.
Zresztą i tak nikt się nie wpro-

wadzi do wspólnego mieszka-
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Nie zawsze nowe, ale kompaktowe

Mark Twain „Opowiadania i humoreski”. Tom I. Listy

o, że Ewa Pobłocka gra
świetnie Bacha, Mozarta
czy Chopina wydaje się
być oczywiste. To, że
czuje się znakomicie w muzyce drugiej połowy XIX w. i początków naszego stulecia również nie powinno nikogo dzi-

Stanisława Fleszarowa-Muskat „Lato nagich dziewczął”, Gdańsk 1993, POLNORD - Wydawnictwo
OSKAR, 304 s,

z Ziemi. Przekł. z ang. J. Kydryński, K. Tarnowska, T.
Truszkowska. Wyd. 1, Łódź 1993, Wydawnictwo 86
Press, 272 s.
Twain - był postacią
niezwykłą. Jego poglądy, koleje losu 1 cały
dorobek literacki to
ciąg nieustannych kontrastów trudnych do
zrozumienia przemian
i niewiarygodnych wydarzeń. A jednak...
Choć nie miał formalnego wykształcenia
- w wieku lat dwunastu
opuścił szkołę - otrzymał honorowe tytuły
naukowe uniwersytetów w Yale i Oxford.
Był drukarzem, pilotem
parostatków na Missisipi, dziennikarzem, wydawcą i niezwykle popularnym
pisarzem,
lecz choć na swoich książkach zarobił krocie, tonął ciągle w długach, które spłacał wygłaszając po całej Ameryce płatne wykłady.
Twórczość Twaina kojarzy się nam z parowcami na Missisipi,
legendą Dzikiego Zachodu i sympatycznymi postaciami łobuziaków. O książce „Huckleberry Finn” Ernest Hemingway napisał:
„Jest to najlepsza książka, jaką dotychczas napisali Amerykanie.
Całe amerykańskie pisarstwo bierze tam swój początek. Przedtem
nie było nic”..A tymczasem, w miarę upływu lat, wielki humorysta zmienił się w zrzędliwego, cynicznego szydercę, drwiącego
z największych świętości. Wówczas to zajął się najzupełniej poważnie krytyką kapitalizmu, co miało i swoje dobre strony w największych nakładach wydawano jego książki (wszystkie!)
w Związku Radzieckim.
„Listy z Ziemi”, „Wyjątek z opisu wizyty kapitana Stormfielda
w niebie” i „Tajemniczy przybysz” - utwory zawarte w zbiorze
„Opowiadania i humoreski” - są z pewnością szokujące, zwłaszcza dla czytelnika, któremu Twain kojarzy się z sympatycznym
"Tomkiem Sawyerem. Mogą też ranić uczucia religijne osób zbyt
wrażliwych i nieco gorszyć śmiałymi fragmentami erotycznymi.
Lecz „Pamiętniki Adama i Ewy” zachwycą chyba każdego. To
jedno z najpiękniejszych opowiadań wszystkich czasów, pełne
ciepła, humoru i nadziei. „Pamiętniki” dowodzą, że Adam i Ewa
dzięki wzajemnej miłości i tolerancji, nawet po wygnaniu z Raju
byli szczęśliwi. Może to i obrazoburcze, ale jakże piękne!

sień i triumfalny, wręcz sensanagrody na międzynarodocyjny przyjazd mistrza po powych konkursach pianistycz- , nad 30 latach nieobecności do
nych, ale także liczne koncerty
rodzinnego kraju. Wykonano
i nagrania. W ostatnich jednak
wtedy wiele jego utworów,
latach Ewa Pobłocka kojarzy
a wśród nich koncert fortepiasię coraz częściej z muzyką
nowy. Solistką była Ewa PoXX wieku i największymi spobłocka. Grała naprawdę wspa-

Panułnik i Pobłocka

w nich zawarte nie wietrzeją i nie bledną. Ich fenomenem jest,

być

może,

fakt,

programowo
nie

iż

sta-

ZOZ DZI

rają się na siłę wyduszać łez wzruszenia.

W dodatku te bezpre-

niale, a najlepszym tego potwierdzeniem niechaj będzie
fakt, że zauroczony Jej interpretacją Panufnik zaproponoretację Koncertu fortepianował artystce nagranie dzieła
wego Witolda Lutosławskiego
w Londynie.
pod batutą Jerzego MaksymiuSesja odbyła się w czerwcu
ka. Publiczność międzynaro1991 roku w Henry Wood
dowa oraz krytycy z wielu kraHall, a stynną London Symjów świata wysoko cenią jej
phony Orchestra poprowadził
wykonanie Koncertu fortepiasam kompozytor. - I tak ponowego sir Andrzeja Panufniwstała płyta, która ma nie tylko
ka.
walory estetyczne, lecz także
Panufnik opuścił Polskę
historyczne. Okazało się bow roku 1954, Osiadł na stałe
wiem, że było to ostatnie naw Anglii, gdzie oprócz uzna- ' granie tej kompozycji pod bania na muzycznym polu dostątutą jej twórcy. Możemy także
pił jeszcze innego zaszczytu
sądzić, że powstał swoistego
otrzymując tytuł szlachecki.
rodzaju wzorzec interpretacyjBył wspaniałym kompozytony. O jego ostatecznym kształśród jej twórców, których korzenie wywodzą się z polskiej
ziemi. Mieszkańcy Trójmiasta
zapewne pamiętają jej interp-

tensjonalne opowieści
wcale nie dotyczą
amerykańskich milionerek, włoskich tancerek, czy brytyjskich
lordów i nie dzieją się
- jak to często w klasycznych romansach
bywa - w Acapulco,
Taorminie czy boskim
Rio. Miłość w utworach Fleszarowej rozwija się w przaśnych
i zgrzebnych warunkach PRL.

Bohatero-

wie powieści to zwykli, przeciętni ludzie,
podobni do nas, normalnie zarabiający na
życie pracą od 8 do
16, robiący zakupy
i mający
kłopoty
z dziećmi. Ich uczucia, często niełatwe, pełne rozterek i wątpliwości, niesą ani niezwykłe, ani jedyne w swoim rodzaju. Są
swojskie, powszednie, ale silne i prawdziwe. I to stanowi cały

a
s

urok pisarstwa Fleszarowej-Muskat.

Kuluary
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senki. Na pomysł, by powołać coś w rodzaju

organizacji - wtedy oczywiście nielegalnej i zebrać „do kupy” wszystkich piszących Andrzejów Wróblewskich wpadł Andrzej „Ibis”.
Pierwsze spotkanie
urządzono w andrzejki, przed siedemnastu laty. Klan
nazwano szumnie
związkiem zawodo-.

Alicja Morze

Uniwersytecka Księgarnia „Literka”

obejmuje właśnie stanowisko szefa
gdańskiej Rozgłośni Polskiego Radia. To
już oficjalna informacja uzyskana w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Red.
Andrzej Trojanowski jest absolutnym zawodowcem w radiowej b:

orma„kich jej „noźliwych profesjach
cyjnej, reporterskiej, kultura! YE

wej. O takich ludziach jak Trojanowski
mówi się, że w radiu pracują od urodzenia,
albo jeszcze wcześniej. Przeprowadził wywiady ze wszystkimi liczącymi się polskimi politykami, z prezydentem Lechem
Wałęsą na czele. Towarzyszył z mikrofonem wiełu zachodnim mężom stanu ba-

wiącym na Wybrzeżu. Przez ostatnie 20

lat dokumentował swoim magnetofonem
najważniejsze wydarzenia w Trójmieście.
Współpracował z powodzeniem ze wszystkimi programami Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i BBC. Jako nowy szef
przedstawiając swoją wizję gdańskiego radia podkreśla, że na pewno nie będzie to
radio Andrzeja Trojanowskiego, ale wszystkich ludzi w tym radiu pracujących.
„W pogoni za informacją nie powinno się
krzywdzić ludzi. Poza tym, to ma być radio słuchacza, a nie nadawcy, jak to kiedyś
bywało” - powiedział dziennikarzom.
W nowym programie A. Trojanowski zapowiada dzienniki radiowe z prawdziwego
zdarzenia. Wspólnie z wiceszefem rozgło-

INTERMEDIAK
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Dwa światowe konkursy
piękności damskiej jednego
dnia w telewizji polskiej, to się
rzadko zdarza. Niezwykły zbieg
okoliczności. Wybory Miss
World *93 w bajkowym południowoafrykańskim Sun City
(fasadowej wizytówce RPA)
i Mistrzostwa Swiata w Kulturystyce Kobiet i Par w Sali Kongresowej warszawskiego Pałacu
Kultury (naszej wizytówce minionego reżimu). Ale, jak powiadają

sąsiedzi, „Boh

trojcu

lubit” - do pełni szczęścia rozkapryszonego telewidza brakuje
jeszcze równoczesnej transmisji
ze światowych mistrzostw
w gimnastyce artystycznej pań.
Dopiero wtedy mielibyśmy wymarzoną doskonałość: biorąc
uśmiechy i twarze w najwyższym gatunku z pierwszego
konkursu, pracowicie wyrzeźbione ciała z drugiego, a naturalną grację i wdzięk poruszania
się z trzeciego. Piękno oblicza,
piękno ciała i harmonia ruchu.
Czyli trzy w jednym. Takiej doskonałości jednak jeszcze nie
ma. Na razie wszystko jest
z osobna i cieszymy się tym po
kolei, lub co tam kto woli.

Osobiście wolę kulturystykę

- od lat gustuję w tej ohydzie
i nareszcie się doczekałem, że to

szalenie modne! Zawodniczki
są w niewoli konwenansu odpowiednio spreparowanego własnego mięska, na najlepszych
proteinach. Taka panienka to
prawdziwa

„żyleta”

i damska

szpanerka. Bez żadnej przesady,

bo one właśnie szpanują i odpo-

wiednio kunsztownie się wypinają. To się nazywa uczenie pozowaniem. Gdy coś takiego pojawiło się kiedyś na scenie w telewizyjnym programie Starowieyskiego, „Byk” aż zamlaskał
z zachwytu, nie mógł strzymać

chuci, zaraz podbiegł do panienki i zaczął fachowo obmacywać
- na oczach wszystkich - fantastycznie wypracowaną rzeźbę
jej łopatki. I nie kryjąc swych
zamiarów,

bez zwłoki

umówił

się z nią na to pozowanie.
Od lat w pełni podzielam je-

go spaczone gusty, ale teraz to
ho, no! one już nie są spaczone,
są powszechne. Wystarczy tylko
spojrzeć na widownię takich
konkursów, jak panowie tam
mlaskają! Więc nawet te pismaki, które do niedawna śmichychichy sobie robiły z kulturystyki pań, będą musiały natychmiast się przestawić, bo zaczną
brzydko odstawać od normy.
Jest wreszcie to równouprawnienie płci, czy nie? Nie tylko

śni red. Mieczysławem Serafinem odżegnuje się od gadulstwa w radiu. Na co
dzień jest człowiekiem pogodnym i o du-

żym poczuciu humoru.

PS. W swojej karierze zawodowej musiał co najmniej kilka tysięcy razy wstać
w środku nocy, żeby poprowadzić poranne

„(godz. 5.00) „Studio Bałtyk”. Dołączamy
Edi tulacje!
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Kilar i Coppola
Obydwaj zawdzięczają sobie wielki
sukces głośnego filmu „Dracula”. Dotychczas nazwisko Kilara kojarzyło się przede
wszystkim z filmem polskim. „Przyjąłem
tę propozycję nie dlatego, że pochodziła
z Ameryki, bo nie każda oferta z tamtej
strony oceanu by mnie ucieszyła. Tak się
złożyło, że lubię i cenię twórczość Coppoli. Jest to zresztą dla mnie tajemnica, dlaczego lubię takie filmy, bo w końcu są one
szalenie odległe od moich polskich i europejskich gustów filmowych”- powiedział
nam w rozmowie telefonicznej wybitny
kompozytor. Artysta ponadto dodał, że
muzyka do „Draculi” znajduje się gdzieś
pośrodku między jego muzyką symfoniczną a filmową. Zupełnie czymś innym jest
sposób pracy w USA niż w Europie - zaznaczył. „Człowiek nagle znajduje się
w centrum światowego profesjonalizmu” twierdzi W. Kilar. Do największych kontrowersji między kompozytorem a F. Coppolą doszło przy montażu filmu, co oczy-

wyżyłowanych twarzach, pod

liczył się ze zdaniem Kilara. Choć zdarzało się, że jednak narzucał swoje zdanie.
Czy dochodziło do kłótni między dwoma
wielkimi mistrzami? „No, nie, przecież jesteśmy kulturalnymi ludźmi” - skwitował
1

znać nawet rangę imprezy, zo-

Uśmiechnięte mięso w loczkach
kulturyści dla pań, ale i kulturystyki dla panów.
Oczywiście, kulturystyka nie
jest naturalna, niech się nikomu
nie zdaje. To bardzo sztuczna
konwencja, jak każdy sport wyczynowy wymyślony przez
człowieka. Rozbuchane i fantazyjnie na ostro wyrzeźbione
mięso (głównie poprzecznie
prążkowane są w cenie) bez
drobiny litościwie je pokrywającego tłuszczu w przyrodzie nie
występują. Tylko na zawodach
kulturystycznych, powleczone
starannie dobranymi, tonującymi mazidłami i wyeksponowane
w odpowiednim świetle. To cała
sztuka, naprawdę. Jak kto źle
się posmaruje, nie trafi w odcień, kiepsko się wypnie - jest
przegrany na mecie,
Więc ciałko owszem, jest im-

ponujące (jak kto lubi, a teraz
wszyscy muszą lubić, bo moda
każe). Ale z uśmiechami jest fatalnie. Przypominają wymęczone uśmiechy cyrkowców, na

pomylić w angielskiej składni
i gramatyce. To nie jest głowa

z szyku i powie mistrzowi ceremonii: „Spadaj ze mnie,
szmondaku, gdzie się pchasz
z tym dopełniaczem, leć do domu, a chyżo, bo żonka stygnie!
I zapamiętaj sobie raz na zawsze, że ja w mianowniku jestem: Miss Polonia, Miss Kutno i Miss Pcim, Miss Natura
(jak trafnie odmienia w „Chałupach” mr Wodecki, ten się
nie myli!) i nawet Miss Lato
z Radiem. A kto inaczej myśli,
ten jest gramatycznym zboczeńcem”. No, to by się dopiero działo! Niestety, na taką
odwagę i nonkonformistyczny
odruch buntu żadna się nie
zdobędzie. Biznes jest biznes.
Więc Miss Polonia *92 - Ewa
Wachowicz - aktualnie sekretarz prasowy premiera, też po-

tylko do pozłoty, lecz do wiel-

kiej kariery, jaką się w razie
zwycięstwa robi. No, może to
trochę jest nudne i monotonne,

bo jak się tak jeździ po całym
świecie, inauguruje i rozdaje dary z niewinnie świątobliwą minką, to ten kostium musi nieznośnie uwierać i pewnie by się
chciało coś zrobić na własny rachunek, wyrywając się z objęć
oficjalnej dobroczynności.
Anioły tęsknią do upadku.
I niech mi darują tradycjo-

naliści, reszta jest tu dodat-

kiem. Wymiary ciała muszą się
zgadzać, oczywiście, poruszać
się trzeba w rytmie i z wdzię-

kiem, ale to nudne straszliwie.
Tu się nie mlaska, mlaska się

wie dziennikarzom: - Polityka

na kulturystkach... Nic dziwnego, że mr Pazura się stracił ja-

mnie nie interesuje! - Gdyby
jeszcze dodała: - ale kariera

ko asystent na wyborach Miss

Polonii i pomylił Miss Grację
z Miss Elegancją. Przy tych

jednakowych

mundurach

-

tak, nie odmawia się premierowi
- ukląkłbym
ni SIC
ąkibym przed
p
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go żołnierza. „Przez całe lata podpatrywałem ojca, który ten zawód wykonuje niezwykle odpowiedzialnie” - przyznał młody
Damięcki. Uzdolniona jest zresztą cała rodzina, bo przecież mama jeszcze szefuje
TVP, a np. Mateusz, syn Macieja znacznie
wcześniej, niż jego stryjeczny brat spróbował przygody z filmem, a teraz w wieloodcinkowym serialu „60-latek”, gra jedną
z pierwszoplanowych postaci. Ciekawe, jakim dorobkiem będzie mógł się poszczycić
do czasu ukończenia szkoły podstawowej,
skoro jest dopiero w VI klasie?

rientować się od razu, czy jest
prowincjonalna, ogólnokrajowa czy światowa.
Ą kogo nie interesuje taka
hipokryzja i humanizm, ten
niech sobie poczeka na pierwszą panienkę, która w pełnej
gali konkursu oświadczy, że
walczy z AIDS, ale nie bezinteresownie, bo sama już go ma.
No, to wtedy czapki z głów...
A na wyborach Miss Polonia niech się która wyłamie

wypaplanie paru obiegowych
banałów tak, by się zbytnio nie

ti

K. Gruber) i z powodzeniem zagrał młode-

niż na planie „Krolla”, gdzie
Pazura się nie mylił. Jeśli można te panie po czymś odróżnić,
to po uśmiechach. Po nich po-

z AIDS czy pomocy dzieciom,

odzina Damięc

Fe: jęki

jest bardzo utalentowana - aktorsko i telewizyjnie. Otóż Grzegorz Damięcki - syn
Damiana i Barbary Borys-Damięckiej - absolwet PWST, chociaż jako uczeń liceum
zarzekał się, że aktorem na pewno nie zostanie (do 12 roku życia nie wymawiał litery
„I”) poszedł jednak w ślady ojca i ma już
pierwsze sukcesy. Wygrał m.in. konkurs na
główną rolę w filmie „Bez pokrycia” (reż.

bardziej podobnymi do siebie,

nie idzie, to dopiero jest straszne. Nic z naturalności w tym
przerażającym grymasie nie ma,
tyle że to już nie jest triumf
sztuki, niestety.
Całkiem na odwrót jest
w konkursach Miss World. Tu
przede wszystkim głowa się liczy: uśmiech, olśniewający
i promienny, najlepiej spontaniczny i zniewalający, tak by
nie można było mu się oprzeć.
I to, co jest w tej głowinie Więc pewien potoczny esprit,
umiejętność znalezienia się
w szlachetnym temacie walki

s tstynidakszkyc bn

„Ibis”

+. « Musiał zmienić pseudonim z Ibis na Wojnowski”.

Kilar - różnica zdań miała charakter.dżensk

a

Conifer przy współpracy wydawnictwa Boosey 6x Hawkes
bardzo szybko stała się swoistego rodzaju białym krukiem.
Jest to w pewnym sensie oczywiste, gdyż jej walory są wy-

Jakowe.

Konrad Mielnik

Jak to w klanie
czyli Wróblewscy

przedstawiając jego
członków pisał:
„Wojciech z kompleksami, co życie ma pieskie.
Każdy o nim powiada: Mąż Marii Wróblewskiej.
A dalej to oblicze jak księżyć czy neon,
- cesarz komunikacji, miejski Napoleon.
Nie opodal Kajetan. Wart hymnów pochwdlnych.
Specjalista od Wenus oraz ciał. Astralnych.
I wreszcie smętny Leszek, z czołem pełnym troski.

wiście wcale nie znaczyło, że Coppola nie

przecież to wojsko damskie,
nie da się ukryć, z żołnierzami

blond loczkami. Tego to znieść

wym,

natomiast, wydana przez firmę

Że jeden za drugiego to zasada święta.
Nasze czyny niech wniosą do kronik królewskich,
Sagę sławnego rodu Andrzejów Wróblewskich”.
Panowie między sobą posługują się drugimi
imionami. A jeżeli chodzi o Andrzejów, którzy
drugiego imienia nie posiadają - do byłego ministra mówi się per minister, a do Andrzeja nestora dziennikarskiego rodu, honorowego prezesa
klanu - prezes.
y
Co się tyczy potomstwa to większość Andrze-

iągle ich mylono. Do Andrzeja „Ibisa”

„Lato nagich dziewcząt” jest jedną z najładniejszych i najbardziej pogodnych książek zmarłej w 1989 r. wybrzeżowej pisarki.
Cieszyć się więc trzeba, że właśnie ten utwór (obok „Łzy”) rozpoczyna serię składającą się z tuzina najpopularniejszych powieści
Fleszarowej-Muskat. Wydawca cyklu miał bardzo dobry pomysł:
Mikołaj tuż, tuż, a chyba żadna z pań nie będzie niezadowolona
z takiego upominku.

znajduje się - również pod batutą Panufnika - jego IX Symfonia (Sinfonia della Speranza). Dzieło bardzo ciekawe, do
którego kompozytor stworzył
specjalne opracowanie teoretyczne. Piszę o tym z dziennikarskiego obowiązku, gdyż
omówienie owej teorii to temat
na osobne rozważania i chyba
nie w tym kąciku. Sama płyta

„Panowie. Pierś do przodu! Niech każdy pamięta,

.

Wróblewskiego przysyłano honoraria za
teksty Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego, a do Andrzeja Krzysztofa, jako „Ibisa”, wydzwaniały „różne siksy”, aby pisał dla nich pio-

Radio-tele-plotki
Andrzej Trojanowski

1990. Festiwal Warszawska Je-

wić. Świadczą o tym nie tylko

Lata - ba, już nawet dziesięciolecia - mijają, a „babskie” powieści Stanisławy Fleszarowej-Muskat cieszą się wśród czytelniczek nie słabnącym powodzeniem. Kolejne wydania znikają
z księgarskich półek i kolejne roczniki dorastających dziewcząt
oraz dojrzałych już pań poznają lub odświeżają sobie w pamięci
jej wzruszające powieści. Zastanawiające, że mimo upływu czasu
książki Fleszarowej-Muskat wcale się nie starzeją, a problemy

Samuel Langhorne
Clemens - czyli Mark

cie decydowała nie tylko oso-bowość pianistki, lecz również
sam kompozytor.
Koncert fortepianowy powstał w roku 1962 na zamówienie Feeney Trust z Birmingham. 20 lat później Panufnik
powrócił raz jeszcze do utworu
poddając go pewnym zmianom. Jak pisze, jego ideą było
stworzenie koncertu wirtuozowskiego, w którym jednakże
elementy brawury byłyby równoważne z elementami liryzmu
i ekspresji. Na płycie obok
wspomnianego koncertu -

rem i świetnym dyrygentem.
Niestety, jego dzieła grywane
na całym świecie, na polskich
estradach, z zupełnie absurdalnych, pozamuzycznych powodów, gościły niezwykle
rzadko. Przełomowy był rok

..

.

jów, gdy powstawał związek, dzieci już miała,
a nauczona złymi doświadczeniami tatusiów
nadawała im inne imiona. Tylko „Ibis” posiada
dwóch synów, którzy obaj mają na imię Andrzej, pierwszy to: Andrzej Łukasz, a drugi Andrzej Mieszko.

Do Tomka

Wróblewskiego,

wa-

szyngtońskiego korespondenta „Życia Warszawy”, syna Andrzeja Krzysztofa (redaktora na-
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miał pretensje, że chociaż sam Andrzej z drugiego imienia, swojemu synowi dał na imię Filip.

Związek zawodowy Andrzejów li-
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Rys. Z. Jujka

czy obecnie kilkunastu panów wraz
z żonami. Są to głównie dziennikarze
i biznesmeni. Można tu znaleźć byłego
rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
Andrzeja Kajetana, byłego rektora
ASP, Andrzeja Jana i naczelnego sędziego administracyjnego, Andrzeja
Napoleona. Co jakiś czas „doszlusowują” nowi, nie zawsze jednak się
aklimatyzują. Tych nie przystosowanych nazywa się w klanie „gwiazdami
jednego sezonu”. Przez lata klan spotykał się w lokalach, jednak ostatnio ze względu na ceny - przeniósł się do
domu dziennikarskiego małżeństwa

Wróblewskich na Żoliborz, Kiedy się

zejdą, panowie opowiadają co wydarzyło się przez miniony rok w ich życiu i, oczywiście, jak to w klanie, wzajemnie się popierają.

Ewa Gronkiewicz
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Czy po „Dniu szakala” można jeszcze zrealizować pasjonujący film o przygotowaniach
do zabójstwa prezydenta? Czy
po „JFK” przywoływanie
w filmowej fabule tragedii

1963 roku w Dallas ma jeszcze
sens?
Z tymi dwoma tytułami „Na
linii ognia” Wolfganga Petersena skojarzyć się po prostu musi.
Ponieważ po pierwsze jest to

klasyczny film sensacyjny, któ-

rego akcja koncentruje się na
przygotowaniach do zamachu
na głowę państwa. Prezydent
jest wprawdzie fikcyjny, ale
zdarzenia rozgrywają się współcześnie w Stanach Zjednoczonych, więc tło jest typowe. Po
drugie natomiast, z racji miejsca
i przeszłości bohatera, członka
osobistej ochrony Kennedy'ego,

dramat z Dallas powraca w tym

filmie wielokrotnie, a ilustrują
go zdjęcia archiwalne. „Na linii
ognia” jest bowiem utworem
amerykańskim, a dla Ameryki
zbrodnia w Dallas była wstrząsem, z którym społeczeństwo
jeszcze się nie do końca uporało.

Scenarzysta Jeff Maguire

zdawał sobie chyba sprawę
z tego, że Dallas plus emocje
w stylu „uda się zamach czy
nie”, to jeszcze za mało dla zapewnienia fabularnej świeżości
i atrakcyjności. Idąc więc

sprawdzonym tropem wprowa-

dził dwa kolejne elementy. Po
pierwsze - postać ochroniarza
Franka Horrigana, agenta taj-

nych służb, który przeżył już

dwa zamachy na prezydentów,
m.in. na Kennedy'ego. A jest

to plamą na zawodowym honorze. Agent bowiem to człowiek, który powinien przyjąć
kulę przeznaczoną dla ochra-

nianego dostojnika. Frank
(Clint Eastwood) ma więc nie
najlepsze samopoczucie. Wie
o tym Mitch Leary (John Malkovich), dawny funkcjonariusz
CIA. To on planuje zamordowanie prezydenta i podejmuje
z Frankiem przedziwną grę.
Rzuca mu bowiem wyzwanie,
będące zarazem szansą swoistej zawodowej rehabilitacji.
Tym razem Frank, który wie
o istnieniu potencjalnego mordercy, może mu przeszkodzić.

pozwalającym Frankowi na kapitulację wobec kolejnych
przeciwności.
„Na linii ognia” jest kolejnym przykładem tego, w jaki
sposób kino amerykańskie, od-

rozgrywkę, w której stawką
jest życie prezydenta i zawodowy
prestiż podstarzałego
ochroniarza, wartka akcja, powoli odsłaniająca kolejne tajemnice, kilka pełnych napięcia

grzewając stare i wypróbowane
schematy, znakomicie je odświeża i modyfikuje, dobudo-

scen i piękna Rene Russo, jedynaczka w męskim zespole

Precyzyjne działania Mitcha,

podstępnego i okrutnego w zacieraniu wszelkich śladów, są
typowe dla psychopaty. Postępuje on też z charakterystyczną
dla takich ludzi logiką. I tu
twórcy wprowadzają nowy
kontekst, sprowadzający relacje między Mitchem i Frankiem do ram psychologicznopolityczno-moralnych. Frank
bowiem reprezentuje FBI,

Mitch - CIA, które zawsze ze
sobą rywalizowały. Mitch był

na służbie zawodowym zabójcą, Frank

- profesjonalistą

w udaremnianiu zbrodni.
Mitch ma wrażenie, że został
zdradzony i zamach planuje jako akt zemsty wymierzony nie
przeciwko konkretnej osobie,
lecz przeciw całemu systemowi, który ta osoba reprezentuje.
Usilnie wmawia też Frankowi,
iż on także doświadczył zdrady, co - jak wykazuje akcja nie jest tak zupełnie pozbawione racji. Franka bowiem nie
tylko opuścili najbliżsi, ale
i pracodawcy do końca wątpią

w jego zawodową przydatność.
Mitch ze swoimi obsesjami
i planem morderstwa staje się
nie tylko motorem akcji w jej
-planie sensacyjnym, lecz także
„głosem wewnętrznym”,

nie

„goryli”, w roli łatwej do prze-

wując nowe wątki. Dwie aktor-

widzenia - zapewniają filmowi

skie znakomitości, Eastwood
i Malkovich, w rolach bohaterów prowadzących niezwykłą

Petersena

powodzenie,

które-

mu nawet trudno się dziwić.

Anna Jęsiak
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żonej Vis-d-vis naszego Augustowa. Z Augustowa, legalnie

FIRMA HANDLOWA

i przez zieloną granicę, pędzono wielotysięczne trzody

Ss. C.

KOMFOR

1!

życzy P.T. Klientom miłych, radosnych

SN

polskich świnek na chłonny
niemiecki rynek. Całymi latami... - Gdzie się teraz te wa-

| ANI
wa

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

sze świnie podziały? - pytał

oraz

SZCZĘŚLIWEGO ) NOWEGO ROKU
zaprasza
DO SWOICH SKLEPÓW
NA ZAKUPY ŚWIĄTECZNE:

Grudzień 1981 roku. Nagie

z grobem Brata Andrć i sto-

haki, w sklepach mięsnych
tylko z nazwy, sprzedawczynie zbrojne w nożyce bawią
się w wystrzyganki tzw. talonów.
Do
taniej
jatki,

sem kul, odrzuconych przez
cudownie uzdrowionych in-

w nadziei chociaż na koninę,
wpada zdesperowana klientka: - Jest mielone? - Jest, ale

tylko z psiny... - To niech bę-

« Wykładziny dywanowe i PCV

dzie psina, biorę! Nazajutrz
ta sama pani pojawia się z reklamacją. - Co to za miełone,
wbiłam sobie drzazgę w dzią-

e« Dywany
+ FIRANY, ZASŁONY, MATERIAŁY OBICIOWE
. TAPETY, OKLEINY MEBLOWEi inne...

$ im

KO/_$)

Sprzedaż

b raty 4

OFICJALNY
DEALER

ś

TO-KLEJE DLA BUDOWNICTWA
do glazury, styropianu, korka, parkietu,
sylikony, fugi, wylewki i inne

RĘCZNIKI
1d
cena 22 -400,- + VAT

YCIE
© Piżamy
© Szlafroki

płytki podłogowe granito- gres

GLAZURA WŁOSKA

© Art. pościelowe

Fyk podionowe. p rzeciwpoślizgowe,
para
stopnie, cegła klinkierowa niemiecka, e
aMiająca
HURTOWNIA- Sklep „SKAT”
Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3, tel/fax 058 53 16 61

© Koce

OFERUJE W CENIE
FABRYCZNEJ

- Klinkier

TA

3982

zaprasza skle

z
e

GALTEX
GDAŃSK
ul. Kościuszki 8
tel. 41-21-88

HURTOWNIA

IAREK

|,

- ZAKRZE
YZ:

tel. 43-08-28

Szeroki

zaworów
8x

NARC sze

| EvERGOOD

i publicyści bronili się do

z budą i łańcuchem...
Aż po rok 1989 z świąt nałatwiej nam wychodziło przestrzeganie postów. Energia
pań kierowała się w adwencie
na rozpaczliwe zdobywanie,
kosztem umizgów, mięsiwa
i mięsnych przetworów. Pra-

sa'oficjalna winą za dietę
bezmięsną Polaków obarcza-

ła Reagana pospołu z Hupką
i Czają. Urban zapewniał, że
rząd się wyżywi, a w gazetowych kącikach racjonalnego
żywienia tęgie pióra zachwalały kotleciki z łopianu, jar-

ską szynkę z brukwi i kabanos
z marchewki-karotki. Palce
lizać!
Pomnę jak pierwszy raz

kolejno kopię paryskiej Notre

Dame, kościół św. Józefa

w piramidy rozkosznie różowych szynek, stosy baleronów
i niekończące się łańcuchy

kiełbas, a ogromny świński
łeb z jabłuszkiem w ryju zdawał się uśmiechać zachęcająco... Dla równowagi ducha

powtarzałem w myśli, że za to
w Peerelu nie ma bezrobocia
ani wyzysku i Murzynów też
nie bijemy, gdy pan rzeźnik,
widać zaskoczony mym płonącym z pożądania wzrokiem

wstał, wyszedł na próg i spytał: - May i Help you, sir?

Spanikowałem, burknąłem

„thanks!” i zniknąłem w tłumie.

W 1985 roku w Kilonii popijałem kawę (i coś tam) z pa-

nem

O., matrosem,

który

przed wojną zamieszkiwał
w b. Prusach Wschodnich,

w wiosce Borschimmen, poło-

obowiązywały kartki na mięso i tłuszcze? Sądzę, że większości Polaków, może z wy-

ostatka; tak np. naglośniono
ponad miarę kwestię rzekomego przerobu w RFN mięsa

Jątkiem nieprzejednanych we-

chorych zwierząt, sugerując

getarian, wolność i suwerenność skojarzyły się z nadspo-

iż Niemcy chytrze wcisną nam
padlinę...
Szanuję wolę wyborców

dziewaną podażą wieprzowi-

ny, wołowiny, a nawet cielęciny na wolnym i niepodległym rynku. Mam sam jaroszy
w ródzinnym gronie, szanuję

ich i kocham, ale dostrzegam
taką prawidłowość: tak jak
w świecie zwierząt te mięso-

żerne górują nad roślinożernymi, tak i narody o kuchni

opartej na mięsie wykazują
większą ekspansywność od

poprzestających na warzy-

wach. Np. Anglicy i Hindusi...
Oczywiście wór fasoli
waży zawartość białka
sterku salami, ale jak
raz skonsumować cały

równow platu nawór!

i nowe wladze spod sztandaru
PSL, ale chciałbym, by rząd
nie czuł się zakładnikiem
wiejskiego elektoratu. Stało
się wielkie zło: nakręcona
spirala cen na mięso i przetwory już się nie odkręci.
Warto przypomnieć, że producenci żywności to około
jednej czwartej narodu,
a konsumenci - jak wynika
z prostego rachunku - aż trzy

czwarte.

Jan Chrzan
(do mięsa i wędlin)

firmy

ANDERSSON

projektowe.
nel

Złe zapomina się szybko.

Kto pamięta, iż w niezapomnianym 1989 roku jeszcze

termostatycznych

Zapraszamy do
riałów in

tel si zah

inąd słusznym.

wieść o uruchomieniu mięsnych państwowych rezerw
i imporcie. Na drugi dzień do
pewnego punktu skupu, gdzie
dotąd przywożono 30 sztuk
dziennie - dostarczono świnek
pół tysiąca! Ludowi politycy

wybór

szwedzkiej

TOUR

ściach planowania i międzynarodowym bojkocie, skąd-

się lekko zarysował i nadeszła

echo | zmyślania na adwer

na jakimś żelazie! - A bo my,

kieszenią, ale ogarnięty poznawczą pasją, zaliczałem

w oszczędzaniu
energii!!

żu. Wpatrywałem się chciwie

skich cyklach”, wielkim rozpasaniu konsumpcji, niedoborach pas, nieprawidłowo-

proszę pani, mieliśmy psy

wypuszczony w świat znalazłem się w Montrealu. Z pustą

Najlepsza

wioskę olimpijską
stary francuski fort
Heleny - lecz najbo aż zapierające

dech wrażenie wywarł na
mnie pierwszy sklep mięsny,
ujrzany w podziemnym pasa-

sło iomal zęba nie złamałam

GDYNIA, ul. Świętojańska 101 i 112
tel. 20-03-39, 20-14-31

walidów,
i stadion,
na wyspie
większe,

wnikliwie O., a na to ja, by
ratować honor Polaków, mówiłem co wiedziałem o „świń-

Bezbrzeźżnym smutkiem
i trwogą napelniły mnie w listopadzie zjawiska na mięsnym rynku. Ceny pięły się
Jak balon, rzeźnie alarmowały, że surowca od uboju brak,
a ci, co „żywią i bronią”, życzyli sobie 30 tysięcy za kilogram żywca. Rząd milczał.
Emeryci płakali. Wreszcie po
próbie sił coś drgnęło, mur

fax ae

AB

zapewniony bogaty zestaw

Ay

NIN: *

Sp. z A "Gdańsk, 1tel. 47-23-84, fax 41-08-80

Zdecydowałeś

się

rzucić

palenie

?

Nicorette złagodzi przykre skutki uzależnienia się Twojego organizmu od nikotyny
i pomoże Ci przezwyciężyć nałóg palenia.
Nikotynowa guma do żucia NICORETTE* jest zarejestrowanym, naukowo
przebadanym lekiem osiągalnym w każdej aptece bez recepty.

cjonalne cnoty dodatkowo
rozwijali”.

Pragnę wszelako tych, którym już trzęsą się portki,
uspokoić. „PMS” zapowiada
tę wojnę nieszczerze, szydząc

sobie niemiłosiernie z femini-

stek. Moim zdaniem nie przystoi, zwłaszcza gdy szyder-

stwo to pośledniego gatunku,
czego dowody niżej.
„Krajobraz rozpościerał

łecznej” wieszczy, że grozi
nam nowa wojna, damsko -

czciwcy zajmują pozycje fun-

męska, albowiem wojujące feministki w rodzaju posłanki
"Barbary Labudy (takie piękne

damentalistyczne. Fundamen-

wanie ogiera z bykiem o stale

talistów jest znacznie więcej
niż to wynika z nauki o stosunkach społecznych, jak
i z treści strukturyzowanych

sterczącym penisie), tropiąc
go u Mickiewicza i Sienkiewicza. Tak więc chichot podszyty jest dramatycznym woła-

przez środki masowego prze-

niem: obudź się, polski „ma-

cowo zaczyna się specjalny
dodatek „Dekady Literac-

kiej” o wdzięcznej nazwie
„Przegląd Metafizyki Społecznej” (nr 2). Łan (nie łono)
kobiety i zagon (nie zaga-

niacz) mężczyzny obiecują delikatność w temacie. „Oto
przed wami krajobraz płci
w Polsce, płci spokojnych,

płci wesołych, łacno rozróżnialnych i niezbyt swarliwych, gdy wobec drugiej każda czczą jest, gramotną i uległą”. Obiecanki cacanki, aliŚCI...
„Polacy rozczarowali wydawców pism erotycznych”
-

„pisze „Wyborcza”.. Kilkadziesiąt tytułów padło. Trzymają

Nagrodami w konkursie będzie atrakcyjna wycieczka zagraniczna dla dwóch
osób, telewizory, zestawy Hi-Fi i rowery górskie.

Życzymy zdrowia i powodzenia!

znaną nam postać „polskiego
maczo” (w hiszpańskim oryginale „macho” - symbol
przesadnej męskości, skrzyżo-

nem kobiety i zagonem mężczyzny
stepowiał
cicho
w otchłani mierzonej nawro-

stalgicznie, krajobrazowo
i metafizycznie tudzież witka-

Losowanie atrakcyjnych nagród odbędzie się 20 stycznia 1994r. w Warszawie,
wyniki zostaną opublikowane w Gazecie Wyborczej, a zwycięzców W konkursie
powiadomimy listownie

przedzająco do rozważań nie-

aliści...

Tak właśnie, pastelowo i no-

KABI PHARMACIA
ul. Podleśna 7
01-673 Warszawa

„Piewcy dychotomicznej
duchowości (biorąc pod uwa-

się rozległy, odstęp między ła-

tami porewolucyjnego kaca”.

Kup Nicorette”, wytnij nr. serii z opakowania i naklej go na zwykłą kartę pocztową,
podaj swoje nazwisko i pełny adres.
Wyślij kartę pocztową przed upływem 31.XII.1993r. na adres naszej firmy:

Skrzetuski w końskim siodle,

mnie nawet mierzi. Wytrzymuję jeszcze dawkę w ilości
jak wyżej, ale w „PMS”
w tym stylu są cztery kolumny. Tekst za tekstem ciurka toto, tryska i wali się na człowieka z siłą wodospadu. Autorzy (litościwie nie wymieniam nazwisk) niby to chichrają się z feministek, a swoją drogą wprowadzają wy-

się „Cats” (pismo dla lesbijek) - dzięki panom i „Pan”
dzięki paniom. Raczkuje polski „Playboy”, skarżony
przez czytelników za... prude-

ryjność.

„Świerszczyki”

w tajnym schowku (przed
dziećmi) zostały wyparte
przez sielskie świerszcze za
kominem.

Tu jeszcze mocno

siedzimy w konwencji, jak

„Przegląd Metafizyki Spo-

kaszubskie nazwisko; szkoda),

Met
wzorem swoich zachodnich
koleżanek coraz wyżej podnoszą głowy i coraz głośniej
mówią o swych krzywdach,

gotując broń do walnej rozprawy. Już słychać szczęk
oręża i rżenie koni. Drżyjcie
chłopy! „Zagrażają nam te

(tylko) kobiety, które zapowiadają rozprawę z chłopem

krajowym przy użyciu publi-'
cystyki zachodniej. Wprowadzając obce rozważania za-

chować próbują Jakieś procedury przełożeń i krajowych
uwiarygodnień materiału. Na
niezbyt wiele się to zdaje, polskiemu mężczyźnie pozostaje
litościwie się nad trzepotem
mózgów pochylić, bo wszak
chodzi przynajmniej o zbiorowe marzenia, byśmy eurofacetami będąc, Polaków trady-

gę rozłączność modeli płciowego kulturalizmu) itp. po-

fizyka fiuta

kazu. W obszarze centrum
i bliższych peryferii Zachodu
panuje swoisty fundamentalizm ducha. Jego tradycyjne
kategorie i rodzaje są ustana-

wiane zarówno przez burżuazyjne męskie elity jak i przez
feministyczny
establishment”... „W entropijnej sytu-

acji poczucia załamania symetrii możliwych wyborów,
zamiast polaryzacji stanowisk

Metafizyka Społeczna proponuje poszukiwanie, rozumienie i naukę idiomów, wspól-

nych dla obydwu kręgów
skrajnych płciowych kulturalizmów”.
Przepraszam, ale mnie ta
parodia pseudonaukowego

stylu psychoanalizy, okraszona miejscowo archaizacją językową, nie śmieszy. Ona

cho”, powstań i gotuj do walnej rozprawy. Z kim? Ano,

z waginą...
„Wagina: jej znak graficz-

ny zdobi okładki klasycznych
feministycznych pozycji Alice
Schweizer »Mała różnica i jej

wielkie skutki« czy Anne Koedt »Mit orgazmu waginalnego«, traktujących o kobiecej
seksualności; ów »najważniejszy« instrument kobiecej

przewagi nad mężczyzną

to

jednocześnie symbol »wojującego« feminizmu tym bardziej, że tnie jak miecz”. Tę

definicję na koniec przypominam, aby się nie wydawało,
że sobie żarty robię.

Kwerendarz

DZIENNIK BASTYCEJ
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Przyszli się ujawnić, lecz zamiast obiecywanej
wolności trzech dostało wyroki śmierci,
a kilkudziesięciu skazano na długoletnie więzienie

scy, którzy się nie ukryli, zostali aresztowani. Ubeccy
oprawcy torturami wymuszali
na nich przyznawanie się do
czynów, których nie popełnili.
Komendanta organizacji jak napisał we wspomnianym

Wrogowie

ARR

wkrótce zmarł, w zagadkowych okolicznościach, w celi
na udar serca. Ubowcy nie do-

zał na wieloletnie, od piętnastu
do pięciu lat, więzienia. Karę
śmierci, którą oprócz komendanta otrzymali jego adiutant

puścili do zeznań na procesie

Jan K. i Edmund R., zamienio-

świadka Stefana K., który
stwierdził, że komendant za-

no w czerwcu na piętnaście lat.
Spośród osiemnastu oskarżo-

liście - już 12 maja 1946 prze-

ta”. Nawoływały bowiem do
gromadzenia się w organizacji
i ich treść była wroga wobec
Rosji.
Skazanych na śmierć6: sąd

nazywał się Welc i miał pseudonim „książe Czartoryski”.
W sierpniu został dotkliwie po-

oskarżył, oprócz zbrodni prze-

oraz pięcioma innymi członkaOd połowy 1945 roku do maja 1946 w województwie gdańskim działała tajna organizacja pod nazwą mi ujawnili się 9 maja 1946 „bity: złamano mu rękę i oboj„Semper Fidelis Victoria” będąca strukturą NZW (Na- 'w Wojewódzkim Urzędzie czyk, po czym bez udzielenia
Bezpieczeństwa w Gdańsku
rodowe Zjednoczenie Wojskowej. Jej ANA i działa- w obecności funkcjonariuszy pomocy lekarskiej był trzymacze próbowali przeciwstawić się sowieckiej okupacji UB Wołkowa i Tadeusza ny w karcu, w żelaznej i okraklatce. W wyniku poi komunistycznemu terrorowi. Ówczesne władze nawo- Stronga. „Ujawniając się odda- towanej
bicia wywiązała się gruźlicza
ływały do ujawniania, i zapewniały,że
, któ: łem pieczęć S. F. V. i rozkazy przetoka ropna w obojczyku,
zawierające stopień i pseudorzy się zdekonspirują, będą wolnymi i pełnoprawnymi
krtani i gardle.
nim każdego żołnierza pozoBito go, aby się przyznał, że
ywatelami. Gdy jednak komendant „S. F.V.”
stającego w tej organizacji.
bliższymi współpracownikami ujawnili się, zarówno Funkcjonariusze UB w Gdań- wydał rozkaz zabicia funkcjonariuszy UB, ale nie przyznał
oni jak i większość działaczy zostali aresztowani.
sku zapewnili mnie, że ujawsię. Mimo to Wojskowy Sąd
o

prawie

wszystkich członków organiza-

rocznym

cji

śledztwie,

w prasie lokalnej jako sukces
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze rozpracowali nielegalną organizację, która siłą próbowała zmienić „demokratyczny ustrój”. Tak wtedy sowiecką okupację nazywali przedstawiciele władzy, wymiaru sprawiedliwości i służb specjalnych - UB. Do dziś ukazują się
publikacje („Gazeta Kartuska”), w których aresztowanie
członków konspiracyjnej organizacji przypisuje się głównie
wtyczkom i konfidentom UB.
Nie wykluczając, że konfidenci
donosili, temu poglądowi przeczy treść listu komendanta Pietraszkiewicza wysłanego do
prokuratora generalnego, a napisanego w listopadzie 1956.
W liście tym napisał, że razem
z szefem sztabu organizacji

podczas
którego
byli torturowani,
Rejonowy
Sąd Wojskowy w Gdańsku
skazał trzech uwięzionych na
karę śmierci, zmienioną po kilku miesiącach na 15 lat więzienia, a kilkadziesiąt osób otrzymało wieloletnie wyroki.
Na podstawie ustawy sejmowej z 1991 roku, Sąd Wojewódzki w Gdańsku unieważnił
wyrok Romana K. z Gdyni
skazanego wówczas na 10 lat.

UB - likwiduje kiedy chce
Aresztowanie

Stanisława

Pietraszkiewicza,

komendanta

„Semper Fidelis Victoria”, jego adiutanta Jana K. (psd. „Ku-

la - Strzałkowski”) i prawie

zostało

przedstawione

nienie zostało przyjęte przez
Ministerstwo Bezpieczeństwa
Publicznego”. Komendant dodaje, że nie miał wtedy wątpliwości, bowiem na IX sesji
KRN
postanowiono:
„kto

i pełnoprawnym obywatelem
Rzeczpospolitej”. Jednak ów-

wy w lutym

miu oskarżonych; najwyższy

1947. „Wezwano

im:

„Ministerstwo musi się wyka-

zać przed wyborami, że jest
silne i może likwidować
podziemie gdzie i kiedy chce”.

„Słowo honoru

bezpieczeństwa”
Zapewnienia komunistów
o wolności i pełnoprawnym
życiu wobec ujawnionych
z własnej woli okazały się po-

nurym żartem. Wkrótce wszy-

rzeze wycofania

Fot. M. Kostun
nych czterem skazanym daro-

bronił stosowania jakichkolwiek tortur.

wano karę.
Wyroki orzekł skład sędziowski: przewodniczący
Piotr Parzeniecki, mjr. Adam
Gajewski i mjr Julian Wilf.
Oskarżali prokuratorzy: kpt.
Rafał Kaniewicz i kpt. Andrzej
Wojtowicz.
Akt oskarżenia sporządzony
przez funkcjonariuszy UB i potwierdzony przez wojskowych

Na karę śmierci
Po dziesięciu miesiącach

przetrzymywania w areszcie
śledczym w Gdańsku, w lutym
.1947 odbył się pierwszy pro-'

ces,

W

czerwcu

drugi.

W pierwszej rozprawie Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdań-sku orzekł trzy kary śmierci
i kilkunastu oskarżonych ska-

zeznań, ale

prokuratorów zarzucał organi-

Mimo upadku komunizmu schyłek XX wieku będzie okresem destabilizacji
i niepewności, z których nie wiadomo co się jeszcze wykluje
1.
Ostatnia, jeszcze „ciepła””, bo

wydana w tym roku książka profe-

które dla sporej części ludzkości
stały się drugą naturą. Po wtóre wraz z falą ruchów emancypacyj-

sora Zbigniewa Brzezińskiego no-

nych, które zapoczątkowane zosta-

si znamienny tytuł „Poza kontrolą.

ły w Europie środkowej, a w tej
chwili przeniosły się na wszystkie
kontynenty (wszak co chwilę bu„rzone są pozaeuropejskie śragme:
*ty Muru Berlińskiego, czy to 4

Globalny zamęt na progu XXI

wieku”. Autor analizuje w niej sy-,
tuację międzynarodową po upadku

komunizmi i próbuje” objąć ją jed”
nym, scalającym spojrzeniem. Nie'

jest to jednak proste - wszak po roku 1989 sytuacja zamiast - jak to
niektórzy bałamutnie twierdzili się uprościć, znacznie się skompli-

kowała. Świat został wyciągnięty
z „zamrażarki”” zimnej wojny

i wiele konfliktów tłumionych dotąd strachem, przemocą, przyzwy-

czajeniem i zastanym status quo,
nagle zyskało na żywotności.
Świat z bipolarnego praktycznie
z dnia na dzień przerodził się
w wielobiegunowy, a ilość możliwych konfiguracji i układ sił
w rzeczywistości wielobiegunowej
jest nieporównywalnie większa niźli w realiach bipolarnych. Dia-

gnoza jaka wyłania się z rozważań
Brzezińskiego zaopatrzona jest

Bliski Wschodzić, w RPA, czy
w byłych azjatyckich republikach
byłego ZSRR), pojawiło się po

wszechne, acz

nie, że wolność jest tożsama z bo-

gactwem i dobrobytem. Aspiracje

konsumpcyjne rozbudzone zostały
na wszystkich kontynentach
oprócz Antarktydy, natomiast realne szanse ich zaspokojenia są bardzo niewielkie, a ponad wszelką
wątpliwość - nie natychmiastowe.
Hedonistyczne wzorce wybujałej
konsumpcji i luksusu, prawo do
którego zdaniem wielu zostało
wpisane do Karty Praw Człowieka, za pomocą telewizji satelitarnej i narzędzi elektronicznej rewolucji informatycznej i informacyjnej, są rozpowszechniane na cały

które pada na bardzo żyzną glebę.
Tą ostatnią są wspomniane wybujałe nadzieje, których nie można
spełnić nawet w połowie, nie z niczyjej indywidualnej winy, lecz
z powodu strukturalnego kryzysu,
w którym znalazła się ludzkość.
Czasy błyskawicznego wzrostu”
gospodarczego

lat 60.vbezpowrot:

Do tej pory rolę światowej lokomotywy gospodarczej i żandarma z większym lub mniejszym powodzeniem odgrywały Stany
Zjednoczone. To one były światowym rzecznikiem ochrony praw

cyjności amerykańskich wyrobów

Fot.J. Rybicki
w spory znak zapytania. Były doradca prezydenta Cartera twierdzi,
że z ową pankonfliktową sytuacją
świat będzie w stanie sobie pora-:
dzić pod jednym warunkiem: Jeśli
ze zgiełku i tumultu na arenie mię-

dzynarodowej wyłoni się kraj, który siłą swego autorytetu będzie potrafił wskazać pożądany kierunek
dalszego rozwoju ludzkości i bez
odwoływania się do przemocy i si-

ły zdoła zażegnać sprzeczności,
które niespodziewanie wyłoniły
się na progu XXI wieku.
2.

Jakie to sprzeczności? Jest ich
kilka. Po pierwsze - zagrożenia
globalne natury ekologicznej, takie, z którymi ludzkość do tej pory
1 w tej skali nie miała okazji się
zmierzyć. Wymagają one działania
ponadnarodowego, skoordynowanego, obliczonego na wiele dzie-

sięcioleci, pochłaniającego ogromne ilości środków finansowych
i skazują na rezygnację z wielu dotychczasowych przyzwyczajeń,

świat i sycą oczy dosłownie każdego. Ale nie tylko oczy. Także
ambicje, nadzieję i oczekiwania,
dodajmy - które najprawdopodobniej nigdy nie zostaną zaspokojone. To zaś nieodmiennie musi wy-

wołać frustrację, desperację, agresję, skąd już tylko krok do długotrwałych antagonizmów i konfliktów.
O te ostatnie tym łatwiej, że
niezmiernie zwiększyła się łatwość dostępu do broni oraz do

techniki militarnej. Rozpad byłego

ZSRR wywołał nie kontrolowany
zalew świata bronią pochodzącą
z magazynów, które nagle pozostawione zostały bez strażników.
Na cztery strony świata rozbiegli
się także ludzie, którzy przez dziesięciolecia głowili się tylko nad
tym, jak zwiększyć siłę rażenia
głowic atomowych, albo jak zwielokrotnić śmiercionośność gazów
trujących i chorobotwórczych bakterii. Ta broń i ci ludzie to ziarno,

Osiem

na rynkach międzynarodowych.
Coraz mniejsza liczba Amerykanów godzi się też na branie udziału w obłędnym „wyścigu szczurów”, a większą wydajnością pracy w wielu dziedzinach mogą się
dziś pochwalić Japończycy, przedstawiciele „azjatyckich tygrysów”, a niekiedy nawet Europejczycy. Strukturalny kryzys kraju
dobrobytu, który przez dziesiątki
lat był miejscem docelowym peregrynacji wielkiej liczby emigrantów, jest faktem, któremu nikt nie
jest w stanie zaprzeczyć. Jego
głównymi przejawami są: wciąż
narastający deficyt skarbu; niska
stopa oszczędności i inwestycji; finasowanie życia ponad stan z kredytów; podupadający system
opieki zdrowotnej i spadek poziomu nauczania w powszechnych
szkołach publicznych; zastraszający rozpad infrastruktury wielkich
aglomeracji miejskich; wzrost dys-

W latach 194 3 - 44 siedział
w hitlerowskim więzieniu. Pochodził z Lubaczowa. Jako

młody oficer walczył na froncie - na odcinku północnym we
Lwowie. Po zwolnieniu z więzienia przez gestapo, wstąpił
do AK. Do maja 1945 działał
w rzeszowskim okręgu AK.
W sierpniu tegoż roku przyjechał do Oliwy, gdzie założył

pobytu na Wybrzeżu mieszkał
w majątku Czaple k. Kartuz.

„Inteligentny element”
Więzienia działacze „S. F.

V.” opuścili w latach 1956 57. Ci z dziesięcioletnimi wyrokami odsiedzieli je w całości.

Organizacja gromadziła „inteligentny element” - napisali
ubowcy w akcie oskarżenia.
Mieli rację, ponieważ

więk-

szość członków „S. F. V.” była

szy pięć. Wobec trzech oskar-

wykształcona.

go więzienia. Orzekali znani

Szczepan K. miał średnie
wykształcenie, dostał dziesięć
lat. W 1965 r. napisał do Sądu

z poprzedniej rozprawy sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego, ale w pomniejszonym
nieco rangą składzie: przewodniczący płk Piotr Parzeniecki, mjr Julian Wilf, asesor Kazimierz Jankowski. Oskarżał

znany z poprzedniego procesu
kpt. Andrzej Wojtowicz.
paroma

prośbę o za-

tarcie kary, bowiem karalność.
przeszkadzała mu w awansie;
był zatrudniony na etacie palacza w kotłowni spółdzielni
„Bałtyk”. Sąd mu chyba kary
nie zatarł, bo 1970 r. znowu pisał. Był już konserwatorem.

Kim byli skazani?
Poza

Wojewódzkiego

cywilami,

Komendant

wyszedł z wię-

zienia z przewlekłą gruźlicą;

członkowie „Semper Fidelis
Victoria” byli żołnierzami, któ-

czy jeszcze żyje? Byłabym

rzy brali udział w kampanii
wrześniowej: w obronie Wybrzeża, Warszawy. Cywile też
jako
ochotnicy
walczyli
_wW obronie Wybrzeża. Później

czas skazanych.

wieków

drogi

wdzięczna za przekazanie informacji o nim i innych wów-

Barbara Madajczyk-Krasowska

do

piekła

Uważa on, że najprawdopodobniej
właśnie to Jest przyczyną (a nie
skukiem), try
za

realna siła militarna. Nadto kultura

Irlandia
-u zgorszenie Europy

ka jest na tyle z

Niepojęta
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zie musiał czekać na przysłowio-

wzór czy model potrafiący pocią-

we lepsze czasy. Zainteresowania
Brzezińskiego moralnością i etyką
znane były od dawna i datowały
się jeszcze z czasów jego bliskiej
współpracy z Jimmy Carterem,
który główną busolą swej polityki
zagranicznej uczynił prawa człowieka. Po raz pierwszy jednak
kwestie te uznał on za kluczowe
i średnio poświęcił co drugą stronę
swojej książki! Wiele jego myśli
na ten temat jest zaskakująco
zbieżnych z nauką Jana Pawła II,
szczególnie z ostatnią encykliką
pt. „Blask prawdy”. Zbieżna jest
też data wydania obu publikacji.
Czy jest to tylko i wyłącznie przypadek i wyraz pewnego „ducha

gnąć za sobą resztę świata. Także
styl życia Japończyków i ich

czasu”, czy

też F

coś więcej -

to najprawdopodobniej już na zawsze pozostanie tajemnicą Brzezińskiego i Watykanu.
Były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego ostro potępia hedonizm i doprowadzony do absurdu konsumeryzm, które w Amery-

ce

wyparły

broni z Polski do Irlandii zwró-

CZAK

niegdyś

żywe

(i uskrzydlające) poczucie posłan-

nictwa. Jego zdaniem, bez skutecznego zwalczenia tych dwóch
podstawowych chorób, amerykańskie społeczeństwo na pewno nie
odnajdzie w sobie ani sił, ani woli,
by podjąć się przewodnictwa
w świecie, który u schyłku XX
wieku znalazł się w niezwykle
trudnym momencie dziejowym.
Sądzi on bowiem, że to właśnie
USA są wielką, a zarazem jedyną
szansą dla ludzkości. To kraj, który podobnie jak przez dziesięciolecia, teraz także musi być w stanie
wskazać światu kierunek, w którym ten powinien podążać. Bo jeśli nie USA - to kto?

6.
W najbliższej przyszłości
o uzurpowanie sobie takiego przy-

wództwa na pewno nie pokusi się
Europa, ani ta z EWG, ani z Unii

Zachodnioeuropejskiej, bo prze-

bieg dotychczasowego procesu ini najbiedniejszymi; problemy raso- . tegracyjnego na starym kontynencie dowodzi, że wszystko dokonuwe i mniejszościowe; eksplozja
je się sprawnie i bezszmerowo jeprzestępczości; rozwój subkultury
śli dotyczy sfery gospodarczej,
narkotycznej; pogłębiające się poschody natomiast rozpoczynają się
czucie beznadziejności wśród bezgdy chodzi o kwestie polityczne.
domnych i bezrobotnych; upadek
Autor „Poza kontrolą'* uważa, iż
patriotyzmu i świadomości spoEuropa jeszcze długo nie będzie
łecznej; korupcja i demoralizacja
wiedziała, co począć sama z sobą
elit politycznych; narastający a co(potwierdza to absurdalny stosuraz poważniej utrudniający zarząnek Brukseli do byłych krajów kodzanie multikulturalizm społeczeństwa oraz - last but not least - munistycznych z Europy środkowej), tym bardziej więc jej polipoczucie duchowej pustki.
tyczne przywództwo na arenie
5
światowej jest nadzwyczaj mało
prawdopodobne. Innym nowym
Zdaniem Brzezińskiego, szczepotencjalnym „biegunem”” mogłagólnie to ostatnie zjawisko jest

proporcji między najbogatszymi

niezwykle niepokojące. Twierdzi
on, że Ameryka cierpi przede

Z hitlerowskim okupantem
walczył komendant „Orlicz”;

kiejś bardziej znaczącej roli politycznej w bliskiej przyszłości raczej nie wchodzi w rachubę. Kraj
ten, owszem, jest potęgą gospodar-

wiecznie zatłoczone, zanieczy-

szczone miasta nie mogą stanowić
żadnego magnesu, wyzwalającego
chęć naśladownictwa. Japonia jest
nie kwestionowanym przywódcą
w skali rejonu Azji wschodniej
i prawdopodobnie długo nim pozostanie. Jednak w skali świata, jej
polityczna rola jeszcze długo a może zawsze? - pozostanie stosunkowo niewielka.

To samo, co powiedziano o Japonii, w równej mierze dotyczy
Chin. Te -zdaniem Brzezińskiego w najlepszym wypadku - mogą

Krawędź epoki

człowieka i przeciwstawiały się
próbom dyktatu Moskwy. Wieloletnie współzawodnictwo z „Imperium zła”' pozostawiło jednak
pewne zauważalne ślady na kondycji gospodarczej tego państwa,
a od pewnego czasu daje się jeszcze zauważyć spadek konkuren-

cyjnych.

wszystkim na uwiąd wszelkiej pogłębionej myśli refleksyjnej, czemu towarzyszy całkowity rozpad
tradycyjnych norm i wartości.

»wkonsohi W... ZA

nie należą już do przeszłości,
okres taniej energii i jeszcze tańszych surowców natufalnych także. Szybkiego, taniego i bezbolesnego wzrostu, z którego szerokim
haustem mogliby czerpać wszyscy, już naprawdę nigdy nie będzie. Jeśli nastąpi wzrost i rozwój,
poza nielicznymi wyjątkami, będzie on powolny i najeżony wieloma przeciwieństwami. Bardzo mozolny i poprzedzielany dłuższymi
okresami recesji.

Siedzieli w hitlerowskich wię-

zieniach i obozach koncentra-

wyrok wynosił 12 lat, a najniż-

żonych sąd odstąpił od dalsze-

szulę”. Funkcjonariusze Wołkow i Tadeusz Strong zapewniali go „słowem honoru bezpieczeństwa”, że jeśli się przyzna, to otrzyma łagodny wyrok, a podwładni zostaną uniewinnieni.
Torturami i obietnicami
ubowcy wymusili zeznania obciążające komendanta „Orlicza” (jeden z jego pseudonimów) - dwóch świadków i zarazem oskarżonych. Jeden
z nich już po konfrontacji z komendantem,
powiadomił go
przez innego więźnia o zamia-

Bezpieczeństwa Publicznego,
oznajmił

złamać jeszcze podczas rozpra-

sprawiedliwości bardzo często
zarzucali im godzenie w „demokratyczny ustrój”
Podczas drugiej rozprawy,
która odbyła się w czerwcu
1947 zapadły nieco niższe wyroki,
gdyż w
orzekaniu
uwzględniono amnestię z lutego tegoż roku. Skazano sied-

łem na sobie tylko bluzkę i ko-

czesny przedstawiciel władz
Roman,

UB jak i wojskowego wymiaru

ziemią, gdzie poza lodem i wodą był kał. Musiałem stać pod
ścianą oblodzonego muru,
z którego ściekała woda. Mia-

bec władz Bezpieczeństwa Pu-

kapitan

UB, gromadzenie i przechowywanie broni.
Zarówno funkcjonariusze

mnie do karca wodnego pod

blicznego pozostanie wolnym

najczęściej w szeregach AK z hitlerowskim okupantem.

konspiracyjną organizację wojciwko ówczesnemu państwu,
„o próbę wykonania wyroków - skową i pracował w niej do
chwili aresztowania. Podczas
śmierci na funkcjonariuszach

Rejonowy skazał go na karę
śmierci. Ubowcy próbowali go

z własnej woli ujawni się wo-

we w okresie przed wyborami
dla osiągnięcia szans zwycięstwa dla obecnej reakcji podczas wyborów”. O zbrodniczej
działalności członków organizacji miały zaświadczać wydawane i kolportowane przez
nich ulotki: „Rodacy” i „Orlę-

wieziono samolotem do Ministerstwa
Bezpieczeństwa
w Warszawie. Tam rozmawiali
z nim płk Czaplicki i mjr Jemiołek, następnie przesłuchał
go mjr Różański. Po czym
wtrącono go do więzienia
w Gdańsku, gdzie Różański
nasłał na niego zbirów, którzy
go maltretowali, jeden z nich

demokracji

zacji „S. F. V.” m. in. „obalenie przemocą obecnego ustroju
państwa polskiego i opanowanie władzy politycznej na Wybrzeżu”, „wywieranie siłą presji na obecne władze państwo-

by być Japonia, ale i w jej przypadku perspektywa odegrania ja-

stanowić pewien wzorzec dla reformującej się Rosji. Ostatecznie
więc, jedynym realnym wiodącym
„biegunem”” świata (mimo wszystkich poprzednio poczynionych
zastrzeżeń) pozostają Stany Zjednoczone. To, czy ostatecznie tak
się stanie, Brzeziński uzależnia
o odnowy i mobilizacji moralnej,
która w kraju tym powinna się dokonać. Jeśli do tego nie dojdzie,
perspektywy otwierające się przed
wyzwolonym i przebudzonym
światem, na progu XXI wieku są
w najlepszym razie mgliste i niepewne. Choć w sumie to tylko eufemizm. Bo w praktyce może być
znacznie gorzej.

Postscriptum
Od momentu opublikowania
książki minęło już kilka miesięcy każdy następny dzień dopisuje do
niej epilog. Z tego, co wydarzyło
się od chwili, gdy książka opuściła
drukarnię, wynika, iż jest niezbyt
prawdopodobne, by USA zechciały podjąć wyłaniające się przed nimi wyzwanie. Brak zainteresowania Europą (w tym głównie Europą środkową) oraz ostentacyjne
zwrócenie się ku NAFCIE i Pacy-

fikowi, pokazuje że wcale nie
w głowie im aspirowanie do światowego, świadomego przywództwa i że myśli ich raczej krążą wokół własnego podwórka. Na pyta-

nie postawione w książce Brzezińskiego trzeba więć chyba dać odpowiedź negatywną. Zdaniem autora „Poza kontrolą”* - skazuje to
nas na mniej optymistyczną część
zarysowanego przez niego scenariusza.

Roman Warszewski
Zbigniew Brzeziński, „Out of
Control. Global Turmoil on the

Eve of the Twenty-first Century”,

ss 240, Charles Scribner's Sons,
New York 1993
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tererstyczch

glii, nadal obieea
irlandzkie - katolicka i protestancka - żyją na wulkanie. Tragiczny
historii, Fe
przed wiekami podzieliła ludność wyspy na
zwalczające
się obozy - nie znajduje końca.

Nasilenie terroryzmu

Zaostrzenie się walk wewnętrznych idzie paradoksalnie w parze z dającymi ponoć
dobre wyniki rozmowami politycznymi zmierzającymi do
ostatecznego
załatwienia
„kwestii irlandzkiej”, co dobrze posłużyłoby brytyjskiemu
premierowi Johnowi Majorowi
na obecną i ewentualną następną kadencję. Sprawy zaszły już
tak daleko, że brytyjski premier potwierdził możliwość

włączenia do dialogu republikańskiej partii irlandzkiej Sinn
Fein (w celtyckim: My sami),
będącej politycznym ekspo-

nentem osławionej Irlandzkiej
Republikańskiej Armii (IRA).
I w tym punkcie nasiliła się
obustronna akcja terrorystycz-

na - zamach i odwet protestanccy ekstremiści, nie chcąc

dopuścić do jakiejkolwiek ugody, zaczęli się rozglądać za
możliwościami dozbrojenia

oddziałów Ochotników Obro-

ny Ulsteru. Jak się okazało,

także w Polsce.

Duch św. Patryka
Naturalne położenie sprawia, że Irlandia jest cząstką
świata brytyjskiego i geograficznie wciągnięta jest w brytyjską strefę życiową. Przez
wieki więc Wielka Brytania
usiłowała owładnąć nią politycznie i ekonomicznie. Irlandia jednak pozostaje uparcie
wierna swojej historii i tradycji. To, co udało się Brytyjczykom z Walią i Szkocją - językowe i kulturalne oswojenie,
zanglizowanie - nie udało się
z Irlandią. Ziemia świętych
wczesnego chrześcijaństwa,
zapatrzona w przykład św. Patryka, irlandzkiego olbrzyma
duchowego, patrona wszelkiej
irlandzkiej świętości i nieświętości, przyrównywanego. do
św. Pawła, zasiedlona była ludem o ugruntowanym poczuciu
własnej tożsamości. Duch św.
Patryka obecny jest tu wszędzie, szczególnie zaś w Saul,
gdzie miał w 432 roku powrócić z ucieczki i nawrócić
pierwszego z wodzów - Dichu.
Szczególnie może w miejscu,
gdzie głaz z surowym krzyżem
jedno tylko nosi imię: Patric...
Wikingowie w swych krwawych najazdach założyli wa-

rowny Dublin u ujścia rzeki
Liffey, porty w Wexford, Cork,
Limerick, ulegli jednak pod
Clontorf w 1014 roku, dając
pole innemu niebezpieczeń-

stwu. W

1171 roku wtargnął

do Irlandii król angielski Hen-

ryk II i to lądowanie pod Waterford zapoczątkowało trwającą już ponad 8 wieków Irland
Question - problem irlandzki,
prawdziwą drogę do piekła.

nie
Usiana dramatycznymi zdarzeniami historia - nie sposób
tu choćby pobieżnie oddać jej
zmienność - doprowadziła do
skolonizowania północnej Irlandii na przełomie XVI i XVII
wieku przez Anglików i Szkotów, zawsze protestantów. Północnowschodnia część Irlandii
stała się brytyjskim bastionem,
po dziś dzień wojującą placówką brytyjskiej monarchii w Irlandii.
Celem uśmierzenia irlandzkiego buntu wylądował w 1649
roku w Dublinie Oliver Cromwell. Pułki angielskie bezlitośnie łamały wszelki opór, na
Irlandczyków polowano jak na
dzikie zwierzęta, 50 tysięcy zo-

stało

pozbawionych

ziemi

i przepędzonych do najmniej

urodzajnych hrabstw. Hasło
Cromwella - „Do Connaught
lub do piekła”, zapadło głębo-

ko w pamięci Irlandczyków,
pozostawiając nigdy nie zabliźniającą się ranę w ich świadomości...
Na dzieje Irlandii składa się
długa lista kolejnych powstań,

nostkami specjalnymi Black
"Tan

sie Repo
się

Na

" blikańska (IRA) że swoim bohaterem, nieuchwytnym Big
Fellow (Michael Collins).
Ostatecznie w wyniku tzw:
Traktatu Irlandzkiego, Irlandię
Południową nazwano Wolnym
Państwem Irlandzkim (Saorstat), nadając mu status domi-

nialny i członkostwo w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów.
Formalne
oddzielenie 6

hrabstw ulsterskich od 26

re-

publikańskich usankcjonowało
w 1926 roku krwawą granicę,

która - według Irlandczyków -

nie odpowiada ani kryteriom
gospodarczym, ani geograficz-

nym, ani językowym, ani narodowym. Jest wyrazem poli-

tycznej woli Wielkiej Brytanii,
jest także rysą na jedności irlandzkiej przestrzeni.

W 1935 roku zwolniono
obywateli irlandzkich od podległości Wielkiej Brytanii.
W 1937 roku nowa konstytucja
irlandzka proklamowała pełną
niepodległość. W II wojnie
światowej Irlandia pozostała
neutralna jako jedyne państwo

w imperium brytyjskim. Pełną
suwerenność

konstytucyjną

uzyskała w 1944 roku, występując ze Współnoty Brytyjskiej, a jedynie Ulster pozostał
brytyjskim wasalem.

Znużenie konfliktem
Zasadniczy charakter gwał-

townych i krwawych walk ma
swoje źródła historyczne, poli-

tyczne, ale i podtekst religijny.
Protestanccy unioniści bronią
łączności Irlandii Północnej
z Wielką Brytanią, katolicy

pragną

połączenia

Ulsteru

z macierzystą Irlandią republikańską. Dzisiaj wszyscy jed-

nak - z wyjątkiem ekstremi-

stów po obu stronach- czują

się znużeni wielowiekowym
konfliktem wyznaniowym, terroryzmem, przemocą.
Dwa państwa jednej wyspy

Fot.J. Rybicki

przenoszą przez czas brzemię
uprzedzeń i konfliktogennych
kompleksów. Czy uda się wre-

kolejnych klęsk, dramatów
i tragedii, a także kolejnych pa-

szcie ułagodzić zacietrzewienie
zacierające sensowność sporu?

o

o:

radoksów. Powstała w 1912 roku organizacja Ulster Volunteers ze swym hasłem: „Nigdy!”
opowiedziała się za oderwaniem Ulsteru od reszty Irlandii.
Oddziały Ulsterskich Ochotników zbroiły się pod hasłem
„Ulster will fight” w odpowiedzi Sinn Fein utworzyła paramilitarną organizację Irish Volunteers. W roku 1914 Izba
Gmin uchwaliła autonomię Ir-

landii z wyjątkiem Ulsteru.

W kwietniu 1916 Sinn Fein
proklamowała republikę, ale
i to powstanie spaliło na panewce. W 1920 roku rząd irlandzki zdecydował się - po
fiasku rozmów wersalskich wywalczyć
niepodległość
zbrojnie. 50-tysięcznej brytyj-

skiej armii z osławionymi jed-

Nadzieja w płci pięknej
Obserwatorzy irlandzkiej
sceny dostrzegają pojawianie
się na niej nowej siły. Na razie

społecznej, ale wkrótce - być
może - i politycznej: feminizmu. Jeśli kobieta irlandzka krąży opinia - zdoła wyjść
z tradycyjnej roli strażniczki
domowego ogniska, może
zmienić cały pejzaż społeczny

i polityczny na wyspie. Może
się jej nawet udać skok przez
mur tej tragicznej a śmiesznej
granicy, jaka dzieli i łączy mieszkaniowe getta katolików
i protestantów w irlandzkich
miastach, jaka dzieli i łączy
Republikę Irlandii i Irlandię
Północną.

Paweł Dzianisz

|
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Barbórka

na morzu

Dna mórz i oceanów kryją ogromne złoża bogactw naturalnych - minerałów, rzadkich me-

na lgHohe PopY U gazo ziemaego. Siogniacie po nie Jest nieporównywalnie trudniejsze, niż
dzie. Mimo tego, coraz więcej ropy i gazu pochodzi z zasobów padne Również Pol.
75o
Ob
eo
wykow „płynnego
ropę spod dna Bałtyku.. Obecnie
złota” pochodzi ze złoża B-3, znajdującego
o
ae

- Platformę obsługuje stale
80-osobowa załoga, która pra-

ydobyciem ropy

zajmuje się Przedsiębiorstwo

Po-

szukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic w Gdańsku, które dysponuje specjalistyczną flotyllą

Fot. Henryka Maria Serafin

Twórca przy warsztacie

Maciej Dejczer
reżyser i scenarzysta filmowy:

'cuje

na

dwie,

12-godzinne

zmiany - powiedział nam Jan
Kurek, dyrektor Petrobalticu. -

Co dwa tygodnie następuje wymiana ekipy „morskich górników”. Korzystamy z usług Lotzłożoną z wielozadaniowych
holowników morskich „Bazalt” - nictwa Marynarki Wojennej,
udostępniającego przedsiębiori „Granit” oraz tankowca „Siarstwu polskie śmigłowce Sokółkopol”, wydzierżawionego
Anakonda, znakomicie zdające
z Polskiej Żeglugi Morskiej
egzamin w trudnych warunkach
S.A. Jednak najważniejszym
morskich. Załoga platformy ma
obiektem Petrobalticu jest samopodnośna platforma wiertni- „do dyspozycji wygodne pomieszczenia mieszkalne i socjalnocza typu Levingstone 111, przebytowe - mesę ze sprzętem au-

znaczona do poszukiwania złóż,
wykonywania
odwiertów
w dnie morskim i wydobywania

diowideo, saunę i salkę gimna-

styczną. Jednak pacownicy nie
mają zbyt wiele czasu na odpo-

surowca.
Platforma opiera się o dno na

czynek. Obecnie trwa test produkcyjny, co polega na prowa-

że być podnoszona i opuszczana. Obiekt można ustawiać na

dzeniu próbnej eksploatacji

trzech nogach-dźwigarach i mo-

dnie, na głębokości do 95 m.

+- Właśnie montujemy videoclip grupy „Maanam”. Od czasu do czasu robię videoclipy, bo lubię krótkie formy i uważam, że nie ma się czego wstydzić, jeśli rzecz jest dobrze zrealizowana.
|

Urządzenia wiertnicze umożliwiają dokonywanie odwiertów
sięgających do 6 tys. m.

Za parę dni przystępuję do pracy nad telewizyjnym spektaklem teatralnym dla I programu. Będzie to „Złoty chłopak”
Clifforda Odetsa z Dorotą Stalińską, Janem Nowickim i Bar-

strażacko-ratowniczego. Ropę
uzyskiwaną ze złoża B-3 przepompowuje się, za pośrednictwem pławy cumowniczoprzeładunkowej, na tankowiec
„Siarkopol”. Sama pława zakotwiczona jest w pobliżu plat-

formy przy pomocy sześciu,
15-tonowych kotwic, co wystarcza, aby utrzymać na cumach nawet statek o nośności
80 tys. ton.
„Górnicy morscy” z Petro-

balticu, obchodzą

górnicze

święto - Barbórkę, nie mniej

stopniowe tytuły dyrektora
i technika górniczego. Wręczanie tych tytułów odbywa się
w trakcie akademii barbórkodnia. Z okazji Barbórki górnikom fedrującym zrówno pod

rury, części zamienne, paliwo,

Jacek Sieński

ziemią jak i pod dnem morskim,
życzymy wszystkiego najlepszego.

a jednocześnie pełni rolę statku

szawie, będzie miał więcej szczęścia do emisji. Zdjęcia rozpoczniemy jeszcze przed świętami.
No i stało się. Mamy

sza, rozpoczęło dramatyczną

bohater, angielski recydywista. Filmowe postacie mówić będą
po angielsku i rumuńsku i mam nadzieję, że uda mi się skompletować angiełsko-rumuńsko-cygańską obsadę.

la
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Jeśli zawsze
marzyłeś
o wzięciu udziału w filmie, lub
tylko chcesz zarobić nie rezy-

gnując z Twojej stałej pracy
i jesteś mieszkańcem Trójmia-

sta, lub okolicy, zgłoś się do nas
- zachęca ulotka firmy „F.C.M.

w

swoją

konkretnie któregoi jakie- nie

dowiedziała

się.

Panienka

z „Europe”. zażądała od niej natomiast
o dokiadnego życiorysu
na piśmie i czterech zdjęć: en

face, dwóch półprofili i całej
sys Pani M. przyniosła
więc to przy ponownej wizycie.
Za jakiś czas otrzymała druk
y: Firma F.C.M. Europe (Michael Kozuch), a w nim
przeczytała: Firma pragnie po-

informować Państwa, że po
wstępnej analizie przedłożonych
zdjęć stwierdzono, iż nie odpowiadaję one wymogom pora

pewnego dnia państwo Kozu-

go. Dopiero wtedy zaczęła się

zastanawiać,
po co firmie po-

trzebny jest dokładny życiorys

wskazanego fotografa, gdzie

właściwie trafiły złożone doku-

menty. I skąd ta filantropia „Europe”, skoro nie pobiera ona
żadnych pieniędzy? Ze swoimi
wątpliwościami pani M. przyNa Zachodzie istnieją rzeczywiście agenci dysponujący kartotekami potencjalnych statystów. Wpisanie się do niej jed-

w tym względzie, może to miało

być źródło zarobku firmy?
Od wizyty pani M. w redakcji, przez ostatnie dwa tygodnie
niemal dzień w dzień o różnych

porach dzwoniłam bądź chodziłam ddo „Europe w Gdyni. Żylam

przychodzili, acz nie tak wielu, | już 12 potoków. Większość
z nich została skanalizowana
w różnym wieku, młode dziew-

bek. W okresie międzywojen-

Kozuchowie zapowiedzieli jeszcze przysłanie do zdjęć, już na
koszt „Europe”, własnych mo-

gaża statysty wynosi tyle samo,
a agent bierze za pośrednictwo
ok. 20 procent. Choć nikt z „Eu-

delek. Nikt taki jednak się nie
pojawił.

/

Sopockie potoki (m)
oliwskich cystersów od Koli-

ne, podczas pierwszej wizyty

nak podobno kosztuje w Niem-_
czech około 200 marek, dzienna

|

Dzisiaj w Sopocie nie ma

czyny również. Fotografka postanowiła po jakimś czasie dowiedzieć się czegoś o losie
zdjęć przez nią firmowanych.
Niestety, jej poszukiwania państwa Kozuchów, nawet za granicą, nie dały rezultatu. Notabe-

szła do naszej redakcji.

rope” nie uświadomił pani M.

nieważ pierwszez kieł
odj
ek
iało się
wakół grodziska s podnóża którego od strony
Grodowy, istnieje duże prawdopodobieństwo
ak
to on właśnie pierwotnie nazywany był przez Słowian
Sopotem. Z biegiem lat mieszkańcy grodu przenieśli nazwę
potoku na swoje siedlisko.

„Europe” zakładu fotograficznego. Rzeczywiście, odwiedzili ją
chowie, obdarzyli komplementami, pokazali mizerne fotki, jakie dad otrzymali, zaproponowali pracę w lokalu ich firmy.
Nie przystała na to, obiecała natomiast robić wedle obowiązującego u niej cennika zdjęcia
studyjne zgłaszającym się kandydatom na statystów. Ludzie

Sprawa jest tajemnicza, a telefon firmy „Europe” nadal głuchy. Może ktoś z kandydatów
na statystów otrzymał już potwierdzenie swego udziału
w zapowiadanych filmach?

nym wzdłuż dolnego odcinka
i włączona do ogólnego syste- . tego potoku (ok. 1200 m) przemu odwadniającego, odprowabiegała granica wyznaczana na
dzającego również wody democy traktatu wersalskiego poszczowe. Niemniej te, które
między Polską a Wolnym Miapozostały i przepływają przez
stem Gdańskiem. Może włafragmenty miasta zaliczane są
śnie dlatego Niemcy Swelinię
do wyjątkowo urokliwych.

Na granicy pomiędzy Sopotem a Gdynią płynie Potok
Swelinia przez niektórych na-

zywany rzeczką. Ten bystry
ciek, którego źródła znajdują
się w rejonie osady Bernadowo, wartko płynący głębokim

parowem, w przekazach źró-

dłowych wymieniany jest już
w 1235 r. i opisywany jako
północna, naturalna granica
oddzielająca dobra klasztoru

O

wo-wschodnim narożniku średniowiecznych fortyfikacji.

Stoi przy ul. Kotwiczników.

Początkowo była jedną z sześciu bram w murze, dopiero

pod koniec XIV w. otrzymała
wzmocnienie

w postaci kwa-

dratowej wieży. Jako baszta
naróżnikowa miała za zadanie
obronę południowego odcinka.
murów i ubezpieczała miasto
od strony wschodniej.
Przebudowana w XVI wieku otrzymała renesansową kamieniarkę w szczytach wokół

okień i wysoki spadzisty dach.
| Wraz z zachowanymi reliktami
gotyckimi stanowi ważny dokument w historii powstania
i rozwijania się założeń obron-

nych starego Gdańska.

skazańców

- Szymona Mater-

ny. Historię braci Grzegorza
i Szymona przypomniał kiedyś

jej celi.
W XIX wieku basztę użytkowano jako spichlerz. Później
aż do 1939 roku było tu schro-

ras

zamożnych obywa-

rekonstrukcję oraz adaptację

many (na terenie Wielkopol-

siaj - na czterech kondygnacjach, w dziewięciu pokojach
przy
ul.
Kotwiczników

szlachcice, dawały się we zna-

ki nie tylko mieszkańcom grodu nad Motławą i jego okolic,

oooinan

la:

mieści się urząd

wojewódzkiego konserwatora
zabytków.

cza

i jego

Motława”

(Danzig und seine Mottlau) zaopatrzonej w mądre Heraklitowe motto

mówiące o

tym, że

choć woda w rzece ustawicznie
się zmienia, to jednak ona sa-

żywotności

jącym w okresie
międzywojennym
naprzeciw Krowiej Bramy.
Mieszkał zaś przy znanej,
choćby za sprawą przestawnej
probierni „Pod Łososiem”

ulicy Szerokiej.

gnął

Za namową pryncypała
udał się do Królewca, by studiując zdobywać coraz to wy-

ższy stopień wtajemniczenia

w swoim

zawodzie. Gdańsk

i umiłowane

lata pasji poznawania krajów,
które zwiedził - i tych, które
dopiero chciał zobaczyć. Ze
statecznego kupca przedzierz-

Kaszuby odwie-

się w

lubianego

po-

wszechnie pilota wycieczek.
Pragnąc pogłębiać wiedzę
o krajach i miastach, jakie
przyszło mu poznawać, postanowił w 80. roku życia rozpocząć studia na Uniwersytecie

Bremeńskim. Trafił na świetnego mistrza. Był nim profe-

dzał tak często, jak było to
tylko możliwe. Później nastały lata wielkiego kryzysu
i bezrobocia, które sprawiło,
iż w poszukiwaniu pracy pojechał aż do Turyngii, gdzie
przyszło mu także poznać zawód górnika. Nie przestał
wszakże pracować nad sobą.
Uwieńczeniem jego studiów
było uzyskanie tytułu doktora
nauk ekonomicznych.
Wcielony do wojska, szczęśliwie doczekał końca II wojny
światowej. Jako jeniec amerykański skierowany został

wo wstępne Andrzeja Januszajtisa, wyszła nakładem
„Edition Temmen” właśnie
rok temu we wzorowej szacie
graficznej.

kich kopalń, by doprowadzić
do jej uruchomienia. Wszystko, co wraz z żoną i dwoma synami wówczas posiadał, mieściło się w kilku niedużych

wstrzymywał się - jak sam powiada - z przyjazdem do najbliższego sercu miasta. Bał się
nie tyle konfrontacji, ile własnych wzruszeń, wybuchu

wkrótce do jednej z niemiec-

sor Imanuel Geiss, wybitny
historyk, znany również gdań-

skim studentom. Nie zdołał on

wprawdzie namówić

Schleu-

ninga do napisania kolejnej

rozprawy doktorskiej, przekonał go jednak do pracy nad
książką o jego rodzinnym

Gdańsku. Zaopatrzona w sło-

Schleuning przez długie lata

ma wciąż pozostaje sobą, rozumiem go lepiej.
Niektórzy powiadają, tu
w Bremie, że to wpływ wspomnianego

profesora

Geissa,

który w dość szczególny sposób ujmuje najnowsze dzieje
Europy. Ja jednak skłonny jestem wierzyć W co innego.
Gdańszczanin-Horst Schleuning - najstarszy wiekiem,
lecz wcale nie duchem, ze studiujących na Uniwersytecie
Bremeńskim, ustawicznie weryfikuje własne poglądy i doświadczenia. Jest przy tym
niewiarygodnie ruchliwy i aktywny w sensie intelektualnym. Nieustannie gdzieś wyjeżdża z prelekcjami i wykładami. Ciągle pisze, bynajmniej nie zniechęcony ostrą
krytyką, z jaką spotkała się jego książka w środowisku wydawców czasopisma „Unser
Danzig”. Jego obszerny, a zarazem gościnny dom przy ulicy Am Querkamp to jakby
odrobina gdańskiego „genius
loci” w odległej, a przecież
tak bliskiej Bremie.

Jerzy Samp

lander

pe

ielka wojna północna z 1700

swych zaborczych wobec Gdańska planów i ge-

roku w swoich konsekwencjach zmieniła zasadniczo

stów.

ka:RER
a

i

nai

podzy.

hru

dl

ak,

A lad dłoniom

litarnego układu Europy,
W której - kosztem słabnącej
Polski, nie potrafiącej już przeciwstawić się
przemarszom obcych wojsk- na wschodzie kontynentu wyrastała nowa potęga Rosji. Klęska
Karola XII pod Połtawą (1709) spowodowała
przyspieszenie upadku szwedzkiej hegemonii na

te SAN

Bałtyku, zwycięski Piotr I upatrzył sobie
Gdańsk jako ważny punkt wypadowy do osta-

z l» gą dO

tecznego pokonania wroga. „Przejęcie kontroli
nad ujściem Wisły- pisze Jerzy Trzoska w swej
nowej pracy Kaprzy króla Augusta Mocnego
(1716-1721) - dawało Rosjanom do ręki ważny

bk

Ą

re

ztapnajk
moce, ak
k.

sel.

hat W. dzy

kiem i możliwość wywierania nacisku na Rzeczpospolitą poprzez podejmowanie odpowiednich
działań wpływających na jej handel morski”.
Piotr I wyraźnie zmierzał- po przyłączeniu
do Rosji szwedzkich prowincji południowowschodniego pobrzeża Bałtyku: Inflant, Estonii
i Ingrii - do utwierdzenia nad Bałtykiem swego

na archiwum. I tak jest do dzi-

w Gdańsku

mna

Z

Odbudowano ją i w 1968 roku

karawany

„Gdańsk

ły Anioł”, istnie-

atut polityczny w rozgrywce z saskim sojuszni-

na zlecenie konserwatora zabytków podjęto jej częściową

ski), dzieło starszego brata

ke

I ji

gła znacznym zniszczeniom.

przede wszystkim kupieckie

podjął Szymon. Rozboje,
w których uczestniczyli także

chłonęła wojna. Zaczynał więc
od zera.
Do Bremy przybył blisko 40
lat temu. Prowadził tu dobrze
prosperujący interes, który
w najlepszym bodaj momencie
sprzedał jednej z wielkich firm.
Dopiero teraz mógł bez reszty
poświęcić się tłumionej przez

konfigurację polityczno-mi-

PDPZ:

pb

nisko dla dziewcząt...
Podczas wojny baszta ule-

wraz ze zbójecką watahą, nękał

teli Gdańska. Kiedy został poj-

(mg) |

A la rpa gda.

Kotwiczników
Jerzy Samp. Grzegorz Materna

M

MT16-17

MUZEJ

e

czworoboku w południo-

kątków krajobrazowych Sopo-

Augusta ' 'Moćnego

króla

twiczników. Skazany pozostał
niepokorny do końca. Przed
wiecznych fortyfikacji służyła
jako więzienie. Do dziś podobno straszy tam duch jednego ze

lasem mieszanym, którą zalicza się do najciekawszych za-

KAPRZY,

szar Prus, a nawet Warmii.
Przestępcę wtrącono w końcu
do więzienia w Baszcie Ko-

Jak większość baszt średnio-

Nie ma też żyjących w potoku
pstrągów, ale pozostała głęboka dolinka Swelinii porośnięta

JERZY , PRZOSKA

LNY

budowana w połowie
.XIV wieku na rzucie

kamień graniczny z napisem:
Versailles 26.6.1919.
' Dzisiaj kamienia już nie ma.

„Bia-

przez całe lata pamiętnik,
po-

rozczulanie się nad przeszłością. Odtąd bywa już w Gdańsku częstym gościem. Zna dość
dobrze tutejsze środowisko naukowe, utrzymuje kontakty
z dziennikarzami, poznał też
niektórych przedstawicieli lokalnych władz.
"Muszę przyznać, że kiedy
w czerwcu br. słuchałem jego
wykładu w Akademii Bałtyckiej (Lubeka-Traveminde),
a mówił wówczas o Gdańsku,
zdał mi się nazbyt konserwatywny w swoich poglądach na
temat
polsko-niemieckich
związków. Teraz jednakże, gdy
mam przed sobą maszynopis
jego nowej, właśnie przygotowanej do druku książki pt.

I

egzekucją powiesił się w swo-

7

nazywali Grenzfliess, czyli potok graniczny. Do 1939 r.
w pobliżu ujścia Swelini stał

w kantorze

plecakach, resztę w tym także
pamiątki rodzinne z Gdańska
i prowadzony z dnia na dzień

Anna Kościelecka
ale także objęły znaczny ob-

power
Starych

pobliskiej Wysoczie nazywany.
Po-

zny potoków był przez Słowian tak

natomiast

z właścicielką wybranego przez

wszak karierę statysty filmowe-

i aż cztery zdjęcia od kandyda-

przez producenta niemieckiego;

Rozmawiałam

niepewną

tów na statystów, dlaczego pochodzić mają one wyłącznie od

skich filmach, nieźle na tym zae: zainteresowała się więc
tą ofertą. Zgłosiła się pod
ry w.ulotce adres. Tam
Hy że filmy będą kręcone

(mat.)

datów na stytystów miały być
przyjmowane do końca listopada.

wskazanym przez „Europe”

nie

wieku, statystowała już w pol-

ale ME

wej duszy, a zgłoszenia kandy-

znanym gdyńskim zakładzie fo-

pobiera żadnych opłat jakiegokolwiek rodzaju.
Pani M., osoba w średnim

(..) Firma nasza

zza

"na kilka dni.

Zrobienie czterech zdjęć we

waniem

w produkcji kilku filmów w latach '94 i *95. Zawód, wykształcenie i wiek są całkowicie oboJetne, a wynagrodzenie ponad

więc po,

deka
ide'

| może załatwić. łowisko nawet

cie fotografa profesjonalisty.

stów,

udział

* Paka ie

wionym przez producenta. (s)
zdecydowaliśmy się na wynaję-

Poszukujemy około 800 statyktórzy wezmą

u macha Ag

©czy tu kręcą?

tograficznym kosztowałoby panią M. czterysta tysięcy złotych,
wstrzymała się zatem z inwesto-

Europe”, z siedzibą w Gdyni.

która zgłosiła chęć uczestniczenia w moim seminarium był
„właśnie dr Schleuning, liczący
sobie - bagatela - 86 lat.
Urodził się na
Wyspie
Spichrzów we wrześniu 1907 roku.
Jego ojciec poległ
jako podoficer
pruski podczas
I wojny: światosh gg2on
dwejrnaditwie. l om
"Zgodnie z wolą
zmarłego, syn zostać miał w przyszłości kupcem.
Oto jeszcze jeden, jakże typoFot. Maciej Kostun wy dla biografii
wielu dawnych
Według niektórych językoznawców i h istoryków nazwa
gdańszczan, epiwsi Sopoth
wym ieniana w dokumencie księcia Mściwoja Il zod. Pierwsze
z 1283 ÓW odpowiada słowiańskiemu określeniu wody
szlify kupieckie
jj sede piesn płoskiem Naukowcy ci sądzą, że je- zdobywał Horst

lepsza jest wędeczka spławiko-

Ka aa:

by

uniwersytecie, piewszą osobą,

Spe
A

e
an
'w Soj
|
nadal ma powodzenie, a wystawiany był jjuż Ora dwieście

zepsazzam,

my,

prowadzić zajęcia na tutejszym

ay
:

doś

hanzeatyckiej Bre-.

aby się atrakcyjnie ruszał - do
czego niezbędny jest dobry kiwoczek i mamy płoć.
Na leszcze zdecydowanie

ska. Przedstawiłem kilka - moim zdaniem interesujących -

e. teatralne

bardziej kaloryczny, dlatego

Zakładamy taki kawałeczek
mięska na mormyszkę bacząc,

A ponieważ część zdjęć musi się odbyć w Gdańsku, więc z radością przyjadę z Warszawy do domu.
Miałem bowiem nadzieję nie „opuszczać rodzinnego Gdań-

kilka

mu przybyłem do

mięczaki, skorupiaki, małe
dźdżownice, czyli generalnie.
mięso.

przyszłego roku będziemy: już „Weisera Dawidka” kręcić.

niż M Joke

tygodni te-

przynęty co latem. Podstawowe menu to larwy owadów,

Dawidek” jest teraz najważniejszy. Rozmowy na temat scenariusza i producentów dobiegły końca i wreszcie wiadomo, że
ekranizacja powieści powstanie. W Studiu Filmowym „TOP,
jak to wcześniej planowano, przy udziale Duńczyków i Niemców. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w drugiej połowie

„planie, czuję, się epiej ,

dy

nierozsądne są wszelkie próby
łowienia tychże na te same

„Weisera Dawidka” według Pawła Huelle. Planujemy z nim
jeszcze godzinny film o tematyce współczesnej, ale „Weiser

skorzystąły, Wprawdzie ną filmow,

walkę o przetrwanie. Ryby

spokojnego żeru (płoć, leszcz)

zapomniały już o smakowitych
ciastach i przeszły na pokarm

Nie zostały jeszcze obsadzone role w kinowej adaptacji

propozycji trójmiejskim teatrom, lecz one z nich, niestety, nie

lód,

a wszystko, co pod nim się ru-

gofilmu pt: „Bandyta”. Autorem scenariusza jest Cezary Harasimowicz. Akcja toczyć się będzie w Londynie i Rumunii,
dokąd w ramach resocjalizacji i „nauki życia” trafia główny

wet czasu na sentymenty, na

Odnotowując wizytę Lecha Wałęsy w Bremie, tutejszy
miesięcznik „Spektrum” zamieścił przed rokiem zdjęcie
upamiętniające moment wręczenia polsk
prezydentowi
książki, której tytuł w przekładzie
polskim brzmi „Gdańsk.
Historia miasta w zwierciadle jego pomników”. Osobą wrę«
czającą był autor pracy dr Horst Schleuning. Określonogo
ianem
najstarszego studenta uniwersytetu w Bremie, a być
może i w całych Niemczech

przedstawienia TV - „Roberto Zucco”, powstałego we Wrocławiu. Występują w nim m.in. gdańscy aktorzy Dorota Kolak
i Mirosław Baka. Może „Złoty chłopak”, realizowany w War-

EE

emocji. Przełom nastąpił dopiero w roku 1967, gdy jako
„pilot i przewodnik licznej grupy turystów, których przywiózł
do Polski, dotarł także nad Motławę. Pochłonięty sprawami
organizacyjnymi, nie miał na-

wych, każdego czwartego gru-

dwóch odwiertów.
. Platformę obsługuje holownik „Bazalt”, który dostarcza

ry

LŚ

ska. Obowiązują ich także trzy-

tłomiejem Topą. Wciąż czekam na premierę swego ostatniego

Już w styczniu natomiast powinny się zakończyć przygotowania, a w marcu - kwietniu zacząć zdjęcia do mojego nowe-

|

uroczyście od kolegów ze Ślą-

R
sede

TE

handlowego „okna na świat”, do stworzenia rosyjskiego dominium Maris Baltici. Kolejno ustanowił kontrolę nad Kurlandią, a w latach 17131714 uzupełnił swe nadbałtyckie nabytki podbo-

jem całej niemal Finlandii. Na Gdańsk padł blady strach, podczas swych dwukrotnych podróży
na zachód Europy i z powrotem car nie krył

Obawy Gdańska podzielał i król i cała Rzeczpospolita. Skomplikowana gra polityczna

z udziałem wielu partnerów utwierdzała Rzeczpospolitę w zamyśle powołania własnej floty.
August II podjął rzeczywiście działania w celu
zbudowania siły zbrojnej na morzu, co potwierdza dokument, tzw. Projekt, jakim sposobem
król Polski okręta pod własną flagą na Morzu
Bałtyckim mieć może, stworzony przez szlachcica polskiego, generała Michała Brandta.
Dzieje związane z kaprami Augusta Mocnego
i najważniejsze związane z nim kwestie - bardzo
interesujące regulaminy dla kaprów, koszty
utrzymania załóg, koszty budowy okrętów i jej
organizacji - znajdują wyraz we wspomnianej
książce.
Trzoska interesuje się problematyką morską
od dawna i do dziejów Polski na morzu dodał
niejedną już z talentem popularyzacyjnym napisaną książkę. Ta, o której mowa, naświetla kwestie stosunkowo mało znane, staje się więc tym
bardziej cennym przyczynkiem do naszej. mor-

skiej historii.

dzien
Jerzy Trzoska - Kaprzy króla Augusta Mocnego (1716-1721). Z problematyki morskiej czasów saskich. Wyd. w serii Prac Centralnego Muzeum Morskiego, pod redakcją Andrzeja Zbier-

skiego. Gdańsk 1993

grudnia 1993 DZIERNIK EBAETYCH
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Targ Węglowy 27, wystawa dla
profesjonalistów nt. kompleksowego wyposażenia wnętrz, pt.
„Naturalna przestrzeń pracy”

Uprowadzenie Agaty, pol., od 15

41-10-00.

l, g. 18.15
STAROGARD GD. Sputnik, Ju-

ZBLEWO, tel. 7

Ambulatorium chirurgiczne -

SKÓRCZ, tel. 82-42-97

codziennie od g. 7 do 18

czynne całą dobę.

Zabytkowa Kuźnia Wodna nad

15.30, 17.45,i20
TCZEW, Wisła, Tina, USA, od

WEJHEROWO, 72-54-74 do 77,
997; Komisariat Śmiechowo, ul.

codziennie od g. 7 do 20, „Saro”
(wjazd od strony Malborka), całą
dobę
:
MALBORK, ul. Łąkowa 56,
codziennie od g. 7. do 20.
„Organika” całą dobę, ul.
Marksa g. 7-20

usz, godz.

11; SAX

CLUB

-

Mietek Blues Band, g. 21
Teatr Muzyczny (pl. Grunwaldzki) - Scena duża - Dziadek do
orzechów - premiera (Balet
Gdański Opery Bałtyckiej), g. 17
ELBLĄG:

Dramatyczny - Śluby Panieńskie,
g.9,11.15

151., g. 17.30, 20.15

Państwowa Galeria

ELBLĄG. Światowit, Wędrówka
do domu, USA, od 12 I., godz.

16; Firma, USA, od 15 I., g. 18,
20

wg. 11-17
GDYNIA: Marynarki Wojennej

- stomatolog w dni powszednie
w g. 19.30-7.30, w soboty robocze, w g. 17.30-7.30, wolne soboty, niedziele i święta - całą do-

Syrena, Super Mario Bros, USA,

bę.

(bulwar Nadmorski), w g. 10-16;

Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia 1)
w godz. 10-17 (kasa w godz. 1016.30); Muzeum m. Gdyni, Pawilon Wystawowy, ul. Waszyngtona 21 - Miasto z morza Gdynia
w II Rzeczypospolitej, Orzeł
znakiem
Polaków,
Seattle
w Gdyni, w godz. 11-17; Ocea-

nograficzne i Akwarium Morskie, w g. 10-17; Dar Pomorza,
w g. 10-16 (w poniedz. nieczynny); Domek Abrahama, ul. StaGaleria „Cyganeria” (ul. 3 Maja

ska 1) - wystawy działu sztuki
dawnej: 1) Średniowieczna plastyka pomorska, 2) Złotnictwo
XV-XIX wiek; 3) Kowalstwo
i metale kolorowe, 4) Cyna XVXIX wiek, 5) Meblarstwo gdań-

skie i północno-europejskie XVXVIII wiek, 6) Ceramika arty-

styczna, 7) Sąd ostateczny Hansa
Memlinga (czasowo nieczynna),

8) Galeria Gabinetu Rycin, 9)
Malarstwo flamandzkie i holenderskie, 10) Malarstwo polskie
XIX i XX wiek, 11) Malarstwo

gdańskie XVI-XVIII wiek, 13)
Meblarstwo w Gdańsku i na Pomorzu wschodnim w XVIII wieku, 14) Artyści gdańscy XIX
wieku - malarstwo, rysunek, grafika. Czynne - w g. 9-15; wt. 1117, Narodowe (Pałac Opatów
w Oliwie, ul. Cystersów 15) wystawy stałe: Polska Sztuka
Współczesna, Plenerowa Galeria
Rzeźby Gdańskiej (płn. część

parku), wystawy czasowe: Gale-

27, tel. 20-87-38), wystawa malarstwa Kazimierza Ostrowskiego, w godz. 10-24;
Galeria Telewizyjna (ul. Derdowskiego 11, tel. 21-91-78) wy-

stawa fotogramów i pamiątek rodzinnych po Krzysztofie Klenczonie, w godz. 12-23

BĘDOMIN. Hymnu Narodowe-

go, w g. 9-15 (poniedz. - nieczynne), niedz.: 10-15

TCZEW: Wisły, w g. 10-16,
pon. - nieczynne

PELPLIN. Diecezjalne, w g. 1118, w niedziele 10-17

PUCK. Ziemi Puckiej, w g. 9-15
,sob., niedz. 9-13, wt.-nieczynne

WDZYDZE. Park Etnograficzny, w g. 10-15

WEJHEROWO. Piśmiennictwa,
w g. 10-16
WIELE. Ziemi Zaborskiej, w g.

9-16
HEL. Rybołówstwa, w g. 9-20
GNIEW. Zamek,w g. 10-17
—
STAROGARD. Ziemi Kociewskiej, w g. 10-16

od 12 1.,g. 16, 18,20
MALBORK. Klubowe, Tina,
USA,od 151., g. 18, 20
IDF zastrzega sobie możliwość

zmiany repertuaru

SZTUTOWO. Muzeum Stutthof,

GDANSK,
„Staromiejska”,
Podwale Staromiejskie 89 (tel.
31-40-59)
Ą
WRZESZCZ, „Pod Filarami”,
Grunwaldzka 83 (tel. 41-08-03)
Apteki pracujące non stop:
PRZYMORZE, ul: Opolska 3;
tel. 56-38-22
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 5692-71 ©

Sobota i niedziela: GDAŃSK, ul.

Podbielańska 1 (hotel Monopol),
godz. 10-14; ul. Piwna 9/11,
godz. 9-15; tel. 31-34-57

ZASPA, ul. Źwirki i Wigury 4a,
godz. 10-13;
SOPOT, Al. Niepodległości 791;
tel. 51-23-84
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32
KARTUZY, ul. Kościuszki 17,
tel. 81-32-13, w g. 8-20

KOŚCIERZYNA, pl. 1 Maja 19
(całą dobę)

STAROGARD GD., „Eskulap”,
ul. Bilikiewicza 18, tel. 253-65
TCZEW, ul. Wąska 2, tel. 31-2279
;
PELPLIN, ul. Kościuszki 11/7,
tel. 12-74
SKARSZEWY, ul. Dworcowa
77, tel. 88-24-41

nr 50

GDAŃSK, Hala „Olivia” - ŚLI-

GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01
Morski, Redłowo, ul. Powstania
- Styczniowego 1, tel. 22-00-51

ka ludowa,

ZGAWKI, sob.: tafla kryta - nie-

KARTUZY. Szpital Rejonowy,

czynna; niedziela - godz.

ul. Ceynowy 7, tel. 81-10-73, 8110-10 - wszystkie oddziały dyżurują całą dobę

zabawka

ludowa,

w g. 9-15; niedz. 10-16;

Mu-

zeum Historii Miasta Gdańska 1) Zabytkowe

wnętrza Ratusza,

2) Artystyczne wyroby z metalu
mistrzów gdańskich, 3) Wystawa
Jujki. Czynne:

wt., śr., czw.

- stała kołekcja dzieł sztuki dawnej polskiego i europejskiego
kręgu kulturowego. Ekspozycja
pejzaży oliwskich Reinholda
Bahla.
Gdańska Galeria Fotografii (ul.
Grobla I róg św. Ducha) - „Czte-

ry pociechy Izraela wg Michała
Greima” (z albumu Elizy Orzeszkowej) oraz bieżące prace słuchaczy Studium Fotografii
Pon.-piąt.

11-18, z prze-

rwą 13.30-14; niedz. 12-16
Galeria Malarzy Gdańskich PALOWA (ul. Długa 47 - kawiarnia
„Palowa”) - malarstwo i grafika -

I Dominikański Salon Artystyczny (zbiorowa), czynna codz. w g.
11-22
Galeria Sztuki PORTAL, (ul.
Ogarna 29/30) - zbiorowa wystawa malarstwa i grafiki, czynna

pon.-pt. 11-18, sob. 10-15

Galeria rysunku, grafiki i plakatu
(ul. Ogarna 65) - ekspozycja
gwaszy Eugeniusza Markowskiego
Galerie czynne codz. w g. 10-18,

sob. i niedz. w g. 11-15
Galeria „Na piętrze”, GdańskMorena, ul. Nałkowskiej 3 (Dom
Kultury) - malarstwo Beaty
Szeser z PWSSP w Gdańsku,
pracownia prof. H. Laseckiego,
czynna codz. w g. 11-19
Dom Kultury, Morena, Prac. Fotograficzna - czynna we wtorki,
czwartki i piątki od godz. 16
Galeria „Eva-Art”, GdańskWrzeszcz, ul. Grunwaldzka 75 gobeliny Marii Zdankiewicz,
pon.-pt. g. 11-19
Galeria Sztuki „Sień Biała”, ul.
Długi Targ 36 - malarstwo Katarzyny Bakłażec-Magier z cyklu
„Dusze kwiatów”; ceramika Ka-

tarzyny Koniecznej i Yannicka
Leidera - codziennie (prócz niedziel) w godz. 12-18
Dwór św. Jerzego - SARP (Złota
Brama

- POLMASTER,,

15.30,

17, 18.30, 20 tafla odkryta: sob.
i niedz. 10.30, 12, 13.30, 15,
16.30, 18

10-

16; sob. 10-16; niedz. 11-16;
pon. i pt. - nieczynne
Zeidler Art Galery, ul. Długa 81

ZPAF.

IMPREZY

ul.

bo., g. 10, 14; Nieuchwytny cel,

USA, od 15 1., g. 12, 18; Na linii
ognia, USA,od 15 1, godz. 15.45,
20
Helikon
Kameralne,
Pożegnanie z Marią, USA, od 15
l., godz. 10, 12, 14 ; Indochiny,
fr, od 18 I., godz. 20:

całą dobę
STAROGARD GD. Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Skarszewska 7, tel. 23421 (centrala); Rejonowy, ul.

Ściegiennego 7 - wszystkie oddziały dyżurują całą dobę

TCZEW. Szpital Kolejowy, ul. 1
Maja 15, tel. 31-37-13; Miejski,

Mohikanin,

I5 I., g.

- wewnętrzny, Woj. Szpital Zespolony, ul. Królewiecka,
|

WRZESZCZ: Znicz, Przypadko-

- chirurgia, ZOZ, ul. Żeromskiego
- anestezjologia, ZOZ, ul. Że-

wy bohater, USA, od 15 I., g. 17
Firma, USA,od 151., g. 19
Bajka, Tom i Jerry, bo., g. 16;
Sliwer, USA;od 18 1., g. 18, 20
Zawisza, Wielki Kanion, USA,
od 15 1., g. 16; Człowiek z...,
pol., od 15 I., g. 18; 9 i 1/2 tygodnia, USA, od 18 I., g. 20
SOPOT: Bałtyk, Adwokat diabła, USA, od 15 I., g. 18; Ścigany, USA, od 151.,g. 16 1 20

Polonia, Jurassic park, USA, od
12 1., g. 13, 15.30; Na linii ognia,
USA,od 151., godz. 17.45,20
GDYNIA: Warszawa, Na linii

10, tel. 35-23-47
WEJHEROWO. Szpital Rejonowy, 72-13-01, wszystkie oddziały dyżurują całą dobę

ELBLĄG.

romskiego
- położniczo-ginekologiczny,

ZOZ, ul. Żeromskiego
- noworodki, ZOZ, ul. Żeromskiego

- dziecięcy, ZOZ, ul. Żeromskiego
- okulistyka, psychiatria, chemioterapia, Woj. Szpital Zespolony,
ul. Królewiecka
- stacja dializ, ul. Zw. Jaszczur-

czego

- zakaźny, ZOZ, ul. Żeromskiego

Hard Target, USA, od 15 I., g.
12.30, 15, 17.30

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - le-

15 I., godz. 15.30, 17.30; Adwokat diabła, USA, od 15 I., g.
19.30
Fala, Szwadron, pol., od 15 I., g.
17; Pajęczarki, pol., od 15 I.,
godz. 19...

karz ogólny, gabinet zabiegowy
dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę, w pozostałe dni w godz. 19-7

1.; Ludzie
ostatniej
I., g. 17
Rusałka,

51-11-56, 51-24-55 i tel. alarm.
999, Ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.

GDYNIA, ul. Źwirki i Wigury

usługi, handel, produkcja - tel.

24-07-79 w godz. 9-17
PRZESYŁKI KURIERSKIE, tel.
Gdańsk 52-00-71 do 76
Biuro Numerów: 913; informacja

Przyjaciel, tel. 988 (od godz. 16

do 6 rano).
R
Telefon Zaufania „Pogotowie
Makowe”, środy, piątki, 16-18,

7
WYJAZDOWA POMOC LEKARSKA, dzieci, dorośli, EKG,
57-63-25, 56-27-40, szczepienia
LEKARZ DOMOWY, ALKMEDYK, 31-89-53, 20-68-16
POGOTOWIE WETERYNARYJNE, tel. 983, 52-06-81
(czynne całą dobę)
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT, tel. 22-21-48 (czynne ca-

łą dobę)
KARTUZY, tel. 999

KO

Skłodow-

skiej
1086 86.30'009)

STAROGARD GD); ul. Ściegiennego, tel. 220-33, 999; Przychodnia rejonowa, ul. Hallera 27
w g. 8-16, tel. 234-16
TCZEW, ul. Wojska Polskiego
5, tel. 31-32-55, 999; Przychodnia obwodowa, ul. Wojska Polskiego 5, tel. 31-37-78, Pogoto-

i ich rodzin, ul. Łąkowa 58, tel.
31-51-32 czynna codziennie od 8

do 20
M
Dzienny Oddział 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-Pogrzebowy
„Zieleń”, Gd.-Wrzeszcz, ul. Par-

tyzantów 76: Usługi pogrzeboWo-przewozowe czynne całą do-

bę, tel. 41-20-71 i do godz. 15:
41-73-35.
|
Przewóz zwłok na terenie Sopo-

INO O E

tu, Cmentarz Komunalny, tel.:

Cmentarz Witomino, ul. Wito-

mińska 76, tel. 20-59-08, 23-6893,w g. 15-7

wie ratunkowe PKP, 34-38-49

KARTUZY - PKP; 81-01-44;
PKS: 81-01-72;
KOŚCIERZYNA - PKP: 86-35-

GNIEW,

01; PKS: 86-37-14; telefon zau-

ul. 7 Marca 10, tel. 35-

26-99; Przychodnia Rejonowa,
ul. Kościuszki, tel. 35-22-38;

Przychodnia Rejonowa, os. Witosa 10, tel. 35-28-38
PELPLIN, Przychodnia rejonowa, os. 700-lecia 2, tel. 36-12-14
ZBLEWO, Ośrodek Zdrowia, ul.
Główna 17, tel. 32

SKARSZEWY,

Przychodnia re-

jonowa, ul. Dworcowa

11, tel.

fania - 86-39-00
STAROGARD GD. - PKP: 24088; PKS 236-63;
TCZEW - PKP: 31-55-22; PKS:
31-47-52;
WEJHEROWO - PKP: 72-2454; PKS: 72-23-24

ul. 22 Lipca 8, tel. 55

WEJHEROWO, tel. 72-22-00,
999
ELBLĄG, ul. Bema (czynne całą

dobę); wypadki 999; Woj. Szp.
Zespolony ul. Królewiecka 146,
tel. 34-41-11, dz. pomocy ambulatoryjnej - stomatolog, g. 19-7
(soboty robocze od g. 15-7, niedziele i święta całą dobę), chirurg w dni powszednie, niedziele

i święta całą dobę; Woj. Przychodnia Skórno-Wenerologiczna, ul. Żeromskiego 2, tel. 33-6442, dyżury wenerologiczny i aids
w każdy poniedziałek i czwartek
oprócz dni świątecznych od g. 19
do 7
Lecznica dla zwierząt, ul. Grunwaldzka 108, tel. 33-72-49 (całą
dobę); Hotel dla psów, ul. Grunwaldzka 108 (całą dobę)

BRANIEWO - wypadki 99
KWIDZYN - wypadki 999, 3909; Lecznica dla zwierząt, ul.
Warszawska 112, tel. 38-61, g.
7-15; Pogotowie wet. g. 17-7
,
MALBORK, ul. Słowackiego,
wypadki 999, tel. 24-75

SZTUM - wypadki 23-33

GDAŃSK, dyżury oficerów Komendy Wojewódzkiej Policji, tel.
39-53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, tel. 31-92-12 (Straż

- poradnia dla dzieci chorych
i gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i święta - całą dobę

w pozostałe dni w godz. 19-7
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 48
- czynne całą dobę

- wypadki - 999
- nagłe zachorowania i przewozy
chorych: tel. 32-29-29, 32-39-24,

30-51, 997 (Straż Miejska, 5220-21,w. 214)
GDYNIA, Komenda Rejonowa
w Gdyni, ul. Portowa 15, tel.
997, oficer dyżurny 20-63-43

(Straż Miejska 20-82-86)
KARTUZY, 81-00-73, 997
KOŚCIERZYNA, 86-49-26, 997
STAROGARD GD., 240-21, 997
TCZEW, 31-13-00, 997; Policja
Municypalna, tel. 31-39-61
GNIEW, tel. 35-22-07
PELPLIN, tel. 19-98
SKARSZEWY, tel. 88-42-07

Wiadomości lokalne g. 6, 6.30,
7.30, 8.30, 9.30, 12, 13.30,
17.30, 20

BENZYNO'
GDAŃSK, ul. Uczniowska róg

badacz historii zabytkowych organów, gdańszczanin od 1957 roku
mieszkający w Niemczech,
Jan Janca, który przed koncertem wygłosi
prelekcję na temat życia i twórczości kompozytora.

„Delikatesy Banach” (od g. 5.30
do 1); ul. Starowiejska - „Smak
Lux” (całodobowy); Skwer Kościuszki - „Maximal” (całodobo-

Nałkowskiej

...

„Darżlub '937
Studenckie Koło Przewodników
Turystycznych zaprasza w sobotę
na doroczne Nocne Marsze na
Orientację „Darżlub 93”. Zbiórka
uczestników o godz. 16 na dworcu
SKM Gdynia.

.

- „Skorpius” (całodobowy).
ELBLĄG
„U Dębego” ul. Legionów do 2
w nocy, ul. Podgórna od g. 20 do
2 w nocy (niedziele od g. 11 do
24), ul. Jaśminowa całą dobę, Va
Bank ul. 1 Maja do g. 22, „U

Przyjaciele Australii
.

al. Zwycięstwa,

tel. 24-86-77;

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) - całodobowe, ul. 12 Marca, tel. 31-07-57
KOSZWAŁY, tel. 82-22-31/183/
WEJHEROWO
- Bolszewo
(wyjazd z Wejherowa na Szczecin) - całodobowa

ŻUKOWO, nr 5, tel. 81-85-81...
ELBLĄG, ul. Nowodworska 45
(całą dobę) ul. Warszawska,

Rawska (całą dobę)
:
BRANIEWO, ul. Elbląska 25,

:

...

warzystwa Polska-Australia zapra-

|| szadziś o godz. 18 na comiesięczne
spotkanie w Klubie Marynarki Wo| jennej w Gdyni przy ul. Zawiszy

Wiśniaka”, ul. Pomorska 19, od
g. 6 do 22 (oprócz niedziel),
niedziele i święta od g. 8 do 22
KWIDZYN, Delikatesy Karo ul.
Chopina (8-20, niedziela 10-20),

Czarnego

||

1. W programie film

z wizyty „Daru Młodzieży” w Ho-

W

bart na Tasmanii.

Menonici w Polsce

Dzisiaj o godz. 16 w Krowiej
Bramie przy ul. Ogarnej 72

| |w Gdańsku odbędzie się odczyt
|

mgr. Romana Klima o menonitach w Polsce i prezentacja jego

„GDAŃSK - ciepłownicze: 31-'

książki „Cmentarze

20-88, 993; - energetyczne: 41-

menonickie

na
Żuławach Wiślanych” oraz posiedzenie Woj. Komisji Historii
li Tradycji PTTK.

23-23, 991; - gazowe: 31-18-68,
52-14-62, 992; - techniczne

Bez prądu
Dziś i jutro w godz. 8 - 15
w Gdańsku nie będzie prądu
przy ul: Dźwigowej, Górniczej,
Pstrowskiego, Kopalnianej; dziś
w godz. 8 -15 przy ul. Wejhera
od Chłopskiej do Orłowskiej,

Kielnieńskiej od torów do Gnie-

źnieńskiej, przy Gnieźnieńskiej;
Iławskiej, Chełmińskiej nad j.
Osowskim; jutro w Sopocie

w godz. 8 - 14 nie będzie prądu
przy ul. Sępiej, Zamkowa Góra,

al. Niepodległości od Sępiej do
końca w kierunku Gdyni, w Domu Turysty.

—

Zaprosili nas
Działacze Unii Polityki Realnej w Elblągu - na spotkanie
członków i sympatyków UPR.
Odbędzie się ono dzisiaj, 3 bm.
w kawiarni „B and J” na Starym Mieście w Elblągu. Początek spotkania - godz. 18.

SW

PKM: 995; - wodociągów i kana-

lizacji: 31-20-67, 994; - opiekuńcze państwowe: 41-10-42
SOPOT - gazowe: 51-10-68
(czynne w g. 6-22); - wodocią-

gów i kanalizacji: 51-40-55, 994
GDYNIA - pogotowie ciepłow-

wypadków, raport służb miej-

nicze: 23-19-41; - pogotowie

dźwigowe: 23e86165,025827-211 :

R:

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 i

ciągów i kanalizacji: 21-90-19
Pogotowie dla zwierząt: tel. 2221-48 (czynne całą dobę)

|

KARTUZY - energetyczne: 8123-99, 991; - energetyki cieplnej:

81-39-14;

- wodociągów

i

kanalizacji

81-22-42,

-

994;

techniczne: 81-18-40

KOŚCIERZYNA

-

energetyczne:
86-36-42;
wodociągów i kanalizacji: 86-2006 ; - gazowe: 86-47-27; techniczne: 86-47-97

STAROGARD

GD.

-

227-54;

-

wodociągów

i

- tel. 225-75
NĄ
TCZEW - energetyczne: 31-2277; - gazowe: 31-07-89; wodociągów i kanalizacji: 31-3994: - techniczne - 31-51-00
WEJHEROWO - gazowe: 72-2647; - energetyczne:

||
|

Usług

Hallo

||

Y

12.00, 20.00; Wiadomości z kra-

ju i ze świata: od 6.00 do 22.00
co godzina; Wiadomości lokalne:

_ | 6.00, 6.30, 7.30, 8.30,
0,
12.00, 13.30, 17.30, 20.00; 9.3
Prognoza pogody: po każdym wyda-

niu wiadomości; Wiadomości
sportowe: 8.10, 17.10; Raport
drogowy i informacje komunikacyjne: 5.38, 6.38, 7.38, 14.38;
i Przegląd prasy codziennej 6.45,
7.15, 7.45; Giełda pracy: 8.38,

minut przed pełną;

5.00 Radio EL na dzień dobry;
5.15 Przegląd wydarzeń dnia
poprzedniego; 5.45 Zapowiedzi

tel.

Taxi PLUS Gdynia /x 400/, tel.

220-540
Radio Taxi Gdynia /taniej/, tel.

25-21-21 1 91-99
Tele Taxi Gdynia /x 400/, tel. 91-

95 i 20-25-00, honoruje karty | |
„Clubu S”

spodziewanych wydarzeń; 8.009.00 Trybuna słuchacza: tel. 32
63 54 w sprawie interwencji;
1 9.08 Serwis ekonomiczny, informacje ekonomiczne i gospo| darcze, notowania walut, prze-

gląd prasy; 10.05 W dziesiątkę -

Express Taxi Gdynia

/x 350/, tel.

24-16-24

magazyn
Południe
Konkurs
Powieść
Konkurs

z

Non Stop Taxi Radio Gdynia /x

350/, tel. 91-98, 25-01-01
KARTUZY:
tel. 81-18-40

KOŚCIERZYNA: tel. 86-47-97
STAROGARD GD: tel, 225/75
TCZEW: tel. 31-51-00
WEJHEROWO: tel. 72-22-00,
72-24-91, 72-44-58
dworzec kolejowy,

tel. 33-91-10, pl. Jagiellończyka,
tel. 33-94-10, ul. Beniowskiego,
tel. 34-37-54, ul. Okulickiego,

publicystyczny; 11.00
z Radiem EL; 11.11
Radia EL 3 x 11; 11.35
w odcinkach; 12.11
Radia EL; 12.12 Nie

wierzę, Żaba w eterze; 12.30 Informator kulturalny - Co, gdzie,

kiedy? 12.38 Wędrówki z prze| | wodnikiem (kino, wideo, teatr,
|

książka, telewizja); 13.00 RE-

POR(TEL) - magazyn reporte: | rów; 13.11 Konkurs Radia EL;
13.38 Ich zdaniem... - wypowie-

_ | dzi przedstawicieli władz partii,

tel. 34-27-54, taxi bagażowe, tel.

ugrupowań społecznych, i innych

34-57-54, taxi na telefon, radio

| organizacji na ich zdaniem ważny temat 14.11 Finał konkursu
Radia EL 3x11; 16.00 Wydarze-

Mivico, tel. 34-54-44
BRANIEWO: tel. 27-10
KWIDZYN: tel. 36-01
MALBORK: tel. 33-20
SZTUM: tel. 24-52

wie-

1 05
nia
tygodnia - komentują dziennikarze lokalnych mediów; 19.05
Serwis naukowy Radia EL; 19.30
Radiowa

bajka na dobranoc;

19.45 Powieść w odcinkach,
powt.

z godz.

MUZYKA

NA

11.35;

20.05

TELEFON

-

muzyka
wybrana
przez
słuchaczy, tel. 32 63 54; 21.05
TOP MIX - Magazyn Aktualno-

ści Muzycznych; 22.05 RADIOTERAPIA - aud. muz; 0.00 Noc-

ne muzykowanie

|

G

2.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 0.00:
Wiadomości; 0.58, 6.28, 13.05,

21.05: Rybacka progn. pogody
w pr. I; 5.20 Rolniczym ekspre-

sem; 5.40, 6.40 Przegląd prasy;
6.10 Minęła doba; 7.10, 8.10,

16.40, 17.40 Wiadomości sportowe; 7.35 Auto Opel Radio; 9.10
Serwis ekonomiczny; 10.40
Lista przebojów książkowych;
7.47, 8.47, 17.47 Radiowa giełda
pracy; 11.35 Fałszywy świadekfragm. powieści Dorothy Uhnak;
11.45
Mag. „Solidarności”;

12.10, 13.10, 14.10 Raport
miejski; 12.30 Impulsy - magazyn dla niewidomych i słabo widzących; 13.40 Konkurs filmowy; 17.20 Audiowideo; 18.05
Czy mnie jeszcze pamiętasz;

20.05 Hot Mix 22.00 Radio
BBC; 23.00 Nocne czajenie;
23.45 Noc i poezja; 0.05 Hot
Mix; 4.05 Melodie przy księżycu

14.38; Bloki reklamowe: 22
minuty po pełnej godzinie i 10

Taxi

91-90 i 23-18-18

ELBLĄG:

hulanka - w programie m in.
szukanie miliona złotych oraz
radiowy totolotek; 23.00-2.00
180 minut złamanych organów;
2.00-6.00 Muzyka non stop

Pełne wydanie wiadomości: 6.00,

Gdańsk, tel. 91-91, 316-316, 3191-91 (x 400)
Hallo Taxi Gdynia /x 350/,

12.05-15.00 Popołudnie z Ra-

non stop; 20.05-23.00 Piątkowa

45-66, (całą dobę): PUP
„Charon” ul. Bema 25, tel. 3381-66

TRÓJMIASTO:

Informacje drogowe; 10.20 Konkurs „Gorączka złota”; 10.33
Trzy łyki klasyki;10.50 Informacje kulturalne; 11.15 Konkurs

| diem ARnet; 14.10 Magnes
| | kobiecy - aud. niekoniecznie dla
feministek; 15.05-20.00 Muzyka

24-91, 72-44-58
ELBLĄG - energetyczne: 991, g.

Przedsiębiorstwo

9.05-12.00 Drugie śniadanie;
9.15
Kursy
walut;
9.35
Kalendarium muzyczne; 9.50

„Kto śpiewał”; 11.50 Horoskop;

|

72-13-87; -

wodociągów i kanalizacji: 72-4084; - energetyki cieplnej: 72-2169; - techniczne: 72-22-00, 72-

1.00: Serwisy informacyjne; 9.05
Przegląd
prasy;
6.00-9.00
Przebudzenie na życzenie; 7.15
Słodki konkurs; 7.45 Nat Broker
Peugeot Studio - pod red. Jacka
Kwiatkowskiego;
8.30

Poraneczek z faktów i ploteczek;

x

skich, nofowania al

(TRA „dzi.kulturalne;

6.30, 7.00, 7.30, 8.00; 8.30, 9.00,

73, 20-44-79; - pogotowie wodo-

Pogrzebowych-Dębica, tel. 33-

Orłowo, 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. 622
KOŚCIERZYNA, ul Wojska
Polskiego, tel. 86-33-63 (całą

.

Zarząd Oddziału Morskiego To-

tel. 39-45-23; ul. Śnieżna 1 (róg
Marynarki Polskiej) - czynna ca-

tel. 20-73-19; Cisowa, ul.
Chylońska, tel. 23-68-68, ul.
Morska, tel. 23-68-68; Kolibki,

3 na Morenie

wanych fotografią. Pierwsze
spotkanie dziś o godz. 16.

U

6-22; - gazowe: 992, całą dobę; wod. kan. 994, całą dobę; ciepłownicze 993, całą dobę.
Zarząd Budynków Mieszkalnych
tel. 33-68-47, całą dobę.

Śródmieście, ul. Węglowa 22,

w Domu Kultury przy ul.'

ogłasza nabór osób zaintereso-

Gdańskiej, czynna całą dobę,
także w dni świąteczne, ul.
Dąbrowskiego 4, tel. 32-04-11;
ul. Długie Ogrody 33 a, tel. 3160-66; ul. Jedności Robotniczej,

łą dobę
PRZYMORZE, ul. Dąbrowszczaków, tel. 53-11-70
OLIWA, ul. Grunwaldzka, tel.
52-18-44
SOPOT, ul. 3 Maja 51, tel. 5139-61
GDYNIA (czynne całą dobę)

(a))

Pracownia fotograficzna

kanalizacji: 281-91; - techniczne

stereo;

przy ul. Korzennej w Gdańsku.

dobę

energetyczne 223-52; - gazowe

1 MHz,

udział telefonicznie lub osobiście w Ratuszu Staromiejskim

pii klawesynu flamandzkiego dwanaście polonezów Goldberga,
Goldberg należy do grona najwybitniejszych kompozytorów gdańskich, był uczniem J. S. Bacha. Zapisy utworów tego twórcy
niedawno w archiwach wybitny organista, kompozytor, muzykolog,

18-24; ul. Grunwaldzka 46 - całą

ELBLĄG. Pomoc drogowa, ul.

73,

mogą jeszcze zgłaszać swój

Dziś o godz. 18 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.
przy ul. Korzennej w Gdańsku Marek Toporowski grać będzie na ko-

sob., g. 7-24, w niedzielę i święta
wg. 11-18
SOPOT, ul. Boh. Monte Cassino,
„delikatesy codziennie w g. 2124, w sob., niedz. i święta w g.

płk. Dąbka 75 (całą; dobę), tel.
34-05-89; Radio El, tel. 32-7926, UKF

złowska, Maria Dudzyńska,
Leszek Bzdyl, Maciej Musiał,
Andrzej C. Leszczyński, Małgorzata Ryś, Grzegorz Gajewski i Sławomir Szymanowski.
Wszyscy zainteresowani

Gra Marek Toporowski

„pogotowie energetyczne: 20-45Orłowo, ul. Mestwina 16, tel. 24"
50; - pogotowie gazowe: 20-44-

80-95, czynne całą dobę, usługi
na terenie Trójmiasta; Gdynia,

Elwira Twardowska, Alina Ko-

i lalkarstwu. Poprowadzą je:

wy); ul. Świętojańska - „Meta”.
miejscowa: 911; informacja za(całodobowy); „Maximal” - Mamiejscowa: 912
ły Kack, ul. Wielkopolska 30 (od
Telefon Zaufania - Anonimowy ' g. 9 do 24); Chylonia, ul. Morska

tel. 51-59-22
Poradnia dla Rodzin Narkomatel. 20-00-01, 20-00-02 - ambunów „Powrót z U”, środy, piątki,
łatorium stomatologiczne czynne
w g. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71.
w g.20-7 |
- Gdańsk, Wojewódzka PrzychoOBŁUŻE - Podstacja Działu Po- dnia Odwykowa - Pomoc dla
mocy Doraźnej, ul. Białowieska
osób z problemem alkoholowym
1 (tel. 25-19-99), dla mieszkańców dzielnic: Obłuże, Pogórze,
Oksywie, gm. Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny, gabinet
chirurgiczny, czynne w g. 15.30-

z ludźmi specjalnej troski, psychologii teatru, pantomimie

15-15
. GDYNIA, Śródmieście, hall
„BROKER” Bank Informacji - : Dworca Głównego PKP -

14, czynne całą dobę - nagłe zachorowania i przewozy chorych,

mendy Miejskiej Policji, tel. 51-

Goplana, Cliffhanger, USA, od

bębenek, niem., od 15
honoru, USA, od 15 1.
HEL, Wicher, Bohater
akcji, USA, od 12
1 19.15
KOŚCIERZYNA,

ście od ul. Mieszka I. Telefony:

Miejska 31-30-11)
SOPOT, dyżury oficerów Ko-

ognia, USA, od 15 I., g. 10, 20;

WEJHEROWO, Świt, Blaszany

SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wej-

kresu języka polskiego, od pon.
do piątku, w g. 13-15. Tel. 41-

prasy, godz. 6.45, 7.15, 7.45,

GNIEW. Rejonowy, ul. 7 Marca

od

ekspresji, charakteryzacji, zna-

TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UG - Porady z za-

wa, ul. Główna, tel. 82-42-99

Bryt.,od 151.,
g. 19.10
NOWY PORT. Nord (Towarzystwo Morskiego Domu Kultury
w Gdańsku), Super Mario Bros,
USA,od 12 I., godz. 15, 17, 19
PRUSZCZ GD., Krakus, Ostatni
USA,

OLIWA, Podstacja Pogotowia
Ratunkowego, ul. Grunwaldzka
571 - działalność zawieszona.
Zespoły wyjazdowe zostają przeniesione do Oddziału GdańskZaspa, ul. Pilotów 21

niedziałek w Centrum Edukacji

Teatralnej w Gdańsku. Program obejmie zajęcia poświęconć plastyce, charakterologii

- ŚRÓDMIEŚCIE, hotel Monopol,

SKÓRCZ, Przychodnia rejono-

Chorób Wewn., ul. Waryńskiego
11, tel. 31-02-16

16.30, 18.30

w g. 8-18.

poczną się już w najbliższy po-

GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA,
całą dobę;
tel. 993; KARTUZY, KOŚCIESTOGI, ul. Wrzosy 1 (całą dobę)
RZYNA, TCZEW, tel. 998
ZASPA, ul. Pilotów 25 (w niedz.
STAROGARD GD., tel. 230-11
nieczynny)
4
GNIEW, tel. 35-22-88
. OLIWA, ul. Grunwaldzka 517
PELPLIN, tel. 19-98
|
(obok pętli tram.) - całą dobę;
SKARSZEWY, tel. 29-08
„Atos”,ul. Kołobrzeska 30,
SKÓRCZ, tel. 82-43-88
codziennie całą dobę; „Smak”,
ELBLĄG: 33-73-53
. ul. Czerwony Dwór 17, pon.-

nowy, ul. Kujacha 1, tel. 86-4504, lekarz dyżurny - tel. 86-34-

Pokój z widokiem, W. Bryt., g.
W.

POŻARNA

KOŚCIERZYNA. Szpital Rejo-

ul. 30 Stycznia 57, tel. 31-10-46;

do Howard's,

gabinet zabiegowy dziecięcy
dni robocze w g. 19-7.30,
dni wolne od pracy w g. 8-8,
gabinet zabiegowy ogólny,
wolne sob., niedz. i święta

Pięciodniowe warsztaty pod
takim właśnie hasłem roz-

czeniu muzyki i teatru w pracy

Wiadomości i prognoza pogody,
godz. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21 i 22. Przegląd

ŻAK, Fala, pol., g. 15.30; DKF 17; Powrót

w
w
w

Terapia przez teatr

43,

mendy Wojewódzkiej - 34-02-00

88-25-00
PSZCZÓŁKI, Ośrodek Zdrowia,

52, wszystkie oddziały dyżurują
GDAŃSK: Neptun, Tom i Jerry,

ELBLĄG: Dyżury oficerów Ko-

10-16,

9.30-16; Poczty i Telekomunikacji, w g. 10-16; Pałac Opatów
w Oliwie, w g. 10-16; Etnogra-'
ficzne w Oliwie, Pomorska sztu-

w g. 8-15

chorych, ambulatorium

chirurgiczne czynne całą dobę
ul. Startowa 1 - w dni robocze
w g. 19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny
w wolne sob., niedz. i święta
w g. 8-8 oraz stomatolog w godz.

MALBO

„Sołdek”, w g.

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

Przychodnia Międzyrejonowa,

ELBLĄG. Państwowe, bulwar
ria Pałacowa (Pałac Opatów) Zygmunta Augusta. Wystawy
Malarstwo i rysunek Kiejstuta
- GNIEW, ul. Marchlewskiego 17,
archeologiczne. Nim powstał ElBereźnickiego; Malarstwo Krzytel. 35-15-44
bląg. Dzieje Elbląga 1237-1947.
sztofa Polkowskiego „Odsłona
ZBLEWO, ul. Główna 25, tel. 42
Elbląskie rzemiosło artystyczne
druga” (Muzealna Galeria ProPSZCZÓŁKI, tel. 74
|
XVII-XIX wiek. Sztuka sakralna
mocyjna); Batik - magiczna tkaSKÓRCZ, ul. Sobieskiego 22,
Elbląga i okolic. Truso i Elbląg nina Indonezji (ze zbiorów Mutel. 82-42-20
archeologia olśniewa, w g. 8-16
zeum Azji i Pacyfiku w WarszaWEJHEROWO,
Przy Rynku (caKWIDZYN. Zamkowe, ul. Katewie); „Malarstwo na jedwabiu”,
:
dralna I. Wystawy: Współczesna 3 łą dobę)
na wystawę składają się ekspoELBLĄG, „Centtalna”, ul. 1 Masztuka ludowa” Exlibris współnaty z kolekcji Centralnego Muw
-0g rożodadłikiw owojsiwć 00,81
uzeuń Włókieńnictwa w Łodżi”: Jczesny, wg
ź
MALBO RK, ul.Na Piaskach
. Zamkowe, ul. Hibi obrazy jedwabne pięciu artyPASŁĘK, ul. Grunwaldzka
nera 17. Wystawy: Rzeźba sastów-malarzy: Wojciecha SadleKWIDZYN, ul. Braterstwa Nakralna. Bursztyn, w g. 9-15
ya, Grzegorza Pabela i Jacka Dyrodów 52, g. 9-18; ul. Staszica
FROMBORK. M. Kopernika.
rzyńskiego oraz projektantów
22
Wystawy: Frombork w zabyti tkaczy: Krystyny Arskiej i StaNOWY DWÓR GDAŃSKI,
kach kultury materialnej. Dawne
nisława Trzeszczakowskiego „Zuławska” (całą dobę)
mapy i atlasy. Kopernik - biograczynne: pt., sob. 9-15 i niedz.: g.
ficzna. Gabinet uczonego doby
10-16; Archeologiczne, w pt. 9renesansu. Polska grafika kalen16; sob. i niedz. 10-16 - Życie
darzowa XVI-XVIII wiek. Jan
codzienne w starożytnym EgipGDAŃSK. Chirurgia Interna
Kepler (1571-1630). Kontynuacie; Centralne Morskie, w g.
i Okulistyka - Szpital Miejski,
cja myśli Kopernika. Historia
9.30-16; Żuraw, Budynek „B”,
Gdańsk-Zaspa, ul. Jana Pawła II
medycyny, w g. 9-16
statek-muzeum

ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
wozy

powszednie g. 7.30-19.30, niedz.
g. 12-9

Sztuki, ul. Powstańców 2-6 - wystawa sztuki niemieckiej pięciu
artystów z Hamburga, czynna

rowiejska 30 - Antoni Abraham Gdynia-wieś, w g. 11-17

GDAŃSK: Narodowe, ul. Toruń-

łą dobę,

Jagiełły

nia i komentarze - magazyn inf.-

publ. 17.30 Kronika miejska
(wiadomości lokalne, kronika

5.50 Lektura na dzień dobry
Michał Zoszczenko „Zostań
człowiekiem, towarzyszu” ;od

6.00 do 0.00 (co godzinę):
Wiadomości; 7.10 Hity z winylu;
od 6.30 do 18.30 (co godzinę):
Skrót wiadomości; 6.10, 7.10,

8.10, 11.10, 14.10, 16.10, 17.10,
20.10: Wiadomości lokalne;
6.43, 23.45 Ewangelia; 6.52

Przegląd prasy; 7.25 Patron dnia;
7.44,

15.44: „Wykop” drogowy;

7.40, 18.10 Serwis sportowy;
8.40, 15.10: Serwis ekonomicz-

ny; 9.35 Gość PLUSA; 10.35 „Za
dużo, za mało” - konkurs; 12.40
„Rozmowy pewnej pani z
pewnym księdzem”; 13.40
Propozycje kulturalne; 18.40
Wiadomości z życia Kościoła;
18.52 Religia, Etyka, Kościół przegląd tygodników; 19.40
„Pluszowy kącik” - dobranocka;
Legendy rock” n rolla - W. Zyner

i W. Furmaniak ; 23.55 Lektura
przed północą Michał Zoszczenko „Zostań człowiekiem, towa-

rzyszu” ; 0.10 Spać czy nie spać;
1.00 Teatrzyk Zielona Gęś; 2.00

Muzyka
po ciemku; 3.00 Poranek
muzyczny Radia PLUS - godzina
poezji
>

iii

Duża scena - „Królowa śniegu”,
g. 10112
Mała scena im. St. Hebanowskiego - Tatum, g. 19
GDYNIA:
Teatr Miejski (ul. Bema 26) Adam Mickiewicz - Pan Tade-

15 1., g. 15.30; Firma, USA, od

Chmieleckiego, tel. 72-39-90;
Straż Miejska: 72-30-20, w dni

ul.

o

10-15
SOPOT:

- Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g. 20-7.30, w soboty robocze 19.30-7.30, w wolne soboty, niedziele i święta - ca-

SZTUM,

s

Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.
Bytowska 1a) - czynna od godz.

rassic Park, USA, od 12 I., g.

>

Str, 11

i
IRR
NN II
+ |
e. |. ink
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości |

,

7.30 Panorama
7.35 Przeboje „Dwójki”

9.15 Mamai ja

9.25 Domowe przedszkole

730 Panorama :.
7.35 Powitanie -- program dnia

8.05 Dzień dobry, tu Gdańsk

7.40 Hobby ..

8.35 „Barman” - film animowany

8.00

* 10.00 Czytając Balzaka: „Tajemnicza | 9.00 Transmisja obrad Sejmu
” - film fab. prod. franc.
sprawa”
11.35 Muzyczna „Jedynka”

CG obrad ok. 11.00, 13.00
| w przerwie
Panorama |

12.00 Wiadomości
12.15 Magazyn
Notowańprzetwarzanie
- Swojskie
kurczaki, Wielkie

15.35 „Batman” - serial anim.
prod. USA!

ś

dzieci: ,
R

. oe

„

|

R
©

kaka
Edukacyjnej |
13.45 40-lecie „Deutsche Welle”

A

nia Niemiec

12.00 Wiadomości 12.10 Program dnia

:

12.15
13.35

14.35 Obcokrajowcy w Niemczech
. 1455

Rock przeciw prawicowym ekscesom- fragmenty koncertu
15.15 Magazyn kulturalny- festiwale
w Dreźnie i Bayerouth
1535 Teleplastikon

*

16

- Inflacja kieszonkowego |
+
niaszarpidrutów
18.00 Randka w ciemno - zabawa | 17.45 Welcome to America - telequizowa

|”

turniej

18.45 „W kraju Zulu Gula” - program | 18.00 Panorama

Satyryczny Tadeusza Rossa

-19.00
Pętla czasu
|
1930 „Hallo Bornholm”

20

USA (1984

r., 112.

min.), reż. Paul Newman

21.30 Sport

21.40 Za
ie

|

dx25 Panorama
AES rozmowa

Pri

Harold Prince
055
120 W kręgu Barbary Streisand
ją
- program
prod. francuskiej 2.15 Zakończenie programu
|
1.50
A
i FU

OSUIłŁ Y

M

” ai

a

am

Ś

13:45 Magazyn g

łe:

0

”.

ży

13.45
14.00
15.30
17.00
18.00

N

sA
- se-

AJ

20. 15
*
'21.00
* 22.00

„Opowieści o niedźwiedziach
z Alaski”- film przyrodniczy
„Wielki interes” (ost. - serial
Magazyn informacyjny

22.55 Piłka nożna: Bundesliga (naj|
(Niemcy - Australia)
ważniejsze wydarzenia)
23.45 „Super Cross” (powt.)
| 23.00 Boks: walki zawodowców
0.30 „Monster Trucks” - wyścigi
0.00 Hokej: liga NHL (Quebec -

18.30
1930
20.00

ciężarówek
1.00 „Ring wolny” (powt.)

5.55 „Opowieści kapitana Misia” -

serial animowany

955 „Proszę o uśmiech” (powt.)
10.25

„Adam

177 = serial

i

,

A

R

12.20 Blok filmów animowanych

9,45 Gimnastyka

A

i programów dla dzieci: Vampy

| 1225 „Wyspa skarbów” (powt.)

12.50 Vampy

wszystkich

„Dzikie łowy RUNE

"14.10 Vampy

14.20
14.45
1450
15.20

ea

15.55 Vampy

16.05 „Wyspa skarbów”

- 16.30 Vampy

16.35 „Daktari” - serial

17.40 Wiadomości

Rippl-Rónai

11.03

ga

13.00 Wiadomości

13.05 Magazyn informacyjny ARD
e

|

19.00 Wiadomości

18.00 „Schronisko dla zwierząt” - sez

Crenna, Stella Stevens, Margot

19.25

Kidder, Will Geer i in. (101 min.)
Uchodzący za dobroczyńcę John-

M
Rae
20.15 „Sygnatura: XY... nie wyja-

son poślubia córkę skorumpowa-

protekcji w interesach...

22.20 „Ha” pretza ha” gdola” - izrael-

ski film sensacyjny, 1970, reż.
Menahem Golan (96 min.) Jed-

nostka do zadań specjalnych .
rzygotowuje akcję uwolnienia
zraelskich zakładników z arab-

skiego obozu...
0.15 Nowości ze świata reklamy
"0.45 „Toma” - serial

rywalizacji w branży budow-

reż. Richard Thorpe, wyst.:

James Stewart, Jean Hagen,

las” - serial rysunkowy
17.30 „Anna, Schmidt 8: Oskar II
a
:
17.45 „Anna, Schmidt 8: Oskar II

Wendell Corey, Paul Stewart
iin. (89 min.) Historia życia
1. pracy tWÓrCzeł sławnego
wynalazcy broni strzelec-

kiej...(F/N)

śnione”: policja kryminalna

Reed, James Craig, Marjorie

18.45 „DAS! - studio wieczorne”
19.30 Programy regionalne

Main. Harry Morgan i in.(79
-. min.) Przedsiębiorcza far-

20.00 (*) Wiadomości

21.00 (*) „Lindenstrase” - serial

0.45 „Złotowłosa”

21.45 Wiadomości

21.30 „Extra 3 - prawdziwy prze-

.

JaCOMŚCE
22.20 „Sygnatura: XY ... nie wyja»
śnione”: odzew telewidzów
i.
mai

2225 sAapokiy | Rapazym kultura

Y
22.45 „ZDF - Popshow” przeboje
roku muzyki pop

I:

gląd tygodnia”
22.00 Talkshow NDR

A

0.00 „OPA- parada oldboyów” program muzyczny

045 Wiadomości

1.15 Wiadomości. sprzed 20 at: |
4.12.1973r. |
130 A Teleznzai dla zyskał

l

- komedia,

d

'show
0.00 „Rozmowy intymne” - talkshow z udziałem telewidzów

kad

a mo skad

de o

Ś bo EA * a
zu
<J
1ny...

aa

sterować służbą i

Wiadomości
„Nocne rozmowy Boba Costasa” - talkshow
„Richard Diamond” - serial

czo ma
ną pewnej

„W kręgu
Barbary Streisand”
- to tytuł programu produkcji francuskiej, który przedstawi I.

6.00 Wczoraj i dzisiaj - show

| —

6.45 -09.30 Poranek z RAI UNO

Usłyszymy stare i nowe

Wiadomości tv kanadyjskiej

7.35 Poranek ekonomiczny

piosenkarki

„Jak się OZNJCRZ

9.00

Streisand.

(powt.)

Ź

10.00 Wiadomości

I

Robert Butler (50 min.)

Przystanek Alaska”
(23
sKa ( )

„Przys

11.00 Wiadomości

zę nc

sodz. 6 00)

.

10.05
„Barefoot primati””) („La
TV haisuoiexecutive”
(1) komedia, USA 1971, reż.

1205 „Szansa dla piosenek”
- show
aa

"11.05 „Barefoot executive" („La

: Iko:z miłości” - serial

Do

- TV hai suoi primati”?) (2) -

G A z soboty)

"komedia USA

po
15.00 Program
rozrywkowy
16.00 Wiadomości
16.10 Vision 5” - magazyn populamonaukowy
|

16 25 „Oxygene” - magazyn Takie.

acyjny

Ceciely przyjeźdża cyrk. Jeden z cyr-

kowców, Enrico Bellati, zakochuje się od pierwszego

1971 (45

wejrzenia w Marilyn, asystentce doktora Joela. Enrico

I min)pna
ó
11.50 „Calimero” - film rysunko: wy PTZ
12.00 „Serce wiecznie młode” -

Y| jest.: niemową.s Propozycja AA
Enrico, aby wyjechała
wraz
e:
z nim z Ceciely i poznała świat jest dla niej kusząca, ale
trudna do zaakceptowania. Dr Fleischman postanawia
wykorzystać swój pobyt w Ceciely na dalsze kształce-

seri al

nie i specjalizowanie się w endokrynologii.

12.25 Prognoza pogody

16.50 Magazyn kulinarny

gram dla dzieci

Barbry

035 Piestary' > zadal

(powt. z ponie-

ia książka”
” kipi z moją książką
(ROwt)
:
REZ
2

Wiadomości

2/9330 Flash

1230 Wiadomości

p

KOD

Histoni kol

Sen Ka Jia wy Historii krymi:

17.40 Paryski magazyn kulturalny — 13.30 Fa
18,05 „Pytania dla mistrza” - teleturniej
18.30 Wiadomości
19,00 „Litery i cyfry” - teleturniej

seal

1355 a." a
14.00 Popolu dnie z Jed nk
1755 Dziś w Parlam
zł w PADAMERCIE

20.00 „W imieniu prawa” - magazyn prawniczy

a:
- wizyjny

21.00 Wiadomości tv francuskiej

:

22.50 „Wiem wszystko” - magazyn
0.05 Wiadomości tv francuskiej

|

gazyn prawniczy

„Azył”

Teatr Sensacji
Roy Collier trafia do kliniki psychiatrycznej
na obserwację. Jest podejrzany o zamordowanie żony.
Młody mężczyzna nie przyznaje się jednak do winy.

maraton tele- | |

połączony

ze

nia naukowe + pomoc

lu-

zbiórką pieniędzy na bada-

21.30 „Taratata” - show

0.50 „Akta sprawiedliwości” - ma-

bując banki...(A)

21.15 Reportaż”: Lipsk

*

23.00 „Wieczór. z Jay Leno” -

2.00 Magazyn Śpojeczno gospo
: datay

merka pomnaża majątek ra- — 0.35 Przegląd prasy arabskiej

20.15 Magazyn teatralny

Bardzo czarna komedia o niemoralnym, bi-

seksualnym młodzieńcu, który pewnego dnia przybywa

799.30 Wiadomości
tv belgijskiej” - . eo
o adomości
A
18.15 „Telethon” -

drew Marton, wyst.: Donna

18.35 Wiadomości sportowe .

prosi O pomoc

e"

23.15 „Gentle Annie” - film sensacyjny, USA 1944, reż. An-

.
.
„Nowy lokaj hrabiny”
ZAS

22.30 Biznes europejski

biograficzny USA 1952, 47.05. Une peche d'enfer" - pro- "18.35

17.05 (*) „Gdy zwierzęta opuściły

(18)- język
niemiecki dla
low

>

21.30 „Carabine Williams” - film

17.00 Wiadomości

18.30 Piaskowy dziadek —

Rodzina Sonntagów” - serial

USA 1936, reż.

lanej..(FN)_

obcokrajowców
18.00 „Hallo Spencer - serial

19.20 Prognoza pogody

czajowy,

William Keighley, wyst.:
- George Brent, Beverly Roberts, Robert Barrat, Alan
Hale i in. (80 min.) Kulisy

ę

22.45 Informacje giełdowe

1 ee „Teleskop” (powt.)

13 30

pośród
Znale-

ciwko najbliższym.

„program na żywo (tel. 0-044
71418 1717)
20.00iMagazyn spraw ludzkich
21.00 Studio sport
22.00 Wiadomości TN

TOK) PROW Dee POWŁY E

temat: „Granice kobiecości”

15.00 Mampf 8 co. - film: doku—

19.00 WiadomościITN

19.30 „Rozmowy przy muzyce” -

3 From I
AE
Zadzwoń do MTV
Souli reggae w MTV
Przeboje Paula Kinga
„Specjalnie dla MTV?

Oc

„Władczyni puszczy” - film oby-

aukowy
14.00 „Kierunkowy Poczdam
1430 sZpischonasuon - magaCzym

PE

reż. Don Taylor, wyst.: Richard

905

mowany (F)

komputerowe” - magazyn

15.30 Panorama

(Niemcy - Australia)

20.00 Wiadomości
20.15 „Honky Tonk”

nego sędziego, który udziela mu

51

—

mentalny

z

charu Davisa w Disseldorfie

nia;

17.30 „Down Wit Droopy D(E.S)_

kodoloń 3 vjsn

„Film jest opowieścią jc trudnym i.

jca z synom. "Wdowiec (Paul Newman) mieszka ze
ZIE ROWeJ W. Jego wieku jest memożliwe, Ta sytuacja
pogłębia konflikt. Rozgoryczenie ojca obraca się prze-

6.30 Telewizja śniadaniowa
:

o

"M opalsuine

ekonomiczny
18.00 „Magazyn informacyjny

17.00 „Jonny Quest”- serial ani:

|

Times :

3

inn

4
a.
16.45 Magazyn nowości filmo-

Es
6.00 „Minister” - serial

wanych dladzieci

b:

g

swym 21-letnim
synem
tandetnyme domku,
bloków.
Starzeje się.
a wzgryźliwy.
pe

show MTV —
3.00 Noc z teledyskami

Szk
6.00 - 17.00 Blok filmów animo-

lo

ago rcO widomości ży

0.00 ,B
B
ial
0.30
„Beavis i Butthead”- seri
1.00
0.30 Marijne przedstawia
| ©,
2.00 „Chill Out Zone” - nocny
1.30

0.00 Buster Keaton: Jak trudno
naśladować- serial dok.

wioi

12 30 Raport a

23.00 Raport Coca-Coli są

- serial animowany (FIS)

13.45 Studio sport: tenis - finały Pu- — 16.15 „Nuda” - film dokumentalny
17.00 Wiadomości 17.15 Magazyn regionalny

- western, USA,

-

12.10 „Najpiękniejsza kraina”: Wiedeń
12.55 Przegląd prasy
A
s

so

22.00 Przeboje lat 70 i 80-tych

(S)

ś

13.00
informacyjny
14.30 Magazyn
„Koło fortuny”
- magazyn

17.15
17.30
18.00
18.30
20.00

23.00 Odkryj życie: Poza ciało i
- krew- serial dok.
23.30 Naprawdę!: Olimpijskie
marzenie - serial dok.

;

1200 świ x W

Wy

*

20.00 Filmowy wieczór TNT na

13.30 „Informatyka” (9): „Projekty

du

1adom

19.00 „Wieczór z Bugsem i Daffy”

—

ss.

nie |

. pielgrzymka- serial dok.
2315 Mavazyn nowości filmo21.30 Wiecznie zielona puszcza I Y
'
serial dok.
:
2330 A aadiaości
22.00 Biała mysz- film dok.
15 Som |

. 13.00 „Prawo do miłości” - serial

Dallas”. serial

17.45 „Ruck Zuck” - teleturniej
18.20 „Proszę o uśmiech”
- magazyn
rozrywkowy
18.50 Wiadomości

19.00 „Powrót
anioła”: - serial
;

8 Binnen”
12.30 „Buten

ee

:

14.00
OE
16.30 SION
Raport 0 oca-Coli

:

c-dOk;

mowany

z

jr ate
ona
0.40. Z cyklu „Różowa seria” „Uczeń” - serial francuski
110 Program na jutro. Pożegna|
ó

Skrzydła nad prerią- serial | 20.30 Najbardziej oczekiwane

.

syn”

1983, reż. Carlos Saura,

Tj

13.00 Przeboje
z lat 701 80-tych

19.05 Poza rok 2000. - magazyn
popularnonaukowy
20.00 Arktyka: Duchy mórz
północy - serial dok.
20.30 Planetarna rodzina:

|

i

Harold

- fonio
Gades, Paco de mam
Lus jo ow

10.00: Ingo a NAAwiE

18.30 „Flinstonowie” - serial ani- 11.00

sztyna

z klatką na ptaki” Józsefa
”

15.25 „Mikołaj i jego rodzina”

SM WY SA

„i

Harry

„Fiarry I syn

Filmy Paula Newmana

Wyk.: Laura del Sol, An-

1.20 Film fabularny

11.00 Dziennik hamburski | —

Rosamundy Pilcher

:

australijski serial obyczaj

|.

:

Powtórzenie filmu z godz. | 4.00 Film fabularny
nA
16:00:
5.40 Gość Klubu Przyjaciół
Powt. filmu
z godz. 22.00
" „Wieczoru Wybrzeża”
Videoclipy
6.35 Muzyka na dzień dobry
Puls miasta

serial animowany (S) |

11 30 Maga zyn Szlezwiku-Hol.

szki

przeplatane

23.00 „Carmen” , Hiszpania

3.00 Nasi goście
.0l

18.00 „Dast i Mutt Wacky R

10:50 „Sto arcydzieł”: „Kobieta 12.00 „Halo Dolna Saksonia”

|

„Kapitan Z”
Vampy
„Alvin i Chipmunki”
Vampy

9:30 „DĄS! - studio wieczome”.

10.03 „Zycie jak z powieści”: świat

13.25 „Belle i Sebastian”

1355

|

10.15 Magazyn z Północy

' 10.45 Dziennik brandenburski

ró.

;

113.20 Vampy

o

historia Pucharu Ameryki film dok...

mentalny (powt.z czwartku)

9.08 „Przygoda w ZOO”: safari dla

|

o:

więcej... (2) - serial doku-

10.55 „Pół żartem, pół sercem” - serial

12.55 „Mila Superstar” |

+

5

—

9.00 „Sześć razy seks i jeszcze

6.00 Magazyn poranny ARD

:

11.25 „Powrót anioła” - serial

zna
Na
5.00 Wiadomości

:

s

„Mikołaj i jego rodzine! * (powt.)

SkA myc

03 APO

Magazyn sportów motoro1
wych
SA
Wiadomości sportowe :
Tenis: Puchar Davisa - finał

Boston).
1.30 Wiadomości sponowe

:

. 9.20 „Ruck Zuck” (powt.)

p

quizy

Pn poranna
wykonaniu dzieci będą wypełniały znany
1 ubiany program dla milusińskich.
:

telenowela

brazylijska

21 00 Wielcy komicy:

0.20 Remanenty tygodnia
0.55 Muzyka yka ii poezjaia do do podu
podu-

21.00 Piwosze: Kalifomnijska

19.30 Magazyn sportowy
20.00 Koszykówka: liga niemiecka
22.00 „Ring wolny”: wrestling mężczyzn (WCW).

|

i

yda

Wiadomości
:
Rozmowa dnia”
Korespondencje ze świata
Przegląd wydarzeń dnia

855

5.40
=
6.30
7.20
8.00

rzenia)

19.00
19.20
- . 19.30
* 20.00

'22.30 „Spojrzenia z ukosa” - kultura
»
współżycia

fiz godz.
Tele
- T'

dok. -

j

_

SE
i:
„Konkursy, zabawy,

Ś

| 23.15 Szkoła w telewizji - nauka | |
Lloyd - „Speedy” (powt.),
j. angielskiego, nauka j. | 22.30 Informacje
niemieckiego
22.45 ReportażI

ideoc

NFL (najważnie sze wydz.

| rial dokumentalny

19.00 Informacje |
19.15 „Supermodelka”, odc. 59 brazyliiska tele
1

19.00 Tylko w Hollywood - serial

14.30 Magazyn tenisowy
15.00 Triathlon: zawody w Turcji
16.00 Pływani e: MŚ w Palma de
Mallorca
18 00 Futbol amerykańs kk ga

18.30 „Pojazdy i ich legendy

18.50 „Piaskowy dziadek” - serial

rzenia)

Trening z DSF Koszykówka: NBA (powt.)
Magazyn sportowy
Magazyn sportowy
„Lodowa wspinaczka” - film

dokumentalny

18.20 „Propozycje i trendy”: moda:

: 0-50 e
2.30 Rozmowy

a nożna: europejskie pu; chary (najważniejsze wyda-

|

serial amerykański

:
20.10 Film fabularn
k
y

1730
= lm dok.
18.00 loga
Wielka nociwa
pasja: Nieoficjalna

13.30 Magazyn hokejowy

martwy”, odc. 74 (powt) -

+.

Perry, wyst.: Cliff Robert- | 23.00 Nowiny i pogoda

11.00
200 Maska
PR, ręczna: BEA O uI

giełdy frankfurckiej.

*

pogoda

„Wieczoru Wybrzeża

son, Joel Grey (115 min.)
a skok
tarda
Powtó

323030 Videoclipy
e

uch

Irlandia

17.35 - „Żelazny
rocznik”, odc. 16
(powt.) - wł. serial obycz.

Ike E Pe r3y9ia.Ki AS.

M:

+"

17.00 „Poszukiwany: żywy lub

By. pogod

sens. USA, 1974, reż. Frank

200 B

oO CZdżiectwo PŚ Wskokic" a

13.00 „Tele-Giełda” - aktualności

- świat zwierząt

s

22.00M „Człowiek na huśtawce”,
| 22.05 Gość
Klubu Przyjaciół
| 20.00
„1245 Film„Więźniarki”,
animowany dlaodc.dzieci8 :
Ni:
Aue

:

na sobotę |

"16

- sportów
1230 „Fantastyczna podróż” (powt)

. 16.40 Podróż przez świat wynalazków
7 17.00 Wadomości dla dzieci
10
Wiadomości
JE
„Chór na wyjeździe” (1/3)
AF MApRzy kuinamy

.

BRUNO

Ciuchcia”

Panorama

16.25 Program dnia Y | 16.30 Podróże z POL-SATEM-

21.55 Sky Top_

21-40. Wiadomości Jokalne.

P

orwojogo 9

1155
giełdy
12.00 Telegram
Magazyn z niebezpiecznych

- 1605 „Heii”- seria animowany

Porady kulinarne

e
BY
SRC
20.00 „Manuela”- serial fab.

Program

ERU

parą 30 Magazyn sportówy:

- porady dla hodowców roślin - *
15.15 „Sport pod lupą”

.

IA

| 19.00 Nasi goście

PB

0. 10 m dni z ze w
=

:

5

kaąartystiyczna: Nic-C8:3Q, Ginłaśćykawos wb >

FrtiacYjy ARD | "M! Kon OP( powt),

„Klub Panda”

|

Fouchó

:

* pulunaln

18.30 Bajkowa dobranocka |

|. Steele”
- - serial,
odc. 84 | |
19.15 „Maria”
serial, odc. 64

NG Sport Finał
F
Pucharu
-Favard Dziewoński rez:
Davisa oraz Mistrzostwa | 1 00
Ha muzyki
Świata Kobiet
w Piłce Ręcz:
AC:
WR.
nej: Polska
- Rosja
2.00-8,00 Przerwa
MPA
Zakończenie programu

|

Ya

14.15
hobbistówazalie
15.00 Magazyn
„Zielono wokół”:

„15

:

z Andrze- |

18.10 Magazyn
Wea:

=

animowany,
odc. 120

17.30 Wiadomości lokalne

>

005

w

18.05 Sky Top

z Haliną Kunicką | 18.00 „Detektyw Remington | |) 50 Nowiny i

gram publicystyczny
0.00 Panorama
Że

| - „Azył”, reż. Janusz Dymek

17.45 900 sekund o...

E

”

| |

Oś

+00

dalszy ciąg pro-

z

23.35 fab.
„Nowyprod.lokaj
hrabiny” - film
USA (109 min) reż

*

R oe

minut

5

USADoyle |
obyczajowy
23.00 Teatr Sensacji:
Monte

| 23.25 Muzyczna „Jedynka”

że

PE

nymministrze

17.30 Nowiny i pogoda
17.40 Sky Top

dełko”- film animowany,
. odc. 41.

yk

20.10 Boss - magazyn ekonom.
20.25 Król gastronomii
20.30 Reklama show
20.45 „Dwie Shirleyki” - kreacja
dwóch aktorek
21.00 Gillette Sport
21.30 „Frajer” - film sens. USA
23.00 TV Polonia

M-3 Magazyn muzyczny
młodych

15.50 Kino rodzinne

; 16.40 id la Trottola” - ode.
17.05 „Kapitan Hawk" - film

21.25 TV Polonia proponuje >
21.35 Film fabularny
22:15 Przystanek
Alaska”
(23) - | 23.00 Tylko
w „Jedynce” > pro
1a)
Ź
Y

2 3.15 G orącaH lini
unia

d

-

-

2000 wela
„W labiryncie”
- leno
.

21 m Panorama

22.10 Boskie i cesarskie.
2540 Ludziei zdarzenia
;
śni
23.00. Wiadomośc

gram
dla dzieci |

R

|. | „Harry i syn” - film fab.| 207045 Roklamastow
|
„L
yki
prod.

1630 NY
wire.
Pak Sakae Studio” o

eo

20.15 Boss - mag. „ekonomiczny

Newmana:

Paula

punkty,

16.15 „Czarodziejskie zwiercia-

Festiwalu Ziem Górskich |. |

18.50. Pegaz
19.20 Dobranocka

a
20.00 Panorama

R

ÓW edukacyjnych
16.00 Ojczyzna - polszczyzna 16. 15 Laureaci Międzynarodowego
:
po

R

18.30 Polow- program public.

19.30 Wiadomości
bę
. 20.15 Filmy

rekordy

15.40 Bramki,

RSA

”

-

18.03 PANORAMA

. 19.00 Wieczorynka
- „Muminki”
=

: cystyczny

„Tajemnicza sprawa” to pierwszy utwór tego pisarza
DIZATNOSIONy
OkTAn Tej akcja
rozgrywa Sie w1i podstęp
cząsach
napoleońskich.Raca
o wszęciwładnym

20.00

15.00 Nowiny i pogoda
15.15

DAJowerze” -

18.03 PANORAMA
18.30 , Co,
gdzie, kiedy w Trójmieście,
19.00 Pętla czasu
19.30 Wiadomości

14.45 900 sekund o...

16 .00-17.00 „Czego się Jaś...” - blok

16 00. Phuiorama:
16.05 Klub Yuppies- pr. dla młodzieży
16.30 „Płonące
- serial
ia serca” (11)
o

17.40 .„Tata, a. Marcin powiedział” (8) | 17.20 La la mi do, czli porykiwa- |.

;

14.40 Sky Top

Videoclipy
Muzyka live
Groch
z kapustą
Rozmowy Tele - Topu

a

As! Ta wioóe - progr. 'sa|
tyryczny |

15.55 O

16.50 Muzyczna „Jedynka”
17.00 Teleexpress
17.20, Test - magazyn konsumenta

| |

13.00 Grochz kapustą

Niektóre motywy tej twórczości wykorzystał później
w „Komedii ludzkiej”. Miała ona obejmować 137 pozye
Hi oi
Ak szan
postaciami
ównyc
aterów.
Utworów
tyc
zac dokończ
85, Zeszla dochowała się we Sagmontach 1 notatkach. ,

1730 ie
|

ajemnicza sprawa”

go romantyzmu, wydawał pod różnymi pseudonimami.

w

SZA
KY Opto:
13.00 Film fabularny

ASSAAMA

Honoriusz Balzac (1799-1850) pierwsze
O
:
| | powieści, pisane w duchu sentymentalno-awanturnicze-

"AG T5 Vip Top + magazyn mi-

j.niemieckiego.
o
| 12.00 Nowiny i pogoda

SAS

13.13
Program publicystyczny
14:00
„Wokół kabaretu” —
15.00
Bilans - magazyn rządowy Ą
15.10
Reporterzy przedstawiają

1425
14.35
15.35 Taki jest świat - pr. publi

16.05 Dładzieci: „Ciuchcia”

-

:
16.05
Panorama I
16.10 Nowalijki

1.30 Gillette - program spo- | 12.10 Sky Top
(powt)- serial, odc. OSY
12.15 ST
Z sal koncertowycha
5. powy
Jeronimo”.
Atu
ra
RM
12.00 Videoclipy

T

Program dnia

10.25 Szkoła w telewizji - nau> zyczny
ka j. angielskiego, nauka | 17.00 Dni Ziemi - relacja z akcji

TT
bo:
10.45 „Maria” z serial odc.63

ERA program rozrywkowy
11 30 Ekspres reporterów

14.25 Społeczne problemy zjednocze-

16.00

9.00 Nasi iz
goście
:

. odc. 119
930 „Detektyw
Remington
Stęcie” - serial. odc. 83

10.15 Vademecum teatromana
10.45
- współczesność
1. 15, Historia
„Od Opola
do Opola” -

MA

* | 7.30 Film fabularny

wapno

„Czytając Balzaca”

8.45-16.00 TV Polonia

animowany dla dzieci, | 10.00 Bajkowy poranek

serial TVP

9,45 z:

Y

*

Ś

macyjny.

A

x
*
9.05 „Kapitan Hawk” - film

(powt.) ,
9.45-10.45
się Jaś...
- blok „Czego
programów
eduka-

oo

;Gigi la Trottola” - odc

48

:

przedszkole

8.05 Dzień dobry,
tu Gdańsk
8.40 Trójmiejski serwis infor-

wany dla dzieci, odc. 40 | 7.20 Bajki dla dzieci

8.40

Mama i ja - pr. dla mamy

8.45 „Crimen” 0

13.55 Spojrzenie na Niemcy

5

dla

:

13.30 „The lost secret” (9) - jęz. angielski dlaniemiecka
średnio zaawansowanych
1345 TV,
„gościem / TV

|

i

i trzylatka - Domowe

1550 Powitanie :*

11.40 Reportaż

:

8.15 „Czarodziejskie zwier- | 7.00-10.00 Dzień dobry Trój- |
ciadełko”- film animomiasto
?

Obmyśla
plan
sią
pian

ucieczki zZ
uGIeCZKI

kliniki.
ZZ
Kimi

Iką cenę
cenę Chce
ch
Wszelką

odnaleźć prawdziwego mordercę. Czy rzeczywiście
Roy jest niewinny, czy po prostu nie pamięta momentu

zabójstwa? Czy jego plan się powiedzie? Widowisko
świetnie skontruowane,

4ziom dotkniętym zanikiem
. mięśni i innymi chorobami

pełne napięcia.

:

. uwarunkowanymi gene-

„Carmen

"tycznie

„

19.50 Prognoza pogody

USA 1938, reż. Robert Z.

1.15 Powtórzenia programów: Pa-

Leonard, wyst.: Jeanette
ryski magazyn kulturalny
MacDonald, Nelson Eddy — 1.50 „Szansa dla piosenek”

20.30 Wiadomości sportowe
20.40 Telethon

Podczas prób do baletowej wersji „Carmen"
choreograf zakochuje się w tancerce wybranej do roli

Walter Pidgeon,
Leo Carrillo
iin. (117 min.) Porządna

> 2.25 „Teleskop”
3.20 „Wielkie wydarzenia XX

22.55 Wiadomości
23.00 Telethon

tytułowej i mimowolnie powtarza tragiczną drogę Don

właścicielka lokalu rozryw-

- kowego traci głowę dla sympatycznego opryszka Eddiego...(A)

wieku”

— 4.20 „En toute liberte”
4.50 „Odkrycia”
5.20 Buro-Wiadomości

20.00 Wiadomości

0.00 Wiadomości i prognoza po-

gody *
0.30 Dziś w Parlamencie
0.40 -07.00 Telethon

HH

e

A

ea

oe

RSA

hiszpańskiego a
Tośu swej kariery w m mz
ry w jedny
j
e H og! A
ea
HR M
A) OpSZycA
HIROW -aTiOS SANT

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna

a
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z porów

16

BE

s

ASPaU.

smakoszów. Nie przepada też
za kuchnią egzotyczną. Nato-

miast nie zasiadłby on w do-

choroba płuc.

|

aTaAnae e

|

mu do obiadu, gdyby niee

| płomatyczny,

cza przede wszystkim krem
z porów. Nic prostszego. Należy pokroić - na przykład dwa pory w plastry oraz dwa

me

|

poddusić na maśle, a potem - posolone - ugotować i następnie Ę

w brydżu, 4/.|
LĄ
musza

' kami oraz z świeżym masłem. Ulubione drugie danie p. Boh-_.
dana to popularne kopytka ż tłuczonych ziemniaków, rzecz

grecka litera, I

DY
|
cięstwa,

- jasna z dodaniem między innymi jajka itd., a także z wybra-

nym do smaku sosem. Ulubione desery to delikatny krem, np.

x

|

z budyniu, bądź kisiel żurawinowy. A do poobiedniej kawy

głównie ciasto drożdżowe, wszelako pod warunkiem, że po-

"a
12/ |

Rys. B. Kruszewska
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9,5 (z 10!) 3. M. Uziałko 8,0 -

d

zdomowogo wypie

ku!
: (ht)

SA
—_—

zh

- Jantar
II Pruszcz Gdański 4,5

k

II kategorii):

am

1. J. Struk 11,0

(z 13) 2-3 R. Nowak, G.
Grzenkowicz po 10,5 wszyscy
rozegra-

nym tradycyjnie na zakończenie turnieju błyskawicznym
|
triumfowali: 1. W. Libura 10,5
||
. (z 111) 2. M. Uziałko
9,5 3.R.
|
Szymczak 8.0 wszyscy „Kon||
radia” Gdańsk.
>
*« Zakończył się organizo|
wany przez KS „Kotwica” tra|
dycyjny turniej z okazji
|
„Rocznicy Odzyskania Nie|
podległości”. Na starcie stanęN
ło 26 zawodników, którzy rozegrali XI rund systemem
szwajcarskim kontrolowanym.
Oto rezultaty: 1. R. Klonowski
„Kotwica” 9,0 2-3. R. Major,
Kontrola diagramu: B: Kg1,
M. Kowalczyk po 8,5 obaj
| | Hg4, Wdl, Wel, Gds, Sf3, p.
„Kotwica”, 4. K. Wądołowski
x | a3, b2, f2, g2, g3; Cz: Kgś,
„Arka” 8,0 5-6. Sz. Bortkun,
N Hf6, Wds, Wd7, Gb7, Sc7 p.
17, bó, f7, g7, h6. Białe ład- S. Mikołowski po 7,0 obaj
z „Kotwicy”. Zwraca uwagę
| | nym zwrotem taktycznym rozudany „come back” znanego
| | strzygnęły partię - za rozwiąszachisty z Marynarki Wojen| zanie przyznajemy 3 pkt. Nanej R. Majora.
grodę otrzymuje p. Z. Chmie-

9

lowiec 84-122 Żelistrzewo, ul.
Topolowa 24a ponadto pra"

widłowe rozwi.

i nb

'z dn. 19.02.93

zadania
nadesłali: R.

| | Szymczak, S. Wroński, P. Poagre

niewierski, W. Mejer, M. Aleksandrowicz, P. Fernsner, L.
Ossowicki, J. Mirowicz, J.

x

|
| | Konofalski, R. Głuszak.
Nie cofając się i idąc tą samą drogą co kotek do | | Wybrzeżowy kalejdoskop

swej miseczki mleczka można odczytać kolejne

|

litery jego imienia. Czy wiesz jak on się nazywa?

* W klubie „Caissa” w Oliwie zakończył się turniej sza-

|

chowy „Złota Jesień '93”. Oto.
końcowe rezultaty: Grupa „A”

(zawodnicy I kategorii): 1-2

U

W. Libura, R. Szymczak po

*«*« „Zmiana dekoracji” nastąpiła w trwających Drużyno-

Jantar II Pruszcz

II” Pruszcz Gdański - „Konradia” Gdańsk 3:3; Arka Gdynia
- Caissa Oliwa 5:1; YMCA

Gdynia - Gedania II Gdańsk
4,5 : 1,5. VI runda: Arka Gdynia - Gedania II Gdańsk 5:1;

YMCA

Gdynia - Jantar II

Pruszcz Gdański 3,5 : 2,5;
Konradia Gdańsk - Caissa Oliwa 35 : 25; VII runda: YM-

CA

Gdynia

-

Konradia

Gdańsk 4,5 : 1,5; Arka Gdynia

-

dia Gdańsk - Gedania

II

Gdańsk 1,5 : 4,5; YMCA
Gdynia - Arka Gdynia 5,5 :
0,5 (!!). Po 8 rundach nowym
liderem jest YMCA Gdynia
31,0 przed Arką Gdynia 30,5
i pomiędzy tymi dwoma ze-

społami rozegra się walka
o Mistrzostwo Okręgu i prawo

| || Gdańskiego. Zajęli drugie miejsce w konkurencji tea| | mów, a w konkurencji par piąte i szóste miejsce. Co

x | razem w punktacji ogólnej dało I miejsce i puchar ZG

| | Polskiego Związku Brydża Sportowego. |
|

W ekipie gdańskiej grali: Marek Barylewski, Ro-

| | bert MAchajewski, Andrzej Bunikowski, Rafał Ja.

4 K86
Y D1097
: ZY

Krzyżówka

2.

Gdański.
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. GbS5
Gd7 4. a4 a6 5. Gc4 e6 6. 0-0 | |

Ge7 7. c3 Hc7 8. Wel Sc6 9.. |
d4 Sa5 10. Gf1 c4 11. Gf4 Sf6

Sbd2 Sh5 13. Gg5 Gg5 14.

Sg5 gó 15. Hf3 f6 16. Sh3 0-0
17. g4 Sg7 18. Sf4 g5 19. Sg2
b5 20. ab ab 21. Se3 Gc6 22.
d5 ed 23. ed Ge$ 24. Se4 Ggó
25. Sf5 Gf5 26. gf Wae8 27.
h4 h6 28. hg hg 29. Gh3 We5
30. Sg3 Sb3 31. We5 de 32.
Wdl Sc5 33. d6 Hf7 34. Hc6
Sd3 35. Gg2 Kh7 36. Se4 Sf5

37. Hb5 Wd8 38. Wd3 cd 39.
Hd3 Hg6 40. d7 Kg7 41. Sc5
1:0

(4 pikowe,

+ W93

i 3 karowe,
razem 8).

+ K10753
aw

1 treflowa Diagram 2

Y AK63

Po analizie a K86

N

doszedłby © 51097
do wniosku, + ADW
że

v 542
Be6

W

odwrót « 074

toka.

Zadanie 2.
POZIOMO: 5/ przesmyk, 6/ menzurka, 7/

hobbista, 8/ tamburyn, 11/ paradoks, 14/
gwoździk, 15/ upominek, 16/ zbiornik.
PIONOWO: 1/ przemowa, 2/ Belzebub,
3/ impresario, 4/ oktawa, 8/ top, 9/ morfolo-

gia, 10/ nos, 12/ dudziarz, 13/ kwilenie, 14/
głusza.

Nagrody wylosowali: Grzegorz Fey,
Gdynia, ul. Płocka 80, Wojciech Kokoszko,

4€ AD652

+ K1083

p Ye
Ś śe.

rozgrywający po przekonaniu się jaki jest układ trefli
próbował rozgrywać przez kiery.

1072

s

Mistrzostwa Polski

Pani Joanna Zenderowska
z Moreny jest w zasadzie je-

(rozwiązanie)

» Ao
:

Nagrodę wylosowała Grażyna Ptak, Gdy-

powo

SKIE, ul.

Manko
Arm

IRSzyE:
Krajowej

Hania Michaluk, Tolkmicko, ul. Portowa 89

nia, ul. Mściwoja 2/7.

ale praca, którą nam dostarczyła, to obraz dojrzały zarówno W kategoriach filozoficznych, jak i wizualnych.
Ma też w tym dziele malutki
koncepcyjny udział mama,

Biol)»

jolie

wykow i

DODOOE

Szarada dla dorosłych

wi"

(i

Bjej-jw

.

m|e]-le|-|

| szcze Asią - wiek licealny wplojmwie

Siwak, Gdańsk, ul. Głucha 6.

i Tomek Wilanowski, Pogódki 106.
Po odbiór nagród prosimy zgłosić się
Cześć dzieciaki!
w Domu Prasy, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7,
:. pokój 202 (I piętro). Zamiejscowym nagroKtóra figura? |
dy wysyłamy pocztą.
Czytelnicy, którzy w terminie do 13 gruRozw. figura 3. Wyjaśnienie: W każdym
dnia nadeślą prawidłowe rozwiązania dziwerszu figura powstaje przez nałożenie fisiejszych zadań pod adresem „Dziennika
Bałtyckiego” - 80-886 Gdańsk, skrytka pogury występującej bezpośrednio po lewej

ale tak czy owak wszystko

30,

zostaje w rodzine. Gratulacje! J
Ostatnie przypomnienie
kolejnego tematu. „Akt - dozwolone do lat 5” - to motyw, który możemy czasem
znaleźć grzebiąc w rodzin| || nych szufladach. Zresztą on
|) może nas zainspirować do
| || niebanalnych pomysłów (te-

stronie i tej samej figury obróconej o 90

go życzę czekając na dzieła
cztowa nr 419 - z dopiskiem „Krzyżówka | |] do 29 listopada.

stopni, zgodnie z ruchem wskazówek zega-

wezmą udział w losowaniu nagród. Rozwią- |

ra.

S

Odbędą
się 4 grudnia, w sobotę, o godzinie 10.30
w Klubie Rzemieślnika, Gdynia ul.10 Lutego 33.

Gdynia
= turnieje piątkowe

Odbywają się w każdy piątek. Zwycięzcy turnieju

z 26 listopada:
1 K. Pawlik —J. Terlecki — 59.26 proc.
2 A. Pieniążek — A. Rodhe — 58,95 proc.
3 W. Has — Z. Walczyński— 5740 proc.

Zdjęcie ygodnic
[=]o]ajs]=

POZIOMO: 5/ belferka, 6/ końcówka, 7/
utarczka, 8/ papieros, 11/ drobiazg, 14/ płastuga, 15/ teatrzyk, 16/ kajdanki.
PIONOWO: I/ rekontra, 2/ oficerki, 3/
prowizorka, 4/ nagana, 8/ pęd, 9/ profanacja,
10/ sąg, 12/ interwał, 13/ zagrywka, 14/ pa-

4 ADS4

sc w

Zagranie Asa kier wypuszczało 3BA. N przed zagraniem Asa powinien policzyć lewy Soki
idź

rodzinna”, „Jolka” lub „Cześć dzieciaki!”, | |
zania podamy za dwa tygodnie.

|

Fomat do 18 x 24, techni-

ka wykonania dowolna.

Maciej Kostun

szewskiego. W tym roku rów-

W. Walkusz YMCA Gdy-

— +AD54

A jak wyglądało całe rozdanie pokazuje diagram

wieyskiego, Świerzego, Toma-'

nia - W. Koc Jantar II Pruszcz

*

4 lewa: A kier i blotki

Rozwiązanie zadań z 19 listopada:
Zadanie 1.

S

go

30.X. ub. roku mieliśmy 4
znaczki pocztowe - reprodukcje znanych plakatów polskich
plastyków: Młodożeńca, Staro-

Obrona sycylijska.

finitywnie

Kontrakt 3BA rozgrywa zawodnik z Gdańska
wist: Skaro,
6 karo, 8 karo, W karo.
2 lewa: 8 pik, 9 pik, D pik, 7 pik
3 lewa: 5 trefl, 3 trefl, 9 trefl, W trefl

POZIOMO: 1/ często pełen mleka, 4/ w nim szkolna
wycieczka, 5/ dęty instrument muzyczny, 7/ miejsce występów piosenkarzy, 9/ główna tętnica.
PIONOWO: 1/ chadza własnymi drogami, 2/ dobry do
jajecznicy, 3/ jedzie na sygnale, 4/ zestaw pytań zadawanych grupie ludzi, 6/ gra w teatrze, 8/ ma kota.

Krzyżówka rodzinna

w

nie powinno

||

nież miały być reprodukcje 4
plakatów, ale jak informuje
Biuro
Emisji
Znaczków,
z przyczyn technicznych wejdą
do obiegu 2 znaczki o nominałach 2000 i 5000 prezentujące

plakaty Macieja Urbańca i Jana
Lenicy. cy.
:

Plakat Urbańca „Przyjedź
i zobacz góry polskie” przedstawia sylwetki pędzących narciarzy. Prezentowany znaczek

jest reprodukcją plakatu Jana

obkłada

'N

a więc

z serii „Plakat Polski”.

rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Okręgu. :

| | gniewski. Oto jedno (diagram 1) ze zwycięskich roz- . karowy dex |) dań ekipy gdańskiej.

sztuk,

brakować), w dniu 10 grudnia
Poczta Polska wprowadzi do
obiegu płanowane znaczki

zentować partię z trwających

Wiadomości brydżowe
Duży sukces odnieśli studenci z Uniwersytetu

Po znaczku świątecznym,
który już powinniśmy otrzymać w urzędach pocztowych
(nakład wynosi 2 000 000

startu w eliminacjach do II ligi. 4 i 5 XII 93 ostatnie dwie
rundy, które o wszystkim zadecydują. Emocji zapewne nie
zabraknie. Chcemy dziś zapre-

: W brydżu jak w życiu

Akademickie Mistrzostwa Polski

|

Caissa Oliwa 3,5 : 2,5; Konra-

„wych Mistrzostwach Okręgu |
Gdańskiego. Oto rezultaty ko- 12.
lejnych rund: V runda: „Jantar

Gdański

:

w
ó
t
s
i
a
l
da

wszyscy „Konradia” Gdańsk. | : 1,5; Gedania II Gdańsk - CaG rupa „B B” (zawodnicy
jsa
Oli
(z
nicy do
issa
Oliwa
6:0; VIII runda: :

* miasto na Łotwie, * drzewny, węglowy, owocowy, * na drzewie, a także
mózgowa, * pomost portowy, * dawna moneta francuska, * byle jakie łóżko,
* naukowa, intelektualna, rządząca, * wyciąg po gotowaniu, * do bielenia,*
odbywa się co cztery lata, * ssak z Krótką trąbą żyjący w Ameryce Płd., *
dawny instrument strunowy, * przygotowuje okulary, * dolna część płaszcza,
* potrzebna silna do realizacji trudnych zamierzeń, * cukierek, * polecenie
dla psa, * na niej ćwiczą niektórzy sportowcy, * lina służąca do ustawiania
żagla, * nienawiść, wstręt, * solowy utwór wokalny, * pogoda, * wino z ryżu,
* przed siewem,* na końcu igły, * wytrzymałość, nieugiętość, * skała w morzu, * obstrukcja, * główna tętnica, * przykre uczucie po zrobieniu Szegak
niewłaściwego, x muszkatułowa, * pokarm dla zwierząt.

i Wojciech

rue:

Fal J Rybicki :

zmiksować. Tak przygotowany krem najlepiej podać z grzan- .

„Caissa” Oliwa. W

Gdańsk, ul. Pomorska 18 H/10

1

ziemniaki w kostkę i razem

16/ bułka, a także kiepska sztuka.
ZE

a R
zali-

3/ wysoka gra |

I la ky
alna z

e

zup! Do ia
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Lenicy reklamującego dla na-

szego Teatru Wielkiego operę

austriackiego kompozytora
„Wozzeck” (1925 r.) Albańa
Berga, uznawaną za klasyczny
utwór operowy XX w. Jan Lenica jest nie tylko autorem plakatów, ale także rysunków satyrycznych („Szpilki”), ilustratorem książek, reżyserem we-

spół z W. Borowczakiem eksperymentalnych filmów animowanych „Dom”, „Był sobie '

raz...” iin.

3

|

Znaczki, koperty FDC i datownik okolicznościowy pro-

jektowała Krystyna HoffmanPągowska. Do nabycia 10.XII.
w UP Warszawa

I. Pozostałe 2.

znaczki z planowanej czwórki...
wejdą do obiegu w lipcu 1944

r.

Urozmaiceniem stempli pocztowych i jednocześnie reklamą danej miejscowości są,
szczególnie popularne we
Francji, datowniki ilustrowane.
U nas stosowane są rzadziej.
Od 15.IX. taki stały datownik

wprowadzono w Licheniu, a od
5.X. w Bielsku-Białej.
( >

Str. B

Na giełdach

W zimie każdy „drobiazg” jest ważny

Zimowa

Osobliwości

zęstą przyczyną zimowych

kłopotów z uruchomieniem silnika są świece za-

ałmosfera

płonowe. W lecie warunki powstawania iskry
elektrycznej na elektro-

trudniej w tych warunkach oglądać i kupować

zapłonowych

zimnego silnika, wadliwie wyregulowany skład
mieszanki, pogarszają warunki zapłonu. Wbrew

auta. Z tych też zapewne względów, na giełdzie

w Chwaszczynie, transakcji kupna-sprzedaży
było raczej niewiele. Stosunkowo mało potencjalnych klientów i słaby ruch „w interesach” spowodowały, że giełda trwała krócej niż

pozorom świece zapłonowe wykonują w silniku
bardzo ciężką pracę. Przyjmując roczny przebieg samochodu na ok. 15 tys. km warto pa-

miętać o tym, że każda świeca w silniku musi wytworzyć w tym czasie blisko 20 min iskier:

zwykle. Większość sprzedających już w południe opuszczała giełdę. Spośród wystawia-

Odbywa się to przy zmieniającym się ciśnieniu

wierzchnia gwintu przyjmuje barwę białą do żółtej, a izolator jest jasnobrązo-

i temperaturze dochodzącej do 3000 stopni C.
Jeżeli do tego uwzględnimy fakt, że każda świe-

wy, świadczy to o długotrwałej jeździe ze zmiennym obciążeniem silnika lub o sto-

nych samochodów najliczniej były reprezentowane pojazdy Volkswagena z różnych lat
produkcji. Dużo było stosunkowo nowych
połonezów. Maleje natomiast od pewnego
czasu liczba samochodów zza naszej wschodniej granicy. Ceny utrzymywały się na tym samym poziomie, co przed tygodniem. Oto na-

to zadanie.

sze notowania (w min zł):
- PF 126p: 86 r. - 20,5-24; 87 r. - 20-26,8; 88

powiedniego napięcia prądu elektrycznego.

. Audi 80: 83 r. - 75; 85 r. - 102; 88 r. - 156;

100: 86 r. - 109; 89 r. - 182; 91 r. - 280;

. BMW 518: 91 r. - 350; 323i: 83 r. - 42; 525i:
9 r. - 300; 318i: 83 r. - 67; 324: 92 - 35 tys. DM;

520i: 91 r. - 359; 735i: 91 r. - 50 tys. DM;
Citroen AX: 90 r. - 108; image: 90 r. - 112;
thallase: 91 r - 145;

Daihatsu charade: 85 r. - 63; 86 r. - 70; 88
r. - 90;

cesie zapłonu musi być w miarę możliwości

"kowych łub trzonka bądź prowadnicy zaworu. Bardzo powszechnie w zimie

jednakowa, wówczas okaże się jak trudne jest

możemy zaobserwować na świecach osady sadzy w postaci suchego nagaru.
Główną przyczną tego zjawiska jest zbyt bogata mieszanka. Zdarza się to również wówczas, gdy silnik pracuje długo na biegu jałowym, jazda odbywa się na

zi

elektrodami świec, spłynie po powierzchni za-

Fiat uno: 91 r. - 111; ritmo: 83 r. - 49. 84 r.

kopconego izolatora. Dodatki ołowiu w benzynie

- 45; tempra: 82 r. - 185;

także mają wpływ na pracę świecy. W wysokich

. Ford eskort: 85 r. - 79; 88 r. - 122; 90 r. - 158;

temperaturach mikrocząsteczki ołowiu osadzają się
na izolatorze tworząc dla prądu warstwę przewo-

fiesta: 84 r. - 61; 89 r. - 115; 90 r. - 125; 93 r. 177; scorpio: 85 r. - 114; sierra: 85 r. - 82; 86

dzącą. Przeskokowi iskier między elektrodami

r. - 90; 88 r. - 137 i 142; 90 r. - 165; orion: 85
r. - 84; probe: 9 r. - 360;

świec towarzyszy zjawisko erozji. Inaczej mówiąc,
po dłuższym okresie pracy każdej świecy, wystę-

. Honda accord: 89 r. - 152; civic:
93 r. - 225; CRX: 89 r. - 135;
Isuzu trooper: 85 r. - 104;
. Mazda 323: 88 r. - 116; 90 r. -

puje ubytek metalu na jej elektrodach. To z kolei

oznacza zmianę długości przerwy, jaką musi pokonać iskra elektryczna. Aby mimo
większej przerwy była ona odpowiednia, należałoby dostarczyć prąd

193; 626: 90 r. - 170; 91 r. - 207;
Moskwicz: 90 r. - 57;
Mitsubishi: 86 r. - 65; 91 r. - 195; ga-

o jeszcze wyższym napięciu. To tłumaczy konieczność systematycznej
regulacji odstępu pomiędzy elektrodami świec oraz wymiany świec po
określonym przebiegu samochodu, gdy dal-

lant: 88 r. - 106; lancer: 90 r. - 170; eclipse: 91 r. - 285;
Mercedes 400 SE: 91 r. - 880; 250D: 90 r. 350; 200D: 87 r. - 190; 240D: 82 r. - 80; 300D:
86 r. - 220; 90 r. - 470;
Łada samara 1,3: 90 r. - 87; 1,5: 91 r. - 80;

sza regulacja, ze względu na zużycie elektrod,
jest już niemożliwa. Producenci aut zwykle podają zarówno wielkość przerwy pomiędzy elektrodami (zwykle od 0,5 do 0,8 mm), jaki przebieg,
po którym świece należy wymienić ( od 15 do 30
tys km, a w silnikach z wtryskiem paliwa nawet

2107: 89 r. - 59;
Nissan sentra: 89 r. - 180; sunny: 84 r. 67; 9 r. - 130;

. Opel kadett: 83 r. -51,8; 85 r. - 91; 86 r. 93 i 113; 87 r. -110;
88 r. - 104i 111; 90 r +
155, 91 6 143; corsa:
Górsa: 90'r,--115;
90 r,»
15; 91 r. *! ©
127;0mega: 87 r. - 125,92 r. - 255; rekord: 82

A

.

W nowoczesnych układach zapłonowych wynosi ono dziesiątki tysięcy voltów. Z tych też względów nie wystarczy wyłączna dbałość o elektrody świec. Ogromną rolę odgrywa również
izolator. Przy zapłonie i spalaniu mieszanki powstają uboczne produkty wcale nieobojętne dla
izolatora świec. Spalaniu oleju towarzyszy wytwarzanie się sadzy, która stopniowo pokrywa izolator świecy. W warunkach wysokonapięciowych
jest ona niezłym przewodnikiem prądu. W skrajnych przypadkach jego znaczna część miast wytwarzać pożądaną iskrę elektryczną pomiędzy

« 45-46 192 r. - 54-57; 93 r. -65;
Polonez: 87 r. - 41,5; 89 r. - 60-72; 90 r.
59,5; 91 r. - 80; 92 r. - 93-95; 93 r. - 102-110;

sunkowo długiej jeździe w ruchu miejskim.

ca jest narażona na szybkie zmiany temperatury w szerokich granicach, a jej skuteczność w pro-

Wytworzenie odpowiedniej iskry wymaga od-

r. - 28-34; 89 r. - 34-45; 90 r. - 35-42,5; 91 r.

Bardziej nas muszą niepokoić inne objawy. Zaolejenie świecy może np.

świadczyć o znacznym zużyciu gładzi cylindrowej, uszkodzeniu pierścieni tło-

krótkich odcinkach, a zimny silnik jest uruchamiany często. W tych przypadkach
niektórzy producenci zalecają zastąpienie świec innymi o odpowiedniej dla tych
warunków wartości cieplnej. Również ślady: stopionego metalu na elektrodach
i izolatorze mogą świadczyć o tym, że świeca pracuje w zbyt wysokich temperaturach i warto ją wymienić na inną, bardziej odpowiednią do tych warunków
pracy. Może się to jednak zdarzyć także przy zbyt ubogiej mieszance. Nie zawsze

jest to spowodowane złą regulacją gaźnika. Czasami decydują o tym nieszczelne zawory. Innym objawem jest wyraźny osad ołowiowy na izolatorze. Nie jest
to zjawisko korzystne, bo warstewka ołowiu przewodzi prąd elektryczny (wtemperaturze ok. 500 stopni C). Może to być przyczyną wadliwej pracy silnika po

jego nagrzaniu.
Innym powszechnym zimą zjawiskiem jest „zalanie” elektrod i izolatora
świec benzyną. Zdarza sią to po wielokrotnych bezowocnych próbach uruchomienia silnika. W tym przypadku jedyną radą jest wykręcenie świec i ich gruntowne.osuszenie, połączone z oczyszczeniem nie tylko elektrod świecy, ale
również izolatora. W domowych warunkach można to wykonać jedynie połowicznie, bo skuteczną metodą oczyszczenia izolatora jest jego opiaskowanie. Warto jeszcze wspomnieć, że w elektronicznych układach zapłonowych nie powinno się stosować bardzo popularnego sposobu sprawdzania iskry na
poszczególnych świecach, polegającego na zbliżaniu końcówki przewodu zapłonowego do „masy”. Mogą przy tym wystąpić szkodliwe dla elementów elektronicznych przepięcia. Przy wkręcaniu świec nie należy także stosować smarowania ich gwintów zwykłym smarem lub olejem. Możemy mieć potem poważne

kłopoty z ich wykręceniem, bo takie środki smarne powodują powstawanie nagaru. Można oczywiście zastosować któryśz dostępnych w sprzedaży specjalnych
smarów, odpornych na wysokie temperatury (1000 stopni C ). Można też zasto-

sować stary wypróbowany sposób przetarcia zwojów gwintu grafitem zwykłego miękkiego
ołówka. W zasa-

dzie świece należy dokręcać
kluczem dyna-

mometrycznym, ale mało
kto dysponuje

w domu tym
narzędziem.

po 50 tys. km).
W żadnym wypadku nie należy lekceważyć

ik

zaleceń producentów co do rodzaju świec. Od

r. -48; 83 r. - 55; vectra: 90 r. - 178 i 200; senator: 91 r. - 420;

Peugeot 205: 86 r. - 90; 88 r. - 100; 90 r. -

115; 91 r. - 137; 309: 90 r. 167; 405: 90 r. 115;
. Renault 21: 88 r. - 125; 91 r. - 159,
Skoda favorit: 91 r. - 102 i 110; 92 r. - 105;

tego bowiem zależy nie tylko poprawny zapłon
mieszanki, ale również żywotność silnika, ilość
zużytego paliwa itp. Trzeba przyjąć jako regułę,
że zawsze wymienia się cały komplet świec. Każ-

mentu, gdy jej

da świeca musi odprowadzić odpowiednią ilość
ciepła. Inaczej odprowadzają je tzw. świece zim-

zda w głowicy.
Następnie do-

ne, inaczej gorące. Niestety, dotychczas producen-

kręcamy świecę

ci świec nie stosują jeszcze takich samych oznaczeń. Dlatego przy stosowaniu zamienników należy

93 r. - 155; 105L: 83 r. - 21;

zwracać baczną uwagę, aby np. zamiast świecy zimnej nie wybrać gorącej. Każdą świecę charakteryzuje kilka cech: rodzaj gwintu (np. 14 razy 1,25), dłu-

145; 91 r. - 165; tercel: 91 r. - 155; celica: 92 r.
-350;
|
- Tawńa: 92 r. -71;

gość gwintu (np. 19 mm), wartość cieplna i rodzaj

. Volkswagen golf: 85 r. - 87; 87 r. - 100; 88 r.
- 111i 114;
89 r. - 127; 90 r. - 149; 92 r. - 149; GTI:
88r. - 104; passat: 89 r. - 170 i 195; 90 r. - 195; 91
r. - 239; 92 r. - 310; jetta: 85 r. - 80;
Wartburg 1,3: 90 r. - 66

0
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Zresztą również wytwórnie świec informują zwykle na opako-

waniach kompletów świec (lub w tablicach) o przydatności tej czy innej świe"cy dla danego samochodu.
Dokładne oględziny każdej wykręconej świecy z korpusu głowicy dostarczają wielu informacji. Wystarczy uważnie ocenić barwę stożka izolatora , elektrod i powierzchni czołowej jej gwintu. Jasnobrązowy kolor stożka izolatora i ciem-

nobrązowy osad na czołowej powierzchni gwintu oznacza prawidłowe działanie
świecy. Porowaty, szarożółty aż do białego osad na izolatorze również jest czymś

normalnym. Jest on zwykle wywołany cząstkami ołowiu. Jeśli czołowa po-

lle zapłaci kl Ienr*

H Niezbyt zasobne portfele większości posiadaczy samochodów osobowych zmuszają rzemieślników, świadcząiustusi motoryzacyjne, do proponowania cen odbiegających w dół od oficjalnych - powiedział nam Jan Gurzyńl, podstarszy Cechu Metalowego Izby Rzemieślniczej w Gdańsku i właściciel warsztatu mechaniki pojazdowej. Nadal obowiązuje stary cennik cechowy, który aktualizujemy, stosując stawki pomnożone 220 razy. Obecnie, w nowych warunkach ekonomicznych, stawki te mają jedynie ułatwić wycenę usług. Zwykle rzemieślnicy umawiają się
z klientami, zachęcając ich do skorzystania ze swych ofert poprzez obniżanie stawek.
trzne i zewnętrzne karoserii kosztuje zwykle
około 12 mln zł, ale w ramach usługi kompleksowej, obejmującej wykonanie prac bla-

charskich i innych, kosztuje ono u mnie tyl-

ko 7 mln zł. Przeciętna cena konserwacji
podwozia wyceniana jest na kwotę do 1,5
mln zł. Jednak rzemieślnicy zgadzają się wykonać tę usługę także za około 800 tys. zł.
Mimo
umiarkowanych
cen, rzemieślnicy tracą klietów. Przyczyn rezygnowania
z usług jest wiele. Do najważniejszych zaliczają się wspomniane zubożenie społeczeństwa, nieuczciwa konkurencja
„dzikich” warsztatów, stosowanie przez PZU mało zrozumiałych kryteriów w upraw-

nianiu zakładów do napraw
powypadkowych, gwałtowny

spadek wartości starszych samochodów, co powoduje nieopłacalność remontów. Trudno zdecydować
się na

lakierowanie samochodu za
12 mln, gdy jego wartość wynosi 8 mln.
Rzemiosło motoryzacyjne

mogą uratować tylko dostępne kredyty, które pozwolą na
modernizację

zakładów

i przystosowanie ich także do obsługi samochodów nowej generacji, wymagających

m.in. diagnostyki komputerowej.

w przybliżeniu
moment odpo-

wiadający

30

kiernicze, potwierdza, że klientów ubywa.
Kilka lat temu zakład zajmował się rekon-

w zależności od zakresu naprawy, biorę od
100 do 500 tys. zł. Wiem, że w Warszawie

nych karoserii i regenerowaniem zużytych
silników. Dzisiaj takich zleceń nie ma. Do
warsztatu rzadziej zaglądają stali klienci.

Nie naprawia się już samochodów należących do dużych przedsiębiorstw państwowych, gdyż nie posiadają one, jak niegdyś,
własnych działów transportowych. Mniej
jest także napraw powypadkowych.
Sama opłata za dzierżawę warsztatu
zwiększyła się w ciągu ostatnich dwóch lat

czej w Gdańsku powiedziano nam, że zaledwie 10 proc. napraw wykonują zakłady

Do tego trzeba doliczyć stałe podwyżki cen
energii elektrycznej, wody i opału oraz

oferujące usługi po zaniżonych cenach.
Koszt roboczogodziny w zakładzie rze-

podatki. Trudno jest znaleźć dobrego mechanika, który zadowoliłby się samą gażą.

mieślniczym wynosi ponad 100 tys. zł, co
wynika ze stawek opodatkownia, kosztów

Warsztat obniżył ceny usług do poziomu
znacznie odbiegającego w dół od cennika cechowego. Na przykład: remont samochodu fiat 126 p, kosztujący według cennika

materiałowych i opłat za dzierżawę terenu

w Gdańsku od trzydziestu siedmiu
nie pamiętam, aby koszty jego utrzybyły tak wysokie jak obecnie i ciągle
powiedział nam Leszek Sass. - Koszt

dłowym połączeniu
przewodów
zapłonowych

zgodnie
z kolejnością zapło|
nów w cylin- . |
drach.

Szk

KONTYNGENT 94
Opel Astra to samochód wyjątkowy.
Firma Opel jako pierwsza wyposaża samochody tej klasy w system bezpieczeństwa,
dotychczas dostępny tylko w najdroższych modelach.

z długoletnią tradycją, prowadzone przez
doświadczonych mistrzów. Cechy zrzesza-

o 500 proc., a w bieżącym roku o 80 proc.

- Zakład mechaniki samochodowej pro-

Nie

wolno
też zapominać o prawi-

usługi motoryzacyjne są co najmniej dwukrotnie droższe.
W Wojewódzkim Cechu Rzemiosł Branży Motoryzacyjnej przy Izbie Rzemieślni-

ją ponad stu rzemieślników świadczących
usługi motoryzacyjne. Reszta to powstałe
niedawno małe firmy prowadzone często
przez osoby bez uprawnień zawodowych,

17 mln zł, zakład wykonał za 12 mln zł.

nagrzanej

głowicy.

roboczogodziny wynosi u mnie do 200 tys,
złotych. Powinno to być podstawą do kalku-

w Gdańsku-Oruni, oferującego usługi diagnostyczne, mechaniczne, blacharskie i lastruowaniem nawet całkowicie skorodowa-

no

NOWA ASTRA VISION
Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ
lowania cen usług, lecz muszę brać pod
uwagę możliwości klientów. Stąd stosuję
ceny umowne. Są one z reguły niższe, od cen
w cenniku cechowym. Za regulację silnika,

Właściciel warsztatu rzemieślniczego

wadzę
lat, ale
mania
rosły -

czwartą

obrotu. Daje to

nigdy nie wkręcamy zimnych
świec do moc-

w tym lub innym modelu auta.

Ceny usług motoryzacyjnych

ną

niach zamieszczają również inne dodatkowe informa-

rametry świec różnych wytwórni zalecanych do stosowania

pojemności 5,7 | - oraz niezwykłe
przyspieszenie, to tylko kilka cech lamborghini
diablo. Nie jest to jednak samochód dla...
zwykłych ludzi o chudym portfelu.

kluczem o jed-

Nm. Przy tym

Dlatego nie należy kierować się jakąś modą czy pokątnymi radami sprzedawców lub innych kierowców. Trzeba zaufać producentom samochodów, którzy zawsze podają pa-

Okazała sylwetka, równie okazały silnik o

szczyzną gnia-

izolatora. Poszczególne wytwórnie w swych oznaczecje. Wybór zamienników ułatwiają tabele porównawcze.

NN

uszczelka zetknie się z pła-

Nowa Astra VISION
to wszystkie zalety Astry plus spojrzenie w przyszłość, czyli:
bezpieczeństwo, komfort i ochrona środowiska

Silnik 1,4 (82 KM) z wtryskiem paliwa
Katalizator spalin

Poduszka powietrzna
Napinacze pasów

Instalacja radiowa

Wzmocnione drzwi boczne

Wyjątkowo eleganckie wykończenie nadwozia

Nowe, bezpieczne fotele

x
m

- Toyota carina II: 92 r. - 240; corolla: 88 r. -

nając trudną sytuację finansową
ludzi, stosuję ulgi 20-procentowe
i 30-procentowe dla emerytów
i rencistów. Lakierowanie wewnę-

świec

dach świec są korzystniejsze. Wówczas nawet już
dość zużyte świece mogą działać w miarę niezawodnie. Inaczej jest zimą. Częste uruchamianie

Mróz, wiatr i padający śnieg, niewątpliwie
zniechęcały do odwiedzenia giełdy. Jeszcze

Jedyny
S
%
„Ś OPE

w Polsce, bezpłatny, 24-godzinny program pomocy drogowej

OPEL ©

i warsztatu, którego powierzchnia musi być
znacznie większa, niż w innych branżach.

Tylko jeden naprawiany samochód zajmuje przeciętnie powierzchnię

około 20

m kw., co zupełnie wystarczyłoby na prowadzenie dochodowej placówki handlowej.

Jacek Sieński

Service Haller Opel Dealer

PROWADZIMY SPRZEDAŻ KOMISOWĄ
SPECJALNA OFERTA DLA FIRM
Salon sprzedaży

Serwis

Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 1 A
(obok hali Olivii)

81-436 GDYNIA
ul. Narutowicza 3

tel. 52-20-91 wew. 56

tel. (0-58( 22-41-14
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TECHNICS Export - Import s.c.
G. Cerkaski
si Sopot, al. Niepodległości
645
Tel. 51-52-50

NOWE NIŻSZE CENY
MB 100D od
MB 208D od
MB 308D od
MB 408D od
MB 711D od
Ceny wersji

e
a

6!

30.130,- DM
35.272,- DM
37.310,- DM
44.535,- DM
61.825,- DM
standard, bez VAT

RENAULT

Najbogatszy
NAJNIZSZE

SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM S.A.
GDAŃSK, Wały Piastowskie 1, tel. (058) 37-46-94 lub 95
fax (058) 31-95-45
R-2042

wybór,
CENY

| GEDPOL
Gdańsk-Orunia
ul. Gościnna 14
(naprzeciw małego
kościoła)
tel./fax
lej"
że

re
R

rę

x

NN)

w

:

Dosh

Gdańsk, ul. Czamy Dwór 12, tel.: (058) 531 482, 531 707, fax (058) 530521
Nowy Salon Sprzedaży Samochodów i Części, Gdańsk, ul. Rajska 12, tel. 319 227

to pełnia życia
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DECYDUJĄC SIĘ NA MERCEDESA
w leasingu operacyjnym lub najmie
zamieniasz
koszty w dochód

O

id

yineg
18 pe
% rocznie
okres leasingu od 12 m-cy
możliwość wyboru
wysokości rat
uproszczona procedura
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Na okres jesienno-zimowy

"REZPOŚREDNIO 00 PRODUCENTÓW

Almatin » płyn do chłodnic
Jeszcze nie tak dawno jedynym płynem, który stosowano

w układach chłodniczych sa-

Tel. (4858) 23-68-08
Fax (4858) 23-69-98
Telex

54782

e FIESTA

W

mochodów była woda. Spełniała by ona swoje zadanie
w sposób zadawalający, gdyby nie warunki zimowe, zwłaszcza te, kiedy występują
znaczne spadki temperatur.
Wówczas, jak wiadomo, woda

:

e ESCORT
© /Mondac

zamienia

się

w

lód,

który

w określonych warunkach ma
właściwości powiększania
swojej objętości. Tak więc zamarznięcie wody w układzie
chłodniczym powoduje znaczne uszkodzenia, głównie chłodnicy, pompy wodnej i silnika. Aby temu zapobiec dolewano do układów chłodniczych denaturat.

€© SCORPIO

© TRANSIT

dużą jego klarownością. Nie
występują też jego znaczne
ubytki, związane z odparowywaniem niektórych składników płynu (tych najbardziej
lotnych).
ALMATIN w handlu występuje w postaci koncentratu,
w plastykowych pojemnikach,
najczęściej o pojemności 1,5
litra. Na opakowaniu naniesiona jest tabelka, informująca
w jakim stosunku należy go
mieszać z wodą destylowaną,

W 1994 ROKU TANIEJ
- BO BEZ ZMIAN

O
KAERZVLA - 126, BIS, CINQUECENT

lub dokonywania jego uzupełnień.

HURTOWNIA
Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne

CENTRUM
ul. Hallera 132, 80-416 Gdańsk
tel./fax 41-50-63
tel. 41-04-01
fax 41-16-93

Zapraszamy od 1 grudnia

.

W praktyce, płyny o niskich
właściwościach należy wymieniać co roku, lepsze gatunkowo wystarczają na okres
powyżej 3 lat. Do tych lepszych moim zdaniem należy
płyn produkcji niemieckiej
o nazwie Almatin, który z do-

9537/MM

brymi skutkami stosuję w moim samochodzie i z tego
względu polecam naszym
zmotoryzowanym czytelnikom.

W naszych warunkach klimatycznych wystarczy płyn
o odporności na temperatury
ujemne w granicach do -22
stopni C. W takim przypadku
zawartość 1,5-litrowego pojemnika ALMATINU należy
rozpuścić w 4 litrach wody
destylowanej i otrzymujemy
wówczas 5.5 litra płynu nieza-

marzającego w temperaturze
do -22 stopni C. Jeżeli np. będziemy chcieli napełnić układ
chłodniczy Poloneza, którego
pojemność wynosi 7,5 litra
powinniśmy 2,1 lita ALMATINU rozpuścić w 5,5 litrach
wody.
Pamiętajmy, że do układu
chłodniczego należy używać
tylko wodę destylowaną,
unikniemy przez to osadzania
się kamienia, głównie w cien-

>

- KREDYT >
4)

TEM ye

NA

TW NS
SAMOCHÓD!

PEWNOŚĆ
SOLIDNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ

R1739/PM

„7

o

ELBLĄSKIE

RAT

]

10% OBNIŻKI ZA

1251 - 1500 cm' |powyżej
1500 cm”

913.000

1.439.000

2.176.000 | 3.159.000

671.000

1.058.000

1.600.000

| 2.322.000

KONTYNUACJĘ

UBEZPIECZENIA W PTU GRYF

10% OBNIŻKI ZA JEDNORAZOWĄ
DO 31.12.1993

OPŁATĘ SKŁADKI
s

6% ZA WYPOSAŻENIE

W URZĄDZENIE ABS.

POJAZDU

5% OBNIŻKI ZA JEDNORAZOWĄ
DO 15.01.1984

6607

SKŁADKĘ MOŻNA

OPŁACAĆ

OPŁATĘ SKŁADKI

ROCZNEJ
:

ROCZNEJ

- ROCZNIE, KWARTALNIE

HONORUJEMY ZNIŻKI NABYTE W INNYCH

TOWARZYSTWACH
GDAŃSK,

PLACÓWKACH

UBEZPIECZENIOWYCH
POINFORMUJĄ,

UL. JANA PAWŁA II 20

© TEL.: 57-47-55W. 106

qe ELBLĄG, UL. 1 MAJA 3
TEL.: 32-50-95

System autoryzowany przez
Generalnego Importera Śkody

906 - 1280 cm'

10% OBNIŻKI ZA JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ SKŁADKI

W NASZYCH

BEZ OPROCENTOWANIA

do 800 cm”

60% OBNIŻKI SKŁADKI ZA BEZSZKODOWĄ JAZDĘ

Do nabycia w stacjach benzynowych CPN.

|

GDAŃSKIE

kich przewodach chłodnicy.

w

s

POJEMNOŚĆ SILNIKA

RYŚ

- POLONEZ GIE, GLI, GLD
POLONEZ TRUCK

tury.

O

ś

FZZ

Jednakże właściwości płynu
chłodniczego, głównie takie
jak odporność na niskie temperatury i odporność antykorozyjna, po pewnym okresie
eksploatacji samochodu zaczynają maleć, płyn ulega starzeniu. Z tego faktu wynika
konieczność wymiany płynu

GDYNIA-CISOWA, UL. ZBOŻOWA 39, TEL 23-62-33

Jest to płyn o składzie, który
w kontakcie z metalami w tym
z aluminium, a także wyrobami gumowymi nie powoduje
korozji. Uwidacznia się to po
okresie 2-letniej eksploatacji

aby uzyskać płyn o żądanej
Dzisiaj układ chłodniczy że odporności Ha niskie teriperakażdego samochodu opuszczającego fabryki zalewany
jest specjalnym płynem, niezależnie od tego w jakim
okresie roku to się odbywa.

HURTOWNIA:

SKLEP FIRMOWY:
GDAŃSK-WRZESZCZ. UL. SŁOWACKIEGO 37 A; TEL 57-59-52

My

:

DORADZĄ,

UBEZPIECZĄ

GDYNIA, UL. MORSKA 81-87

© TEL.: 21-70-41
g PASŁĘK,
UL. 1 MAJA 9

Wysokie roczne
oprocentowanie lokat

"LATOWSKI - SZPAK”

3-miesięczne - 33 %
6-miesięczne - 37 %

12-miesięczne - 42 %

NAJLEPSZE POMARAŃCZE

GRAPEFRUITY I CYTRYNY

Bank Budownictwa S.A.
O/Gdynia, ul. Śląska 53

RENOMOWANEJ ŚWIATOWEJ MARKI W STAŁEJ OFERCIE
U BEZPOŚREDNIEGO IMPORTERA PO ATRAKCYJNYCH CENACH
Owoce można zamawiać w biurze w Warszawie, w Dziale Handlowym

tel. 211-426

tel./fax 21-86-76, tel. 29-89-40, 29-88-80. oraz w naszych magazynach-chłodniach:

Gdańsk - Nowy Port Nabrzeże Oliwskie, tel./fax 43-70-19, tel. 43-74-13, 43-62-39
Warszawa-Henryków, ul. Mehoffera 107, tel. 614-89-38, 614-89-24
Na życzenie klienta zapewniamy transport do odbiorcy.
EUROAMER
Przedstawiciel i wyłączny Agent Handłowy Firmy OUTSPAN INTERNATIONAL LTD. w Polsce

|
NIE CZEKAJ
RUSZ DO AKCJI - SKORZYSTAJ

poniedziałek - piątek 8% - 18%
Ś
z

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

sobota 8% - 12%
R-1940

MM

3 grudnia 1993
GDAŃSKIE

WYDAWNICTWO
Gdańsk,

ul. Trzy

Lipy

ae CAU
MATERIAŁY GORSECIARSKIE KRAJ - IMPORT
GORSECIARSTWO

OŚWIATOWE
3

+ dzianiny z
Nasza firma jest drugim co do wielkości wydawnictwem
w kraju. Sprzedajemy 3 mln podręczników rocznie.

Poszukujemy

kandydata

edukacyjnym

+
+

lycrą, szyfon,

BIUSTONOSZE
Spółdzielnia Pracy

UnionGors

Ambitnej i dynamicznej osobie zapewniamy interesującą pracę
wością zawodowej samorealizacji oraz atrakcyjne warunki pracy.
|

Pisemne

oferty prosimy

nadsyłać

do dnia

15.12.1993

Na

kopercie

prosimy

umieścić

dopisek

tel.

"jak u Mamy

b Z

unionGors

FIGI

KOMPLETY

Magazyn:Łódź, ul. Pogonowskiego
33-49-34 tlx. 886536, fax 36-88-83

33-23-02,

GDAŃSKA FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI
zaprasza

51

ss. OKNO TO NASZ PUPILEK©

z możli-

Szanowni państwo

SKLEPY |

pod adresem:

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
80-876 Gdańsk 52, skrytka pocztowa

simplex

wkład gorseciarski + haftki na taśmie
uformowane miseczki biustonoszy
oraz usługi w tym ząkresie.

na stanowisko

KIEROWNIKA DZIAŁU
SPRZEDAŻY I MARKETINGU

-

WEPEEHE UGE

59

31 grudnia
- 2 stycznia 1994 r. - Weekend Sywestrowy
31 grudnia- | stycznia 1994 r. - Bankiet Sylwestrowy
31 grudnia - | stycznia 1994 r. - Bankiet Sywestrowy
z noclegiem i śniadaniem

"Relax"

IRAN

-- ZASŁON
KARNISZY-

Stawiska k. Kościerzyny,
tel./fax 058/86-25-96

w atrakcyjnych kolorach
- SZYN PCV- podsufitowych oraz wszelkich

„PRACA”.

24 grudnia
- 2 stycznia 1994 r. z Zabawą Sylwestrową

Zadzwoń:

oferujemy szeroki wybór:

to klasa wyżej

ma

Wczasy Świąteczne
20-26 grudnia
24-26 grudnia

R-1931/2

AKCESORIÓW do dekoracji okna.

GWARANTUJEMY wysokiej jakości towary
i szybkie wykonanie usług, szycia i upinania.

Oferowany przez nas SY. TEM DEKORACJI
okna USUWA WSZELKIE UCIĄŻLIWOŚCI

NAGRODA
WYCIECZKA DO

przy zdejmowaniu i zakładaniu firan oraz

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA
W GDANSKU z siedzibą w SOPOCIE

powoduje niezwykłą jego ESTETYKĘ.
Przekonacie się Państwo o tym odwiedzając nas
w naszych punktach sprzedaży: ZAPRA
MY

s:

Al. Niepodległości 764, 81-868 Sopot,

D -

s LL. adnie ul. pUSpsak

tel. 51-12-41, 51-12-42, fax 51-00-89, tix 512493 BSRz PL

5

3

IV 50, tel. 21 77 14

; Gdańsk-Chełm, ul. Cieszyńskiego
Elbląg ale Elzam), 'ul.

KONKURS

36(obok kościoła), tel. 32 78 00 w. 169

Grunwadzka? tel. (050)

OKNO Z „FIRANIE

o

51 93 w. 343

PAŃSTWA WIZYTÓWKA

ŚWIĄTECZNY

|

* ODWIEDŹ NAJBLIŻSZY SKLEP

Z ZABAWKAMI
* POPROŚ O KUPON KONKURSOWY

ZAMIAST KUPOWAĆ NA RATY
PRZYJDŹ PO

WESOŁEJ ZABAWY ŻYCZY

KREDYT KONSUMPCYJNY

GALTE

OFICJALNY
DEALER

Kupisz taniej niż na raty, bo

ZAPRASZAMY SKLEPY DO WSPÓŁPRACY
GDAŃSK, ul. KOŚCIUSZKI

POMINIESZ POŚREDNIKÓW W SPRZEDAŻY RATALNEJ

TEL. (058) 41-21-88

R-2022/MM

e wysokość kredytu do 50 mln zł
e dogodne raty od 3 do 12 miesięcy
e stałe oprocentowanie, np. przy 12 miesięcznych spłatach
2.17% miesięcznie

= bd

4

, rzgych
pP

ZAPRASZAMY
Oddział Gdynia
ul. 10 Lutego 33
tel. 21-90-13
tel. 21-75-81 |
fax 21-90-21

infor. macji udzielają

ddziały naszego Banku”

Oddział Gdańsk
ul. Szeroka 119/120
tel. 31-37-02
tel. 31-52-20
fax 31-83-16

DO NASZYCH

u a

|

:

ż i

%

e inne udogodnienia

ODDZIAŁÓW:

Oddział Sopot
— Al. Niepodległości 764
tel. 51-09-11
fax 51-00-89

Oddział Gd.-Nowy Port
ul. Na Zaspę 3
tel. 43-10-31 w. 214
tel. 43-94-48
fax 43-94-21

"CHRUPKI ZIEMNIACZANE
Jesteś przedsiębiorczy?
| ouiadagz piesio
POEOA

jakość, cztery smaki
| io nieżaprzeczalne watorynanolowę

Dysponujesz niewielkim magazynkiem?
Zostań naszym przedstawicielem lub akwizytorem!

<
: r

Spółdzielnia JEDNOŚĆ, Zielony Rynek 7

4 o.

67-400 Wschowa, tel. (0-65) 40 37 15, fax 40 37 17

20857

BUSINESS

Zwierzenia Agaty

W NASZYM

CENTER

GDYNIA
BIURA + BANK

ę

Marzenia Iwony
00 ó1 141 1720

TOWARZYSTWIE |

SKLEPY

ZROBISZ NAJLEPSZY INTERES |
| O BLA

|

Cc

HY

- ocynkowane + 0,5 mm

- w cenie 9.800 zł/kg + 7% VAT

- czarne z 1-2,5 mm

- w cenie 6.000 zł/kg + 7% VAT

(O STAL ZBROJENIOWA
|

©08-32mm -wcenie od 5.400 zł/kg + 7% VAT

| O KĄTOWNIK gorącowalcowany od 25 do 45 mm |

00 61

w cenie 6.400 zł/kg + 7% VAT

O RURY STALOWE
-

.

- 16.000 m powierzchni całkowitej

obiektu początek
1994

r.

- najwyższy standard użytkowy
- idealne warunki pracy
- nowoczesne systemy telekomunikacyjne
- uniwersalne rozwiązania architektoniczne
informacje o wynajmie:

Joint Venture Ltd.

81-389 GDYNIA, ul. Świętojańska 87, tel. (058) 206558, fax (058) 201356
MM

| Błękitny telefon 26.500 zł/30 sekund

atestowane w cenach zł/mb + % VAT

|

Otwarcie ——- lokalizacja
w centrum Gdyni

ze szwem,

czarne

o 3/8”
o '1/2o 3/4”
o 1"
o 11/4
6:12"
o 2”
o 21/2”
o 3”
o 4”
o 6”

-.

ocynkowane %VAT

6.700,9.100. 11.200,16.800,20.700,23.700,34.000,44.000,56.000,- 79.800,88.900,-

GDAŃSK

15.800,17.200,25.300,31.000-+
35.800,45.600,55.200,72.000,_——
——

141 1721

7
7
7
7 |
7|(
7 |
71
7 |
7 |
7.
7 |

(baza WPRWIiK)

ul. Narwicka 17, tel. 430-081, -82
p. Sozańska - 43-10-95, -96
p. Jagielski - w.49
83-200 Elbląg, ul. Warszawska 128
tel. 32-53-49 (baza GS)

p. Henryk Grewenda

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE
- najlepsze wyroby polskich hut. d

PRZYŁAPANI!

:

* DRUKI
AKCYDENSOWE
+ ART. BIUROWE
* PORADNIKI
KSIĘGOWE
GDYNIA

EPEE

Ź

Ś

|

:

ul. Obrońców Wybrzeża 10 - 14

GDAŃSK- WRZESZCZ

ul. Grunwaldzka 76

GDAŃSK
ul. Św. Trójcy3

(EU

0 599 2701

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ
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[ra]

2)
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SOLIDARNOŚĆ CHASE D.T.

MENNNE

O

CV

poszukuje kandydata

projekty, fotografie
montaż komputerowy

36

:i

HANARN Ry

i

TAC

BANK

Ben.
©

I

| następujące wymagania:

[e

3

|]

o"

33,5% | 34%

I

ul. Elżbietańska

A

__

D.T.

BANK

2, tel.

31

S.A.
70

|

|

Mt

tel./fax
41.

o

4-87, 47-1

TĄ

|

1

| | - udokumentowanie wykształcenia,

| - udokumentowanie znajomości języka
| | angielskiego,

| - udokumentowanie

|
,©

przebiegu

s
|

prac

1

| zawodowej,
Pee
| -opinię obejmującą okres pracy w banku,

1
1

| | - ozdoznie lekarskie o dobrym stanie

||

|

przyjmowane będą przez okres 14 dni od daty

||

|

Oddziału Banku Rozwoju Eksportu S.A.,

|

||

Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 8.

|

|

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni

—

|

ul. Gen. Hallera 11

MEN

31

Gdańsk

|

bankowych.

| Wyłącznie pisemne oferty zawierające:

1

:

|

M Gdańsk

|

IE N POL

istnieje możliwość negocjacji oprocentowania
CHASE

|

im

Dla lokat
wge kwocie s.
od 500 min zł
SIR.

M SOLIDARNOŚĆ

4.

*

50 mln zł dla firmi instytucji
je

x

| - znajomość zagranicznych rozliczeń

|

m

|

| - biegła znajomość języka angielskiego;

35,5% | 37% | 38%

Minimalna kwota CI terminowej:
20 mln zd dla klientów indywidualnych

|

NY

I

(wysokość oprocentowania w skali rocznej)

”

PÓŹNO

s

- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- Slat pracy w banku,

NY

mies. | mies. | mies. | mies. | mies. | mies. | mies. | mies. | mies.

[32,5%] 33%

ZA

Zagranicznych

|

fesjonaln ©

Termin lokaty (w miesiącach)

22% | 25%

BĘDZIE

| Kandydaci winni spełniać
'

:

345

stanowisko

Kierownika Zespołu Operacji

|

Agencja Reklamowa

UD WINO)

na

|

|

FT

A
32 GRUDNIA
$

pełe

ukazania się ogłoszenia w sekretariacie |

E 8.14 |

|

|

|

Ik

indywidualnie o terminie rozmów

X

|

RO KONCA ROKU
KOSZT OKIEN THERMOPLAST
ODLICZYSZ

|

(mak)

|

, THERMOPLAST

1
| |

tel. 47-20-39, 47-29-57, tel./fax 47-19-30.

|

x

| X

Gdańsk
- 80-219, al. Zwycięstwa 12,

|

- Ka alitikacy ych

OD PODATKU.

A

(.

TOWARZYSTWO

UBEZPIECZEŃ

I REASEKURACJI

S.A.

x

ROK ZAŁOŻENIA 1920

Zapraszamy Av naszego Odzinln i,Ą zentów na tereniekeep wojewbkztwa zdańskiego
GDAŃSK
"ORBIS" Polskie Biuro Podróży
80-890 ul. Heweliusza 22
TEL. 31-45-44 TLX 0512312, 0512051,
godz. 9:17"
"ORBIS" Polskie Biuro Podróży
80-765 ul. Długie Ogrody 4
TEL. 31-11-5, TLX 0512558
godz. 7.45-16
"B.M.N" sp. z o.o.
80-244 ul. Grunwaldzka 85
TEL. 41-25-60
godz. 9-17, sob. prac. 10-14
"GDAŃSK-TOURIST"
Miejskie Przeds. Tui
80-894 ul. Elżbietańska 10/11
TEL. 31-12-15 TLX 0512926
godz. 7.30-16, wtorek, czwartek 10.00-18.30
"SALDO" Spółka cywilna
80-319 ul. Witkiewicza 1
TEL. 52-24-79
godz. 8.30 - 16.00, pon.-piąt.
po 16.00 - tel. domowy 52-13-21
"EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY LTD”
80-830 ul. Długi Targ 39/40
TEL. 31-86-81 w. 40
godz. 8-15

"BAŁTYK" Biuro Usług Turystycznych
80-371 ul. Jagiellońska 10 H
TEL. 57-24-63 TLX 0512110
06.12-31.12/10-18
sobota 11-15, niedziela 11-15
24.12/10-14, 31.12/10-18
*DEMPOL TUR"
Biuro Usług Turystycznych
80-244 ul. Grunwaldzka 82

TEL. 41-52-29, TLX 0512665
godz. 10-18
"POLMAR" Biuro Podróży
80-408 ul. Grzegorza z Sanoka 10
TEL. 41-36-82
godz. 9-16, wtorek, czw. 9-17, sobota 9-16
PZMOT Okręgowe Biuro Turystyki
80-307 ul. Abrahama 7

TEL..52-27-22, TLX 0512705
godz. 8.30 - 16.00
sob. robocze

"TRAP" Sp. z o.o. Przeds. Wielobranż.
80-850 ul. Rajska 2
TEL. 31-59-19, TLX 0513234
godz. 10-17, sobota 9-13
*TURYSTA" Spółdzielcze Biuro Turystyki
80-831 ul. Piwna 59
TEL. 31-44-81, TLX 0512356, FAX 316113
godz. 8-17, soboty 10-15
"VENTUS" Sp. z o.o.
80-244 ul. Grunwaldzka 116
TEL. 41-62-41, TLX 0512914, FAX 476069
godz. 10-18, soboty 10-15
"SOBIESŁAW ZASADA LTD” CENTRUM SA
80-855 ul. Wały Piastowskie 1
TEL. 37-46-36, TLX 512474, FAX 319545
godz. 9-17, sob. 10-14
"HORYZONT" Biuro Turystyczno-Usługowe
80-288 ul. Marusarzówny 2/38
TEL. 48-58-69, TEL. 48-79-51 w. 51,
TEL. 48-70-15 w. 51, FAX 48-58-69

"BMG" Sp. z o.o.
80-855 ul. Wały Piastowskie 1
TEL. 37-46-36, FAX 319545
godz..10.00 - 14.30...

soboty
"ATUT" Sp. z o.o.
80-833 ul. Wały Jagiellońske 1
TEL. 31-04-62, FAX 310462
godz. 9-17pon.-piąt.
*"CODEX" Kancelaria
80-831

ul. Piwna

1:5

1/2

oraz w Urzędzie Miejskim
TEL. 31-11-27, TEL'31-24-17
godz. 9-16 pon.- piąt.

K. ROSPOND Biuro Podróży
80-270 ul. Burzyńskiego 6 b
TEL. 57-45-29
godz. 9-16 pon.- piąt.

80-827 ul. Długa 45
TEL. 31-30-08, TLX 0513132
godz. 9-16

STAROGARD

81-212 e Hutnicza I
TEL. 23-00-61

pon.- piąt.

"PREMIUM CONSALTING AGENCY”
80-365 ul. Czarny Dwór 6
TEL. 53-12-71 w. 81 FAX 53-29-51
godz. 10-17, sobota 9-15
Pośrednicy terenowi
TEL. 723-251, TEL. 720-916, TEL. 250-891
AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA "HS"
80-749 ul. Żytnia 4/6
TEL. 31-45-78
godz. 9-16 pon.-piąt.

"QUERCUS"
Agencja Usługowa
80-391 ul. Kołobrzeska 48/50
godz. 10-20
"MISTRAL"
80-393 ul. Krynicka 7
TEL. 53-00-21 w. 217
godz. 9-15 pon.-piąt., środy 9.00 - 16.00
ul. Marusarzówny 2/20
TEL. 40-70-15 w. 12, godz. 8-16
TEL. 48-79-51 w. 12, od 15.12-31.12 - godz. 8-20
"UNITUR"
80-401 ul. Hallera 14
TEL. 41-66-55
FAX 416655

godz. 6.45 - 14.00 pon.- piąt.

"NORD BROK” UBEZPIECZENIA SC
81-363 ul. Starowiejska 47
TEL. 21-82-65
godz. 9-17 pon.- piąt.

GZNS
Gdańskie Zakłady Naprawy
81-206 ul. Morska

Samochodów
189

TEL. 27-08-95, TLX 054503
godz. 7-17

*"KAPITOL" Biuro Turystyczne
81-364 ul. 10 Lutego 33
TEL. 21-73-13, TLX 054179
godz. 10-17
pon.- piątek 10-17
pon.- piątek 18-22 pod tel. 20-12-83
sobota 10-15 pod tel. 20-12-83

TEL. 21-16-26
godz. 7.30 - 15.30

10-18 pon.- piąt.

"PREMIUM CONSALTING AGENCY”
81-394 ul. Zwirki i Wigury 14
TEL. 20-65-34
godz. 11-17
"HUNTER" Przedsiębiorstwo

godz. 9-17 pon.-piąt.
sobota 9-13

SOPOT

TEL. 21-99-11, FAX 210615

godz. 8-18 pon.-piąt., sobota

10-15

MIROSŁAW DUSZYŃSKI - broker
81-735 ul. Skarpowa 4
TEL. 51-71-73
pon.-sob. godz. 8-20
cja Usługowa
"FOTO BANK”
81-879 Al. Niepodległości 753
TEL. 51-15-85
godz. 9-17

10

godz. 9-17pon.- piąt.

"HIMALAJE" Spółka Cywilna
80-119 ul. Ks. Robaka 65
TEL. 32-39-42
godz.

10-16 pon.-sob.

TEATR WYBRZEŻE
ul. Targ Węglowy
pon. 11-17, wt.- piąt 10-17
"BIG" AUTO HANDEL SP Z O.O.
80-365 ul. Czarny Dwór 12
TEL. 53-17-07 w. 260, FAX 531482
godz. 9-19 pon.-piąt.
godz. 9-17 sobota
godz. 11-16 niedziela

"ORIBS" SA Polskie Biuro
81-391 ul. Armii Krajowej 7/Hotel Gdynia
TEL. 20-48-44, TLX 054436
godz. 9-17, pon.- piąt.
PZMOT Okręgowe Biuro Turystyki
81-366 ul. Batorego 4
TEL. 20-85-99, TLX 054296
godz. 8.30 - 16.00
"SPORTS TOURIST"
Przeds. Imprez Sport. i Turyst.
81-363 ul. Starowiejska 35
TEL. 21-91-64, TLX 054287
godz. 10-18, dwie pierwsze sob. m-ca 9-14
"WYBRZEŻE" Biuro Usług Turystycznych
81-472 ul. Legionów 126
TEL. 22-00-69
godz. 9-16, soboty 10-12
"OLIMP" Maklerska Firma Ubezpieczeniowa
81-385 ul. Starowiejska 8
TEL. 21-63-20
godz. 9-17 pon.- piąt.

Korzystne

warunki ubezpieczeń

tel.: [894] 42-54-61
42w.35

- artykuły gospodarstwa
domowego

- zapałniczki
- wentylatory

- wagi szwedzkie EKS

- bieliznę darnską

PUCK

do pisania
- krzesła biurowe
- wykładziny dywanowe
ekspłoatacyjne
do kserokopiarek
Canon

:

52-73-77 - SOLIDNY klub
towarzyski - zatrudni dziewczyny

"GEOPOL" Przeds. Usług Geodez.-Kartograf.
84-100 ul. 1 Maja 12
TEL. 73-28-66

AGENCJA UsługowoHandlowa zatrudni na
wę
* Gone: ki
orów,
niarzy, kafelkarzy, x Inerki, kieców, kucharki, maokł
e. gniarki,
szkolank , itp. Wy
a ane: wiek Mr

GDANSKI

10-16 pon.-piątek

R

GNIEW
ijowe

KOŚCIERZYNA

AVON - dystrybucja luksusowych kosmetyków, 20-81-80, 29-09-04, 11.00 -18.00

Gorące wspomnien!

001 609 426 32
Fantażje

001 609 426 32

KM |

JURASSIC Park to tantazja. 400

5

tys. dziennie to rzeczywistość. Po wyjściu z kina
zadzwoń, tel. 51-12-34 wew. 30 (9.00 - 18.00),

MAK-TOURIST, Gdańsk, tel. 31-36-

001 609 426 3252
ole U

001 609 426 3253
Opato za telefon do USA-wg aktualnej taryfy.

"ALFA" Biuro U:
83-400 ul. M.C. Skłodowskiej 6
TEL. 86-40-36
godz. 9.00 - 15.30 pon.-piąt.

ŻUKOWO

27110

TEL. 81-75-15
godz. 10-15 pon., śr., pt.
godz.

17-19 pon., piątek.

NW

szczegółowe informacje uzyskasz w Agencjach lub w Oddziale w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1, tel. 20-69-70, 20-17-28 wew. 374.
z dodatkowy rabat w ubezpieczeniach OC - 15 % opłaty wniesione do 15.12.93 r., EZ KeT o py [Xe
Teo
PALI?

zyka angielskiego lub niemieckiego do pracy
przy komputerze.
A

POTRZEBNA kobieta najchętniej
emerytowana nauczycielka do przypilnowania
10-letniego chłopca oraz wspólnego odrabiania
lekcji. Tel. 268-119
a
kę męską, Gdynia, ul. Korzenna 19

PRACA, 52-75-55
17

30 poszukuje księgowej i osoby niepełnosprawnej z biegłą znajomością ję-

SALON „Simona” zatrudni fryzjer-

"ALFA" Biuro Usługowe
83-330 ul. Sienkiewicza

at, referencje, tele-

fon. Wiadomość tel. 5701-82 od 8.00 - 14.00 R:

Intymne sekrety

"ECHO" Pośrednictwo Ul
83-140 ul. 27 Stycznia 8/6
TEL. 35-28-78

"ALFA" Biuro Usługowe
83-300 ul. Parkowa 4
TEL. 81-46-95
godz. 9.00 - 15.30, pon.-piąt.
"CEDRON"
Biuro Usług Turyst. i Biurowych
83-300 ul. Gdańska 29
TEL. 81-48-20
godz. 9-17 pon.- piąt.

IMPORTER

UPUSTY CENOWE DO 8% Il

*"CEDRON" Biuro
84-200 ul. 12 Marca 180 A
TEL. 72-34-28, TLX 054140
godz. 9-17, soboty 9-13
Agencja Ubezj
"K.M. PERZYŃSCY”
84-100 ul. O. Reformatów 9
TEL. 72-22-83, FAX 720707
godz. 8-18
"PREMIUM" ul. Pucka 10 A
TEL. 72-10-27

KARTUZY

OC, AC,

ECO

WEJHEROWO

"RUMINA" Firma Poligraficzna
84-230 ul. Torowa 10
TEL. 71-24-47
godz. 9-17
"AGENCJA WARTY T. ŚNIADACH”
84-230 ul. Derdowskiego 25
TEL. 711-432
godz. 10-18

komunikacyjnych

WZORCOWNIA .

Koszalin, ul.Z wycięstwa 190/192

pon.- piąt. godz. 9-13, środa 9-16

godz.

ino-U:

RUMIA

HURTOWNIA
GDYNIA, ul. Pucka 28
tel./fax: (0-58) 23-35-31 w.55

w sob. i niedz. 17-22 pod tel. 82-34-14

"OMEGA"

GDYNIA

VA THE

"HANIA" Biuro Usług Ti
83-100 ul. Wojska Polskiego 7
TEL. 82-31-14

godz. 9-18 pon.- piąt.

godz. 8-17, sobota 8-12

TEL. 51-34-84 pon.- piąt.

AOR

-z
- ka
atary, databanki,
translatory
- nesesery I walizki
- sztuczne kwiaty
- rolery oklenne

cja Ubezpieczeniowa "KM
81-194 ul. Cechowa 7 A
TEL. 78-35-29

PRUSZCZ

81-354 Plac Konstytucji I
Przedsiębiorstwo

Wielki konkurs €LCOMPU !!!

godz. 8.00 - 15.30

godz. 10-18 pon.- piąt., sob. 10-14
"INSURANCE" Pośrednictwo
81-587 ul. Tatarczana 4
TEL. 24-30-62
godz. 11.00 - 16.30 pon.- piąt.
"MART-TOUR" SC
81-290 ul. Zamenhofa 17
TEL. 23-02-08
godz. 10-17

7ABM" POLAND
80-342 ul. Jelitkowska 20
TEL. 532-079 w. 1256, w 1101, FAX 532-420

"MULTI KOM”
81-767 ul. Boh. Monte Cassino 62

TRANSPORT

5-lat A RAIcH

Stale oferujemy:

REDA

81-426 ul. Ujejskiego 22/3
TEL. 22-25-39 godz. na telefon
"BROKER" Robert Modzelewski
81-629 ul. Stawna 1 F/3
TEL. 24-07-79, FAX 240779
godz. 12-17,
sobota indywidualne umówienie się
"POL-TURYSTA"

"DANEX"
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
81-853 Al. Niepodległości 702
TEL. 51-70-33, FAX 514048

- OKNA I!DRZWI

BEZPOŚREDNI

"ORBIS"SA Polskie Biuro Podróży
83-100 PI. Wolności 22
TEL. 31-27-80, TLX 0512297
godz. 10-17, sobota 10-15
FIRMA "LAC"
83-100 AL. Solidarności 19
"PANDA" Biuro Turystyki
83-110 ul. Gdańska 7 A
TEL. 31-46-60
godz. 9-17

TEL. 21-34-74
godz. 8-16
"LAVA" Biuro Pośrednictwa i Usług
81-364 ul. 10 Lutego 29/2
TEL. 21-07-50

godz. 9-17 pon.-piąt.

godz. 9-15 sobota
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
H. WOYCIECHOWSKA
80-264 ul. Grunwaldzka 135 A
TEL. 41-32-11

godz. 8-15

TKK Salon Sprzedaży FSO
81-002 ul. Kontenerowa 30

81-323 ul. Morska 11/6
TEL. 25-32-42
godz. przyjścia i wyjścia promu
pon.- piąt. godz. 7-15

godz. 9-18 pon.- piąt.

"GEOGRAD"
Przeds. Geodezyjno-Kartograf.
83-100 ul. Dąbrowskiego 18
TEL. 31-32-08

81-310 ul. Śląska 35/37

81-352 ul. Abrahama

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

TCZEW

niedz. 10-12 pod tel. 20-12-83
AR-GEO"

godz.

GDAŃSKI

*ŚWIAT" Biuro Turystyki
« - 83-200.Al. Wojska i
16
„TELs227-87 «
u żywnieii MAC
godz, 8-18, soboty 8-1 8
"ATMA" Biuro Turystyki i Usług
83-200 ul. Reymonta I
TEL. 287-32
godz. 9-17, soboty 10-13
"EWA" Biuro Usług Ti
83-200 ul. Paderewskiego 1 1
TEL. 225-77, TLX 512891
godz. 9.00 - 16.30, soboty 9-13
"MDA" Biuro Usług
83-200 ul. Hallera 32
TEL. 232-82
godz. 8-16, soboty 8-12

NL

39-47-06 - MESSALINA zatrudni panie.
41-53-47 - AKWIZYTORZY, 56-24-89

AGENCJA zatrudni dziewczyny, 41-10-60

27182

30259

AGENCJA zatrudni panie, 47-80-24

17596 |

AKWIZYCJA - przyuczenie. Usługi budowlane,

26425

AKWIZYTORÓW drugich drzwi przyjmę, tel. 5175-43, 51-24-52
24848

41-73-37 - ZATRUDNIĘ dziewczyny.

57-78-93 - AGENCJA zatrudni panie.
28146

27422

23-56-79

”

w

3 grudnia 1993

Str. 1
:

AKWIZYTORÓW drzwi dodatkowych na bardzo | ALTANĘ i działkę rekreacyjną 0,13 ha z możli:

WYPOŻYCZALNIA samochodów

dobrych warunkach, 20-25-09

dostawczych. 41-39-24

|

wością budowy, 2 km od Pucka - sprzedam,

BM

740427

AMERYKAŃSKA firma Trever Ling Products -

***"

ee

szuka dynamicznych terenowych przedstawicie-

k. Kościerzyny, tel. 57-71-03

i. Spotkanie informacyjne 3.12.1993 w Hotelu
Gdynia, godzina 17.00, sala lazurowa.

ee

ATRAKCYJNA« praca, tel. 21-00-84 +

no.

9

WYPOŻYCZALNIA samochodów

Giełda Nieruchomości T'a=

Architekci. - codzienne dyżury.

[

sy masażu leczniczego. Wrzeszcz, Grunwaldz-

„Kartuska

DZIAŁKA dla biznesu! Orłowo, aleja o

ka 7678, tel. 41-12-31+34 w. 45

stwa, 431 m kw, tel. 24-86-24

CHCESZ zarobić, dorobić zadzwoń, 57-24-12

DZIAŁKA - superatrakcyjna, z widokiem na mo-

'

O

w godz. 9.00 - 16.00

si

MUCERY

8653

przy Monte Cassino, 52-40-23

id

ms
Gdańska

.

sm:

az

Śródmieście

sprzedam, 52-76-80

u

Zz

DZIAŁKI
budowlane Trójmiasto okolice sprze
dam, 52-76-86

GOLF, 1989, 72-27-89

12255

DZIAŁKI budowlane Wiczlino - uzbrojone około

KUPIĘ Audi 80, 86 r. lub Sierrę 87 By

skiego, tel. 56-55-43, 56-68-96

FIRMA "Da Vnoi poszukuje wykwalńkowane — 10$,39973
szwaczki do zakładu w miejscowości Kolnik 57.

Pszedkami

—4

Pie

u

: NOWE tut z isa, 23-39-32

KUPIĘ zachodni do 100 000 000,-53-02:1226042

WYNAJEM 21-96-12

CHU

PIANINA
nowe od 11.800 000,- używane

rzad

Se"

13854

30192

p

SEGNENT 220 m Gdańsk4orena tel. — MAZDA 5, 1600 om 19667000 00-59.

:

113669 po 19.00

GŁÓWNEGO księgowego zatrudni przeds. pry-

.

R-2037

5%"

watne. Mile widziane uprawnienia biegłego rewi- | SPRZEDAM gospodarstwo 25 ha Chorążówka | OPEL Kadettkombi 1991/1,4,72-81-4
osz

2, gm. Stegna

SE:

/ OPEL Nec

PŁANIDIEKI 7-195

sss

2

DO

A

dzone i marynowane -duży wybór promocyjne

NORD-MEDICA - USG, Ek,

gara ; porady, : Sopot, . 51-05-04, ; Kościu:

stiga, 6
l

Rec

a

NH

OŚRODEK Piagnogtyki

DOMY, mieszkania Gdańsk, Sopot, Gdynia, Z
kowo sprzedam, 52-76-86

ANTYKI do remontu kuję.

KUPIĘ mieszkanie na Starówce; tel.31-1968 | dz iennie 7.0 7.
SE
mieszkanie,

KUPIĘ

19667

Medy'
zna
wiejska

|"

31-41-48

swsto

wy 82-29-78po 17.00 |

RR

KUPIMY mieszkanie, 20-96-93

- 20.00
UV,

SO

grafia dora, dzieci, EKG komputerowe. USG

ian

:

Cam a, Staro47, we jście od

bota 8.00 - 15.00. Eckain

stawy, dorośli, dzieci.

tlenu 4 Brzeżno, 434795 (7.00 - KO'E zakKnię- Przymorze, asp, ża.

KUPIĘ numer telefonu 82 . . Tel. grzeczności:

ceny. NE R siak Haji A

mow

A
eo

kaja cenia
50) roca
34-20-22 wieczorem.

POLA

w

- kursy języków obcych,

SKABIT - indywidualne kisykonpuluw

NEUROLOG. Dr med. Jan Niżnikie

i

NE

LinCare. angielski specjalistyczny, ofice-

rowie, marynarze, 20-56-59
NGLO
ai

Rektosko-

pia. En

ODZOAnE

we, 21-98-76

de

WEKTOR: indywidualne kursy kompulerowe

s

23695

AGLSK szoa

0268

Na

maszynopisania,
księgowości
oraz szkoła seretarektel. 21-71-10
1usz7

pzyKa 32.652

13885

GITARA, 25-19-67

A

SPEC,

wu

PEDIATRA -wzyydomowe, 479353

KURS„B' 41-21-82, 32-49-71

PEDIATR A - wizyty domowe, 2-86.7

KURS „B”, 48-72-83, 41-50-92

sos | MIESZKANIA 80 m Wrzeszcz, 48 m, Gdynia,

15826

ANGIELSKI, ee22-18-28

see

19826

as

ANGIELSKI
dła dzieci, 48-79-87

1429
Fe

INTELIGENTNĄ panienkę przyjmę na pokój za | SPRZEDAM działki rekreacyjne - las lub pole metalik, poduszka, alarm, kimatyzacja 520 min
e
97 PALETY EUR używane lel.81:0905, 53:21:22 zamienię najedno (210378),
SĄ: PEDIATRA OKI. abo wy
EAC piski pay: peer l SZEW EEEDE
6
RYNNY : wentylacje ip al maĆ, SZ. ELE 245603
| MIESZKANIES5 mw Góynisprzedaytel.rano | ty 51-74-17
Tel. 57.36.73
m
"SSS PEUGEOT 405D, GD sprzedam, 31631 w. |
CZE
k
i
p
pe
R
PEDIATRA -Hie
da
iaki
:
JAK pojschać do USA, te. 5157-17 (od
kempingową lub pawilon przeno-

AKURS prawo ay wsie kane Or
M
KURSY maszynopisania, tel. 31-

9.00do 16.00)

KURSY ,B' Wrzeszcz, 48-667 |.

SPRZEDAM
działki budowlane, Rewa 79-12.23.

214

SPRZEDAM bliźniaka Brzeźno, 56-72-83 _:
30188

PEUGEOT 505 turbo diesel, 1985, 2300 cm
sześc, 21-19-00-9-14)

Ak
ny,h |chcesz zarobić — SPRZE
wii I

JESTEŚ
= młody,
Dae

mieszkalnyka z ią
działk pół 8;R

9

pi00-24.a

OMA

.

.

sk

KRAWCOWEzafudn, 334521 w.50

i

yigóska

MONIERÓW Aleiew poc

Jad :

SPRZEDAM działkę budowlaną w Koleczkowie,

Oraz powypadkowe, części do wszystkich ty-

o;

PAŁ ODOSD ATOS
SKODĘ

SPRZEDAM dom
220 m kw. 79-12-30

ców zatrudnię w Szczecinie, 41-21-81, po | *
15.00, 41-40-08

ZZS

:

"AUTO

- GLAS

L, 1988 r., sprzedam

> g20ś0:7205-7

A

me

GDAŃSK

JAaFT

A

53-65

sweż

Biuro

POSZUKUJĘ lokalu nasklep, 79-12-30 |,

kgzan

SRK

- Ba
Fon NY(9.00wynajem
- 18.00),

i
"ocodow,20697

PRACA
ukończenie kursu pilotów,smos41
23-86w. warunek
39
pia

ia

PRADO
O

ZZ

Orunia

i

PRZEDSIĘBIORSTWO handlowe zatrudni oso-

bę do pracy w dziale dystrybucji łożysk. Tel. 43-

24-65
handlowych
Tann

|
z

"
sa-

mochodem poszukuje firma importowa,
tel. 4t-

30-52

ż

KH

10181

PRZYJMĘ: chałupnictwo, Śluza 2/2

30186/1

SAMODZIELNYCH stolarzy zatrudnimy Tof-

Mar, Gdańsk, ul. Narieka10, 48-13-61 |.

ses

w

oraz elektryków, Gdańsk-

eźno

sem, AlFSerice s.e, 24-23-40

EA

rok prod. 1991, koparkę KM-251 Elbląg 31-470

"AUTO Szyby Przymorze, Czamy

Dwór10,53488
:
+

FA

pkp Pejs AEm Ta

SZYBY - tanio -

23.66.68

1990r,

|

„stan

16095

cji, tel. (0-51) 205-00, Grudziądz.

Bre

m
pH Favorit 136 LS,

b.

-

r.

O

ae

el

OO

23:
00.
SSR

(10.00- 18.00)

:

8637

SPÓŁKA załuni sanodziną kięgoną 29 ra "Tłumiki TORY stat

AE

znajomością pracy na komputerze,
tel 21-9575

Bial", Białystok, tel. 611-451. Raty, leasing.

montaż oraz własne - Gdańsk, ul. Matemblew-

STOWARZYSZENIE Kupców Gdyńskiej Hali __ Ska '4. Stosujemy oeny obniżone.
magane doświad cz enie,

Wy-

AUTO

siębior czość, mi-

e

nimum średnie wykształcenie. Zgłoszenia
w biurze
: Gdynia, , Wójta Radtkego 36/40, tel. 20-08-

SZUKASZ
pracy, chcesz dorobić - pracazadla
dego,
każdego,
tel. 37-33-31

ŚLUSARZAARZA| -- spawacza, 48-55-50

TE

KRAM Nowe, używane części

OE]

prada:

o

27743

,

,

by

|

| HYKWALFIKOWANE krawcowe zafuóni z.

odzieżowy, 23-344 kład WYKWALIFIKOWANEGO

*

16199

miana, raty, : 51961

:

przyjmę, 41-44-23

19184

| nia Karwiny

ZATRUDNIĘ fryzjerki: damską - męską. Góynia, | LA WIE TĘ wypożyczam, 41-24-30

ul. Abrahama 83

e
ZATRUDNIĘ

|
panie do agencj

10-74 Tczew.

:

:

ZATRUDNIĘ akwizytorów, tel. 51-67-38 |. | OPONY
79 Jaśkowa używane,
Dolna 67 Wrzeszcz,
|

L:

ZATRUDNIĘ kucharza, kelnera, portiera Re-

|

szkanie, 41-53-47, 56-24-89

si

CA

- ŻYCIOWA szansa. Jeżeli zadzwonisz dziś lub

Z

*.

20-73-77 - DOMENA a: e, ki ja

ne. Gdynia, Świętojańska 9
mi;z - wycenyraŁAr

|

Zgłoszenia

=

:

m

GeO -0b6 neułonS*
215

51.5819 ARTDOM
- kupno, sprzedaż

95

ABRAMOWSKI - kancelaria prawi-

6152

:

Chrobrego

ki

4

o.

i

TŁUMIKI, chłodnice, tel. 43-

1059

EA

raty, 31-83-43, Gdańsk, Rzeźnicka 2

25p 1250434784

|

rodzaje,

=

POZY

Żu

CZA ANIA

*

ae

„s

| WYPOŻYCZALNIA *Piast"
19150

WYPOŻYCZALNIA samochodów

AGENCJA MGM Investment” - obrót nieruchomościami, 41-53-65

WYPOŻYCZALNIA osobowe, |z-

JWJ, 52-36-23

wety, 25-14-92

0

26501

3
aaa

CANON Fc 120

artńdge

:

21-09-95- FORUM,

1300 000. z

|

ki

DRUKI oso 4661
FRYTKOWNICE

|
rożna;

grille, opakowania j

razowe - kubki
190 e
*Qllko”, Sopot, al. Niepodległości 648, 51-

54-07

10119

FUTRA raturane i sztuczne USA poleca
SE Wrzeszcz, Donie 6 (Marchlewskiego
27841

Ć

60 METRÓW wynajmę 204-177

O

-
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mieszkania,

A-DENT - Soma! aja,

10574

Niemcy -

:
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DF;
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"

SPRZEDAM
71-18-21 graź bk, ul. Kawecl,

NY
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POWYPADKOWY zachodni kupię, 31-99-06.|

19676

atrakcyjne panie, 24-35-48, | tel, 72.87.94po 16.00

EA

4046
VAT - rejestry zakupu i sprzedaży,

27730

Braniewo 32-16

OBO"

SOLARIA 31-84-30

SPRZEDAM działkę budowianą Rumia 850 m, - RTO sprawny sprzedam, 57.7096

KEROWNIKA
bót Śląska
wykończeniowych
PB Hossa, Gdynia,
35/37 p. 325 zad
Gi

Ż

SKÓRY ów pory M

tel. 32-34-37
po 16.00

sądzki, Tadeusz Osowski, Semlin 54, 83-206
Kleszczewo, gmina Zblewo
»

wa

PILNIE sprzedam Poloneza Caro 1500,ie1992,

do wykończenia, centralne ogrzewanie i po-

JEŻELI poszukujesz pracy, dobrych zarobków,
a lubisz muzykę A zadzwoń, 32-26-00. Wy-

|

wynajęcia oka

je

wicz. Rejestracja 56-12-49. Również wizyty do-

biurowe -

m kw., tel. 211-100, 211-015

,

EKG. Lekarze specjaliści gastroskopia

AGENCJA kupi obiekt na pensjonat lub pensio:

a

RYBY - żyie (karp, pstrąg), mrożone, wę

zo GL je apo cka, RON

27109

nat nad morzem, 52-76-86

z

cus
ŻE
20-85-03
26503
MEDI
* 56-38-28, Przymo- PRZEDSZKOLE.
ze, Opolska 8, Stomatologia - znieczulenie
)
uroschool - cenogólne, protetyka, USG - stawy, dzieci, dorośli, - trum, Orowo, 20-45-80
=

KSISIĄŻKI, antkuaat Gdynia, a

A

a

Po-

LinCare - kursy komputerowe 2055.59 |

INTRERNISTA wzyy domowe 4!-

sig

,

O ZE WORENA,
KOMISRzeźnicka
komputerowy.
o 2
Kupno - U
91943

uj!

,

24-09-87

'*

WYNAJEM

WEI

MOZAIKA,
bozzeńa, 575069 |,

17793.

Il kasy,

maturalne 20-55-59

487.
INTERNISTA - vy) ll 413102

M

wynajęcia pomieszczenie

MATERIAŁY
zł
: podłogowe,
sok parkoty bary.82 .ROB

:

dnictwo, 41-46-93

KinCare - oynaniczny angielski

- maturzyści, studenci Studium

42-59

TANIE dwupokojowe Sopot sprzeda pośre- — 19-50

ZESTAW satelitarny Uniden sprzedam, tel. 25-

SPAAD OM

zm;

INTERNISTA - wizyty domowe, 53.

Kancelaria Prawnicza „Lex

ry rod

O

GINEKOLOGIA - wjazdy do kinki

domy,

TABOR -20-197, 1100-1600

KURSY. komputerowe - nv

5

w Kaliningradzie. Tel. 52-08-33

=

s

ka

e.

By M. Focha 31, 20-61-45, 2248.

Kompletna renowa2000 000) gwarancja, ransport, 51-39-88
- bardzo dobry stan - odPLANDEKI
20500 cja,2 polituowanie szerlakiem, Elbląg, tel. 33-47.
KOT da CALC AOCOOAE AE | LINCOLN
ZN - rocznik: 1988A
71.1936

71-08!

denta. Tel. 22-09-40

:

28611

KUPIĘ
Liaza, Warszawa 46-19-85

7182

"

FIRMA zatrudni
do ręcznego rozkroju skór, Ru:

ik

Po 100 min, 2248-1100 15.00, Bogóan„gy

: budowlaną na trasiela
KUPIĘ działkę
Gdynia -

E-75. PracaInformacje:
dwuzmianowa,
wynagrodzenierzyakordowe,
Sopot
7
tel. 51-72-54 w. 144, 147
Fay
mau Pasowa (0A

ses

MIESZKANIA.

Ę sklepową tanio,
po1600 .
| AGĘ pełnoychyną sprzedam, tel. 2-472
ony
FAW
5.

8.00 - 15.00

a: Y sida psina soka z.
wykształceniem
i znajomością języka angiel-

13852

WIĘ

jestacja 31-12:58

se

28648

e

|

Dentystyczny, Długa 67/68. Co- — ki, 20-18-38, 25-48-10

- kupno, sprzedaż, zamiana

ne. 211-501

EUROSCHOOL - zaa niemiec-

dziennie
8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 14.00. Re-

mieszkań, nieruchomości. Zgłoszenia bezpia.

22811

KF 50.37.0746

MAK, ziamo
dla paków. "Agro, 6232-03, — ZMYWARKĘ
tanio 41.26.52

min, Wrzeszcz, ul. Fredry 18/2
h

|

A hutawia Toll

LISTWY grzewcze, grzejnki, 51-

FSO 1500, '89, silnik Poloneza 5 biegów, 42

kreta

TELEEN

"66

FSO 1500, 1985 r, 19 min, Wrzeszcz, Aklony_—

DZIAŁKĘ pod kamienicę Gdańsk

DENS - Prywatny Gabinet

86

AERPOL

Gdańsk - Przymorze przy Ikei, czymy cay TELEWIZORY Royal oferuje futownia Tola.
tydzień, Wrzeszcz (stary „Druh, Sopot - Sonica — 48-45-45
-

DO pracy w srebrze przyjmę, tel. 56-79-70 je

"7"

MERPOL

Robotniczej 3/11, tel. 39-03-33, wew.

płyty- eta

FORD Siera23 D, 86. sprzedam 52-72,24
:
KRUSZKOP dostarczy żwir, pasek,
FORD Sierra 2,3 diesel, 1986 sprzedam - 90 | pustaki, bloczki, cement, wapno, klinkier, kostka
milionów, 22-70-70:22-09-69
zo,
drogowa, 52-77-5253
ma

EKSPEDIENTKI 25 - 30 lat, zatrudni Trol te

średnie czarne, 435-808

u

A

gier
rze, centrum Gdyni - sprzedam, tel. 20-96-59,
CHCESZ się sprawdzić w handu na terenie El. | 20-65-27, po 17.00 23-01-06
bląga
- dzwoń, „tel.
tel. 343.308
|
ste | DZIAŁKĘ
Ez
m w Miszewie na
HP Chwaszczyno - Żukowo sprzedam, 51-23-

s.

k

UCERY

a

KOMPAKTOWE

wCen.

trum Handlowo-Usługowym na Dworcu Głów.

we, 476309

MINIKIe: szoskowiose, 328-703 BOL.

JA

części do *japończyków” "Apek' 51-47-41, 82-355, 10.00 - 17.00

SV

NA

HURTOWNIA odzieży uży-

akAa szybkoaeita:e

A ada

LOKAL 17 m kw. (sklep, usługi)

Wane, ul. Siennicka 30/40, zaprasza | TANIA boazeria, listwy, kasetony, mozaika -

des. 41-24-30 .

or”. 20-19- 7 Gdynia, Sienkiewicza 2.

Aue

;

I

wies

— SZNAUCERKI miniaturowe czarne, rodowodo- | nym w Gdańsku sprzedam. Tel. 4769.87pg

HURTOWNIA piwa, 50-46-88

DOMY, mieszkania, sklepy, biura, warsztaty, | dostawczych, mikrobusów "Tex', WW, Merce-

k

STARE kanapy, 48-79-78

GARAŻE blaszane Falmax', 325667

WYPOŻYCZALNIA samochodów

produkująca wyroby pochodzenia naturamego | DOMw stanie surowym na działce budowlanej | dostawczych "Nava", 39-02-20 wew. 24

PM

GARAŻE blaszane, 57-29-20

OK

Unlimited - Kursy

Cambridge First Certificate, Advanced, Proficiency. Gdańsk, Podmłyńska 10, 31-33-73,
Gdynia, Legionów 27, 22-15-30 (16.00 - 20.00)

EUROSCHOOL : Szkoła podstawo:
wa, 20-18-38, 25-48-10
25882

BIURO rachunkowe - isęgo

przychodów, rziczenia WATT, 53-46-88

BIURO tłumaczeń, Staro-

wiejska 26, tel. 20-54-53

BIURO rachunkowe 'Fal-max', księga
przychodów i rozchodów, rozliczamy VAT,prowadzimy ewidencje VAT, 32-56-67

BIURO rachunkowe, 23-74-59

:
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PM

Kompletnie!!! 47-67-64
28609

13721

- lodówki,

DEKORACYJNE

szycie fi-

ran - zasłon, „Styl”,- 25-08-99

TELEWIZYJNE - Neptun, Jowisz,
Helios, 32-91-40
|

25646

DRZWI órewniane, tapicerka, harmoniko-

TELEWIZYJNE 53-51-01, 57-04-71,
20-32-78, dojazd bezpłatny
ok

we, 41-79-91
27814

DRZWI przeciwwiamaniowe, kraty, 32-6549

o

FOLIE antywiamaniowe, przeciwsłoneczne,
51-60-22

HYDRAULICZNE «el. 23-45-16
23-45-16

%

23381

KOMINKI, 31-78-76

:

śne, 22-21-16

:

23691

KOMPLEKSOWE remonty, przebudowy, adaptacje wnętrz, 53-63-58

rancja, 57-23-83

ak

WYPRAWA, farbowanie,
czyszczenie skór wyrobów futrzarskich. Gdańsk, ul. Gdańska 2148-41-71

KRATY drzwi, zabudowy, ogrodzenia, 4855-50

25160

=

KSIĘGA podatkowa, doradztwo
KSIĘGI przychodów, VAT. *Orgtech" 3166-35

KSIĘGOWE - biuro, 51-72-41 w. 44

ŻALUZJE pionowe, nańizy, r-

:

tel. 23-45-16

16-67

. PARKIET wiasny, powierzony, układanie, 53-93-71

Ż 4

BLACHARSTWO i lakiernictwo samochodowe -

solidnie - konkurencyjne ceny, 25-12-72

alle
27300

28120

PRALKI, 56-86-72

PREZENTER, przyjęcia, wesela 3263-81
ROLETY antywłamaniowe, ocieplające- 'Sohns-Por', 3992-65
9052

ROLLGATE - rolety przeciwwłamaniowe, zwijane, kraty, bramy, 31-10-11 w. 31 to

TANI transport 1,5t, tel. 32-19-17,
47-67-09

27939

TAPICERSKIE kienta, gwarancja,
23-41-83

R

TELE - COLORMAT, Neptun, inne, 32-37-30, 23-51-04
A
TELEHELIOS, Neptun, ine,
23-05-95
o

27966

:

CYKLINOWANIE,
32-06-10
:
CYKLINOWANIE, 32-17-42

22897

CYKLINOWANIE, 53-14-09

13758

CYKLINOWANIE, 20-74-81

A
. 21921
25118

ASKANESA

13705/1

.

%

:

;

20825

CYKLINOWANIE, 21-00-74

| 23518

CYKLINOWANIE, 41-60-94
CYKLINOWANIE, 37-32-21
CYKLINOWANIE, 23-40-20
CYKLINOWANIE, 21-00-62

TELENAPRAWA - Jowisz, Neptun,

CZYSZCZENIE „Kea” dywany, tapicerka, 21-99-

Helios - dojazd bezpłatny, 31-88-63, 41-01 :66 :

TELENAPRAWA 23-52-42 "e

23231

i.

po
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 29 listopada 1993 r. zmarła była długoletnia
Pracownica Służb Lądowych Polskich Linii Oceanicznych

O
:

SIERADZAN

e

: 0%
26451.

|
25585

>

ś. * p.

ŻELAZNA

Hamburg, Rzym, 41-80-74

wozów. Podróże cudzym samochodem codzien-

14727

13.00, 53-59-97

a

49

15980

TIFANI całodobowa, 22-48-66

24163

R-2067

VEGAS - 51-47-02

"Arkadiusz" 41-73-68

TRANSPORT, przeprowadzki, 23-84-59 a

ANABELL - SARITTA, 24-08-43
21980

15862/1

22586/1.

6540 AGENCJA

"CAŁODOBOWO
46-09

ANGELICA, 56-98-24
CZEKAMY na Ciebie - Paradis

_ TOWARZYSKIE
ee

27312

10968

ła

DANA zaprasza Panów, 53-06-48

27039

"43.59.47 - ATRAKCYJ-

15862

JANET, 21-64-74
26090

KLUB towarzyski zaprasza,
tel. 24-85-77 SE

"PUSSYCAT, 57.82.39

Jem

22586/2

"24-83-10 EXCLUSIVE Private
(Przyszedieś nieznany zesz Club.
zyciem
15320

sza - 20.00 - 6.00 Gdańsk-Osowa, Koman-

dorska 18
ś

SALON Masażu Thais” zaprasza panów, 2343-21. Zatrudnimy panie na atrakcyjnych warunkach
21961

SANDRA, 22-24-61
TOP Service, 56-98-96

2717

ZUZANNA- 56-46-09, panie, panowie, stripiiz -

ciep

Lie

„22584

a
;,

*PARADIS

15863
:22586

31-65-44 WENUS

PY

51-70-62. BEA. 51-70-62 całodobowo. 51-70-62
czysto i zdrowo.

13809

s

56-37-02 - EWA.

22-49-51

- INTERMAX-

SSL]
PRZESYŁKI ekspresowa!
najtańsze pomiędzy Warszawą, Gdańskiem,
Olsztynem, Białymstokiem, Poznaniem, Szczecinem, Łodzią, Katowicami, Krakowem - już od

2200 zł/kg. „Wan” - Gdańsk 43-23-06, Warszawa 38-92-14 w. 204. Zainteresowanym
prze-

ślemy pełną ofertę cenową

AGENCJA Gejsza Meza zancń

57.87.38

10708

TRANSPORT osobowo-bagażowy, kraj, zagra

e

F

I

24092

13553

EB

*"Oddawałaś nam co dzień swoje wielkie serce, nasze troski brałaś na swoje ramiona.
Pamiąć o Tobie będzie żyła wiecznie - ona nie skona”
Z wielkim bólem zawiadamiamy, że dnia 30 listopada 1993 r.
zmarła nasza najukochańsza Żona, apa
Siostra, Teściowa i Babcia

JANINAz d. KRZYŻOWSKA
TÓMCZAK
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 3 grudnia 1993 r. o godz. 8.30
w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Łąkowa.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00 na cmentarzu Łostowice.
Pogrążona w smutku
28465

Rodzina

.

RENO
EW OO OOOO
Pani
ZOFII CEGIEŁKA
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

a

EDERA - 56-98-24

- 56-

TRANSPORT, 48-51-83

BO

27038

=

"e

ATRAKCYJNY sylwester w Łebie -

10463

———

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30 listopada 1993 r.
zmarła Nasza Najukochańsza Żona, Matka, Teściowa i Babcia
ś

STANISŁAWA

?

p.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 29 listopada 1993 r. zmarł były długoletni.
Pracownik Służb Lądowych Polskich Linii Oceanicznych

z

HENRYK

KRAWCZYŃSKA
Żyła lat 48

ŁUCZKIEWICZ

Serdeczne wyrazy Mipółczucia Rodzinie Zmarłego składają
Dyrekcja, Emeryci i Renciści
oraz Pracownicy PLO.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 3 grudnia 1993 r.
o godz. 13.00 w kościele pw. św. Ignacego na Oruni.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 14.00
na cmentarzu parafialnym na Oruni.
Pogrążona w smutku

Pogrzeb odbędzie się dnia 3 grudnia 1993 r. o godz. 12.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie
przy ul. Malczewskiego.
8905

Rodzina

+ooo

a=="="=""="====="=====i==i=="====r===r==r=iiri"

I

Drogiej Koleżance
mgr. IRENIE PLEWIŃSKIEJ
serdeczne wyrazy
współczucia
z powodu śmierci

GAJEWSKI

naszego życia, dowiadujemy się WÓWCZas
gdy Go zabraknie na zawsze”.
W II rocznicę przedwczesnej śmierci

i

składają
Współpracownicy
z Wydawnictwa
Uniwersytetu Gdańskiego.

Kierownictwo i Pracownicy
TP S.A. - Zakładu Telekomunikacji
w Gdyni.

8913

"O tym, że Ktoś był ważną częścią

OJCA

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pełni smutku zawiadamiamy,

Wszystkich Życzliwych

Dnia 30 listopada 1993 r. zasnęła w Bogu

że w dniu 30 listopada 1993 r.
zasnęła w Bogu nm
Żonai Mamusia

kochana Córka, lu

BARBARA

BRZOSKA
Msza św. żałobna odprawiona zostanie

p IESZKO

Wyprowadzenie na miejsce spoczynku
w dniu 6 grudnia 1993 r. o godz. 13.30
z kaplicy cmentarza Witomińskiego.

Wyprowadzenie z kaplicy
cmentarza Witomino o godz. 13.30.

- Pogrążeni w smutku
Mąż z Synkiem

SAoWmJ i Ciocia

z d. KOSZCZYŃSKA
+ lat 29

w kościele św. Maksymiliana Kolbe - Witomino
dnia 6 grudnia 1993 r, o godz. 12.00.

26669

Pogrążona w bólu Rodzina

ś. T p.

KAZIMIERZA
CHOMICKIEG o

R-2068

—

|

ROZI. Agencja Całodobowa. Parie, pano-

je

eny Soa. Holnto PA LOT KOD

omyłkowo podano godzinę
pogrzebu.
Pogrzeb odbędzie się
3 grudnia 1993 r. o godz. 12.15
na cmentarzu Leszczynki.
—
Za pomyłkę Rodzinę Zmarłej
serdecznie przepraszamy.

27561

2487

wie, 41-10-60, Gd. - Wrzeszcz, ul. Karłowicza

fortowe autokary, również wynajem na zlecenie.

o godz. 10.30 w kościele Serca Jezus.

Mistrz mechaniki precyzyjnej
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 6 grudnia 1993 r.
o godz. 9.00 w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa
w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Mireckiego.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00 na cmentarzu Srebrzysko.
Pogrążona w smutku
Rodzina
28467

|

IMPERIUM - piękne panie, 23.3220

zas

CECYLII
RZEPPA

26120

22

HOLLYWOOD, 10.00 - 20, 53
R

nica,tal. 250034
TRANSPORT, Złony, 21-69-53

SPROSTOWANIE
W nekrologu Zmarłej

VIDEOFILMOWANIE profesjonalne, 51-14-45

Rodzina

EDMUND

>

NORD Góynia, Jana z Kolna 4, 20-14.05, Śziewczyny, panowie (całodobowo).
205, 31-28-61; wew. 205. Koncesjonowane linie 23-40-85
Eden

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.30 na cmentarzu w Pierwoszynie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30 listopada 1993 r.
przeżywszy 69 lat zmarł po dłu ich i ciężkich cierpieniach
nasz Aeon il
i Dziadek

HR)

nie 10.00 - 20.00, niedziele i święta 10.00 -

20-66-66. Ekspozytura NOT, Rajska 6, pok.

Kierownik Oddziału Sieci Wewnątrzzakładowej
„Msza św. żałobna odprawiona zostanie 4 grudnia 1993 r.

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

TWOJA Europa Pośrednictwo Prze-

(4

- 47-80-24,

=

a

USŁUGI, stolarka nietypowa, wykonawstwo -

CZESŁAW

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
w dniu 3 grudnia 1993 r. o godz. 10.30
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Pogrzeb w tym samym dniu
na cmentarzu Witomino o godz. 12.00.
28780

MAXITOUR - Przewozy Londyn, Mar
sylia, Lyon, Paryż, Benelux, Stuttgart, Kolonia,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 grudnia 1993 r.
zmarł nasz były długoletni Pracownik

Siostra, Babcia, Teściowa

Sis

R-2013

montaż
oraz inne zlecenia, 41-17-13

———

| H >

22195

KOLN - Osnabruck, tanio- mikrobusem,

w Polsce z wolnym Panem, wykształcenie wyższe, o dobrej prezencji. Pisać: Murawski, Nassau Ave-94-98 Box 272, Brooklyn N.Y. 11222

USA

a

'52-73-77 - BINGO solidny klub towarzyski zapra-

tel. 23-66-49

AMERYKANKA polskiego pochodzenia, lat 53,
ładna, o przyjemnej aparycji - spędzi urlop

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Łostowice
246 | W dniu 3 grudnia 1993 r. o godz. 14.30.

W dniu 28 listopada 1993 r.

Bank Przewozów, 31-89-21, Astra.

HIGH-SOCIETY, ank

37-14

24822

składają

8911

DANUTA

Ę

Dyrekcja i Współpracownicy
ze Szpitala "Srebrzysko".

Pogrzeb odbędzie się dnia 3 grudnia 1993 r. o godz. 14.00
na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

14740

SYLWESTER, zimowiska, narty -

"AGENCJA 47-60-33

KOLN - nikrobus niedziela, czak, 56.

WRÓŻENIE
- Tarot. Astrolog, 51-40-51

20390

VIDEOFILMOWANIE,
56-46-97
:
VIDEOFILMOWANIE, 56-05-19
VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95
WIDEOFILMOWANIE, 32-40-13

SYLWESTER, wczasy narciarskie, zimowiska. Ponad
100 miejscowości, Głobex, te 20-07-27, 20-37--

*AGENCJA
całodobowa,k 53-64-19
:

26437

Toz

14725

"ATENA, s o

WRÓŻBY 'Luna', 22-12-70

MĘŻA

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłej składają
Dyrekcja, Emeryci i Renciści
oraz Pracownicy PLO.

zmarła nasza ukochana Mama,

16-86

A

SKIFF - przewozy Europa, 31-95-31, 31-

Gdańsk - Hamburg, posiłek, napoje, ubezpieczenie
w cenie biletu, tel. 41-98-89 |

LOMBARD, Sopot, Sikorskiego 7, 51-

z

:

EXCLUSIVE

ISABEL codziennie - supertanie przewozy

na, ul. Marusarzówny 2/38, tel. 48-58-69, 9.00 17.00

28763

MALOWANIE, tapetowanie, wykładziny, 23-8127

25319

WIKTORIA

o.

13705

MALOWANIE, tapetowanie, 53-32-52

CZYSZCZENIE dywanów, tapioerki, 32-14-29

LOMBARD niski procent! Gdańsk-More-

23510

i wygodnie

pożyczki, komis techniczny; *
10051

TRANSPORTOWE, 51-72-37
UKŁADANIE od, 3255.85

SAMIDE, 22-13-47 - Przewozy rodzin marynarzy. Wynajem mikrobusów

dwa razy w tygodniu, 31 38.87

dziennie. Przewozy międzynarodowe,

Sopot, Podjazd 7, 10.00 - 18.00, tel. 51-71-18

UKŁADANIE, cyklinowanie, 32-40-44

MALOWANIE mebi, 43-47-84

28761

38

23709

MALARSKIE, 47-64-81

zu

TELENAPRAWA Sony i ime.
Videoserwis, 52-02-78, 8247-08 |

|

;

MALARSKIE, tapetowanie, ogólnobudowiane,
hydrauliczne, 24-34-83
26174

NĄ

LOMBARD

TRANSPORT
ka, zagrania, 57-90-33
TRANSPORT międzynarodowy, 30400

TRANSPORT
- Meroedes, 24-33-05
TRANSPORT 1,51, 79-12-30
TRANSPORT 101, 51-44-69
:
TRANSPORT, 57-70-96

DALIA zaprasza panów, panie, pary Całodobowo, 48-51-52
z

"53.68.97- AVALON

10/11, 31-51-11, mikrobus Kóln - co-

pot, Haffnera 24/1 51-47-12

TRANSPORT
1,54, 711984.

.

n-

ze

HAMBURG -tani,

LOMBARD - pożyczki pod zastaw, So-

TRANSPORT - kraj - zagranica, 41-67-52 es
27821

27739

LODÓWKI, 24-86-70,
usługi domowe

28162/1

78-18, ulgi.

Gdańsk, Długie Pobrzeże 14, tel. 31 5235

CAŁODOBOWO - atrakcyj-

PARADIS, Sopot, Żeromskiego 6, 51-49-60
(20.00 - 6.00)

HALLO - Kolonia, przewozy, 41-

LOMBARD - pożyczki pod zastaw.

CAŁODOBOWA agencja 'Palom',
43-59-47
=

"ORCHIDEA 41-53-45

ne. Wynajem mikrobusów. Ubezpieczenia.

- samochody:

24092

ną. Zapraszamy
18.00 - 6.00, 24-35-48

Holandia, Szwajcaria,

10984/1

KOMINKI, 25-04-07

28162

CYKLINOWANIE, 82-83-66

>

KOMINKI, 23-33-69

,

LOMBARD

pożyczki pieniężne, vis a vis dworca PKP
Wrzeszcz, 41-24-32
A

agencja

**ASTRA, 56-51-05 - dojazd bezpłatny |

10468

27941.

CAŁODOBOWA
31-45-24

ro Brokerów, 31-28-61/407 (siedziba NOT),

66-60 (10.00 - 17.00). Przewozy Pa

13719

23482

MAXIMUM relaxu zapewni
Ci Klub Manuella. Dysponujemy apartamentami, sau-

EURO - TOUR, Sopot, Helska 11, 51-

o

panie za-

praszają 25.0242

"ARES, 5242-57

- Tczew (0-69) 31-46-60

LOMBARD samochodowy
Goynia, 20-39-24

TELEWIZYJNE, 31-85-23

a»

KAFELKOWANIE, 39-05-32

CYKLINOWANIE, 53-18-40

HA

dziele 10.00 - 18.00, AWF Gdańsk,

TRANSPORT -kra, zagrańica, 48.5183 Tak

KAFELKOWANIE, hydrauliczne, malowanie, la
petowanie, 475-116

CYKLINOWANIE, 52-79-81
CYKLINOWANIE, 47-64-81

56:15:78
53-405
56-49-50
malowanie, 516745
29-00-42po 15.00

10 Lutego35, 20-47-77

28196

26497

- Lombard Gaia,

ATRAKCYJNE

EST - przejazdy autokarowe - Niemcy, 31-

55-25, Brama Wyżynna (siedziba PTTK) Biu-

27163

CENTRUM

TŁUMACZENIA z francuskiego - dokumentacje
techniczne, 57-46-28

KAFELKOWANIE (remonty), 25-35-63, 22-25-

%
KAFELKOWANIE,
|
KAFELKOWANEE,
26492
zi
KAFELKOWANIE,
: KAFELKOWANIE,
KAFELKOWANIE,

wew.25

kn

161

PRZEWÓZ osób Gdańsk - Kóln (0-69)
31-28-16:
F
19467

**"MESSALINA - 39-47-06

10466

„Amadea”, tel.

ne dziewczyny, 51 -02-74 ;

ropa, 31-01-71, 31-48-51 wew. 130

25544

27439

27903

CYKLINOWANIE, 26-84-95AE

28307

28636

EN.

CYKLINOWANIE, 53-94-68
.

PRALKI, 32-51-19

)3

y z Mak - Touri-

"LOMBARD obok zycia 31-70-21

angielskiego, Pomorska29, Gdynia 21-93-64

KAFELKOWANIE - murarka, solidnie, 569842.
.
Tia

ze

CYKLINOWANIE, 56-01-05

PRALKI, 32-55-21

26-94

28156

Najtańsze, komfortowe

AGENCJA
24-80-05

Bolonia, Wenecja, Wiedeń, 31-12-15, 31-40-42

NE panie

TŁUMACZE przysięgli niemieckiego,

b

HYDRAULICZNO
gazowe, 25 % taniej, tel. 32-

CYKLINOWANIE, 57-26-19.

23610

:

HYDRAULICZNO
- gazowe, 710-334

z

CYKLINOWANIE, 53-63-85

23585

PRALKI - 56-15-15

26218

CYKLINOWANIE, 47-90-58

PRALKI 32-60-10

HYDRAULICZNE, 31-34-38

Rzym Florencja,

DOMINIKA. Najtańsze przewozy - Eu-

17342

dojazd.

10465/1

PRZEJAZDY

staw: Gdańsk, Wały Piastowskie 1, Zieleniak
Ip. pokój 107, 374-234, 374-534

GIEŁDA sprzętu zimowego, soboty - nie-

28323

CYKLINOWANIE, 53-09-40

27933

bezpłatny

HE

ry, mikrobusy, przejazd cudzym samochodem.

"LOMBARD Najtańsze pożyczki pod za-

TELEVIDEOSERWIS, 32-81-69, 25-21-97,

. 27816

HYDRAULICZNE, 52-09-49

OLIVIA - Bank informacji. Wolne autoka-

O
kok przez okrągły rok”. Licencjonowakomfortowe
Wo:
r Pia tel. 31-%

Gdańsk-Przymorze, ul. Kołobrzeska 39 F, tel.
53-04-68
: aa:

|
27969

TELENEPTUN, 21-89-57

HYDRAULICZNE, 43-17-10

8649

o

- KON-

przewozy cudzym samochodem, autokarami,
mikrobusami. Wczasy zimą. Sylwester w Paryżu, 374-406, 374-664. "Zieleniak".
e

"LOMBARD - samochody, RTV, złoto,

27680

serwis,= 23-05-95

12254

nia, Leverkusen Bonn, Koblenz, Stuttgart.
Wczasy, zimowiska, wycieczki katalogowe,

23609

TELENAPRAWA Sony, ime. Video-

26338

TYNENTY.

Sopot, al. Niepodległości 743, tel. 51-15-50

TELENAPRAWA Gołormat, Neptun, 32-37-30, 23-51-04
15957/1

e

HYDRAULICZNE, 25-37-82

BLACHARSKO - dekarskie, 24-05-29, 20-94-01
wieczorem

POMNIKI granitowe i grobowce. Pose-

kp

TELENAPRAWA Sony, inne, wideo, 32
37-30, 23-51-04
sa

o

AUTOCENTRALA

"LOMBARD - samochody, RTV, złoto,

27977

PORADE SAAS!

21777

zonowa obniżka cen. W grudniu: 30 do 50 procent taniej. Gdańsk, Kartuska 13 i Łosotwicka
32

%

TELEHELIOS, Neptun, inne, 32-47-08,
52-02-78
ee

HDRAULICZNE, gazowe, 53-09-27 |

BIURO rachunkowe. Oliwa, Derdowskiego 26,
52-24-38

27539

:

AUSTRIA narty Alpy, rezerwacja nocie
gów od 190 000,- rzeczy
jazdy miasta Niemiec, Francji. Kontiki- 41-23-86 w. 39.

Gdańsk-Zaspa, Startowa 30, 56-55-43, 56-68-

+

TAPICERSKIE, 56-38-77

17346

GAZOWE 53-71-22

10621

eksportowy. Rocz-

13897

20549

Fer

Monachium, Rzym, Turyn. Pensjonaty w górach. Sylwester - + ekwnkó
ludowo”, 31-28-61 w. 313

nawWybrzeżu Lombard

Góynia, Kilińskiego6, 20-73-62. Legalne
linie autokarowe Hamburg, Bremen, Kolo-

06

100 BIURO Podróży. Przewozy: Innsbruck,

Express. Natychmiastowe pożyczki pod zastaw:
sprzęt elektroniczny, złoto, papiery wartościowe,
samochody. Konkurencyjne odsetki. Sprzedaż
hurtowa, detaliczna, kawy firmy Eda Coffee.

SZYBKI transport międzynarodowy 34 m sześc.

28109

czynne 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 15.00

na gwarancja, własny - powierzony. Tel. 57-0669

:

STOLARONIEJ klienta, 51-74-68

GAZOWE, 32-10-14

pionowe
od 350 tys. m kw. Zachodnia technologia, nienaganna jakość, gwarancja, VAT. Producent *Aga", Gdańsk, Kaprów 17 A, 52-41-48,

e

"1-SZY

szczynki, ul. Młyńska 25/38, tel. 23-37-92 i.

STOLARSKIE 32-35-57 |

pie-

niskoprocentowe pożyczki. Gdynia, Morska AA

SEFWIS Bi” komputerów. Atari, Commodore,
-_ Amiga, kuchnie mikrofalowe, Gdynia- Le-

26498

z

GAZOWE, 32-28-30

ŻALUZJE - poziome
od 70 tys. sztuka,

7711

MORA sewis, 51-37-27

:

10564

MONTAŻ - autoryzowany serwis Zamików: Gerda, Abloy, Ewa, Assa-Solid iinnych. Lares, Gdynia, ul. Świętojańska 98, 20-

a

GAZOWE
- hydrauliczne, 31-74-06

ŻALUZJE
- pion/poziom, 23-34-74

MARMURY, galzura, tel. 2345-16,

REMONTOWO - budowlane, 81-96-49

ŻALUZJE pionowe, poziome, 31-46-40

sA

ZST ZN

| PODRÓŻE |
"23-10-54 LOMBARD - pożyczki
niężne, komis. Pod sam

niezawodności - producent, Gdańsk, Polanki

23607

c

«ŻWIR, 27-01-02

15832

110, 52-37-36

Y ZAKŁADY - kupno, sprzedaż, informacja: wypo. sażenie, materiały, sprzęt. Gdynia, Przebendowskich 23. Tel. 24-87-34, 24-42-75, Najkorzy:
SNOSE wa.
:

+75

ŹWIR, 48-54-76

Ace
|
22506
FOLIE antywłamaniowe, przeciwsłoneczne,2357-86

ŻALUZJE pionowe
- grarancja

MALOWANIE, tapetowanie, remonty,

PRZEPROWADZKI ars a

x

TAPETOWANIE, malowanie, 32-17-42, 31-7180

28015

Kwiatkowskiego 25.1X.93, 12.50, 22-09-69 |.

24959

ŹWIR 22-22-66

28196/1

79-1228

Gdańsk, Rajska 31-31-23

LOGOPEDA i dysleksja,
51-08-30
ko

ś PROJEKTY budowane, wnętrza, 57-46-28

ŚWIADKÓW kolizji pod wiaduktem Morska-

24088

ŻALUZJE, 32-18-49

27805

FIRMA Parkietus, 51-26-04, układa

23702

LODÓWKI, 51-34-61

ŻALUZJE, 32-38-96

26180

4913

ELEKTROINSTALATORSTWO,
20-43-44

lety, drzwi harmonijkowe, produkcja, montaż,

LIMUZYNA, 23-40-21

PARKIET

ŻALLUX. Żaluzje pionowe, pożiome. Ro-

ELEKTROINSTALATORSTWO, 51-69-05

17350

PRZEPROWADZ, ren 57-93-45, 53-70-

i

ELEKTRONSTALATORSTWO, 41-0941 1.

PASZPORTY, zdjęcia, Warta, Gdynia, Legionów 126, Gdańsk, 3 Maja9, 24-25-74

ŻALUZJE, 24-35-66
:

10986/1

do wspólpracy. Spotkanie

- PRZEPROWADZKI, 57:90:33

24916

RTV, obrotnice antenowe, 31-87-58

24325

10463/1

Wrzescz, Grunwaldzka 76/78, 41-12-31 w. 63,

5.1293 o godz. 12.00 Gdańsk, Dom Harcerza,
ul. Za Murami 2/10

ŻALUZJE Pamir; 26-46-74

PRZEPROWADZKI, 56-40-68

ELEKTROINSTALACYJNE, 52-48-01

2

grup

JĄ
17347

26105

nc

20616 |

lety. Bezterminowa gwarancja, 31-27-84 w

23766

e.

DRZWI dodatkowe, tapicerka, zamki
56-44-74

ZESTAWY satelitarne, anteny

podatkowe, 51-40-42, 53-13-00

28634

Energomont, 5120-41

ŻALUZJE tanio, 23-57-86

|

a

NOWO powstała polska firma zaprasza liderów

25031

NORD - atrakcyjne oferty świąteczno-noworoczne - kraj oraz Słowacja, Hiszpania, Londyn,
Paryż, Alpy Francuskie. Wczasy, obozy młodzieżowe - kraj, zagranica - ferie zimowe,

OLIVIA Gdańsk, Rajska 6, 31-13-24,

MIKOŁAJKOWE niespodzianki zabawka + Gumisie, supercena - hurt 6500,- + 7% VAT, Burg
Gmbh, tel. 56-79-15

ŻALUZJE 31-66-66

OPIEKUNKI do dzieci, osób starszych poleca

PRALKI - naprawa, 41-50-86

LOKATY
- pożyczki, 20-57-29

:

27947

agencja Smoczek s.c., tel. 20-96-64

DOMOFONY, alarmy, instalacje, serwis

20613

27120

ZABUDOWA balkonów, oszklenie jednego dnia, |
56-40-89
zT678
ZESPOŁY muzyczne, 53-49-89

APO

OGÓLNOBUDOWLANE, 25-54-64

CZYSZCZENIE - dywany, tapioerka, 56

DOMOFONY, 43-22-20

s

OGÓLNOBUDOWLANE, 71-37-95

PARKIECIARSKIE, 23-58-17

DOMOFONY, 25-65-10

WIDEONAPRAWA - roczna gwa:

ANNA

BTU "Horyzont", Gdańsk-Morena, ul. Marusarzówny 2/38, oferuje usługi w zakresie: turystyka, ubezpieczenia "Warta", lombard, wypożyczalnia płyt CD, tel. 48-58-69, 48-79-51 w. 51.
Zapraszamy w godz. 9.00 - 17.00

snych, bez VAT-u, z kamienia szwedzkiego
i polskiego. Pojedyncze od 6 000 000 zł,
podwójneod 18 000 000 zł. Przyjmuję zamówienia na wykonanie nagrobków, grobowców.
Granitex, Sadki, tel. 85-07-69

30191

MONTAŻ «mi, zamków, 53-64-03

DOMOFONY "Berg ” „512012 zt Ac ZA

m

ay

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 21-07-33,
20-19-75
A

51:71, 24-81-87

24715

02, dojazd bezpłatny.

MER

28000

TELEWIZYJNE, 32-78-45, 31-07-

KOMINKI, nowoczesne, piece przeno-

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 23-56-12,
2544-21
m
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 21-00-61
CZYSZCZENIE dywanów, tapiosri, 41-32.0

TELEWIZYJNE, 20-21-52 | e

27675

NASZYNOPIEMIE tel. 23-06-77

24574

TELEWIZYJNE zachodnie, 47-23-

HYDRAULIKA pelen zakres, Kitece,

CZYSZCZENIE dywanów, laiceńi, 2357-53

CZYSZCZENIE dywanów, tanio, 57-77-33

TELEWIZYJNE radzieckie, polskie,
przestrajanie. 41-20-10, 41-17-95
33682

e

MALOWANIE, tapetowanie, 41-68-16

23513

TELEWIZYJNE - Neptun, Jowisz,
Helios, dojazd bezpłatny, 41-69-66, 41-71-01,
53-79-22
e

WYPRZEDAŻ nagrobków po kosztach wła-

27454

MALOWANIE, tapetowanie, 56-48-50

24162

TELEWIZYJNE - radzieckie, 53-09-62
BE

51-70-91 po 14.00 51-47-09

MALOWANIE, tapetowanie, 32-06-10 .

CZYSZCZENIE dywanów, taioei, 52-359
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-63-95

TELEVIDEOSERWIS, 52-44-60,
25-21-97, bezpłatny dojazd.

CHŁODNICZE lodówki,
zamrażarki, pralki, 52-16- 8

CHŁODNICZE

CZYSZCZENIE
dywanów, tapicerki, 56-85-19I
'

TELEVIDEOSERWIS, 55-12-71
w. 46, 56-33-74
e:

BIURO - Księgowości!!! - Profesjonalnie! -

|

27735

pamięci Zmarłego zapraszamy
do wspólnej modlitwy o spokój
Jego duszy podczas mszy św.,
która zostanie odprawiona
4 grudnia 1993 r. (sobota)
o godz. 8.00 w kościele
oo. Cystersów w Gdańsku-Oliwie.
Rodzina

—.

Sgrudnia 193

Str. 19

|

*1060d 187.400.000 zł Y

*205 pd 189.500.000 zł *.

*306 od 269.800.000 zł *

PEUGEOT WYPRZEDZA CZAS!
Rewelacyjne przyspieszenie! Samochody Peugeot 106, 205i i 306
z bezcłowego kontyngentu na rok 1994 możecie Państwo zamówić już teraz.
|
Uwaga! Podwójna okazja! Te same modele samochodu Peugeot możecie Państwo również kupić od razu,
po zbliżonej, atrakcyjnej cenie. Nie czekajcie! Peugeot czeka na Was już teraz!

PEUGEOT POLSKA Warszawa Pl. Bankowy 2 tel. 637- 25-13, 637. 25.02, fax:637. 95.71

NAT 8 BROKER ul. Łopuszańska 117/123 tel. 23-77-81, tel/fax: 23-77-95;
|

WARSZAWA: AUTO SERVICE BIELAK Al. Krakowska 97 tel/fax: 46-02-88; B £ BROKER ul. Wałbrzyska 2 tel/fax: 43-88-07;
|
CENTRUM ZDZISŁAW BIAŁY Al. Krakowska 7 tel: 46-50-51.. 6 fax; 46-66-66;

GDAŃSK: NAT 8: BROKER ul. Reduta Żbik 5 tel. 31-10-21 w. 17, tel/fax: 31-00-53
Hz

CENTRUM ZDZISŁAW BIAŁY ul. Świętokrzyska 36 tel. 20-82-46, fax: 20-82-47;
KIESNER IMP/EXP

ul. Wrociawaka 6

tel/fax: 638-11- 1;

SALON SAMOCHODOWY ul.Witosa 31 tel/fax: 642-36-50 w. 494, 486, 642-06-66 w. 494, 486;
ELBLĄG: PEUGEOT ASO ul. Akacjowa 5 tel. 33-68-03
GDYNIA:

AUTOBUD

; AUTOFIT

ul.Litewska 3 tel. 21-00-30, fax: 21-19-06

S.O. ul. Chwarznieńska 170 tel. 24-42-24

... SOPOT: AUTO HANZA ul. Niepodległości 663A tel. 51-46-33

he

* cenyw złotych wędług kursu franka francuskiego z dnia 02.11.1993 r.

2

PEUGEOT. SYMBOL JAKOŚCI.

PEUGEOT
BTOE

ałe
ałe

15% do
10% od

ie

15 grudnia
16 do 31 grudnia

TOTU:

ke

kai

A/CZĘŚCI ZAMIENNE//

on
CAR-SPED
sna

DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH I JAPOŃSKICH

>BOBEZC e |

oaz

ooo

FIRMA
"Dają nam poczucie bozpiaczaństwa”

|.

SP

NA

AR

zaprasza do współpracy

. Zielona Karta za darmo dla posiadaczy =

samochodów osobowych
| + Niezmienna składka w ciągu roku

E DYCYJ

:

przewoźników dysponujących taborem
konwencjonalnym, chłodniczym
ispecjalistycznym w przedziale I - 25 ton
do se przewozu towarów na trasach
krajowych i/ zagranicznych.
:

"Ujęli mniee miłą: i fachową obsługą”

e TŁOKI, TULEJE, PIERŚCIENIE
Do wszystkich samochodów europejskich
osobowych i ciężarowych

e Do 60% zniżki zza bezwypadkową jazdę

e PASKI KLINOWE, ROZRZĄDU
PRZEWODY GUMOWE
Do c:
samochodów osobowych i ciężarowych

"Kontaktod poniedziałku do piątku

* Warta - 'ubezpieczenia z ponad
siedemdziesięcioletnią tradycją

pod rr. tel. 23-00-61 w. 143 i 145,

w godz. 7.00- 15:00, tix 54653 csgdy pl
ub; osobiście, ul. Hutnicza 1, li p, p. 42.

„10187

|.

« ŚWIECE ISKROWE

REWELACJA ©SEZONU sama

"Ja nie mam czasu na kolejki”

Dowss

samochodów osobowych

«+ ŁOŻYSKA kół, SPRZĘGŁA,

* Sprawna likwidacja szkód z
e Szybka wypłata odszkodowań

NAPINACZE PASKÓW ROZRZĄDU

|

' Do wszystkich samochodów osobowych ii dostawczych

:

i

| "To jest partnerski układ”

—

e FILTRY OLEJOWE, PALIWOWE I POWIETRZNE
|
Do wszystkich samochodów europejskich i japońskich

« Rozbiudowana sieć przedstawicielstw
za granicą

cz]

e Auto-Casco.ważne w całej Europie bez dodatkowych opłat
TOWARZYSTWO

UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI

4. KLOCKI HAMULCOWE
Do kh samochodów osobowych i dostawczych

2

ź

S.A.

ROK ZAŁOŻENIA 1920

|

ż

Już

ŚW

Z WARTĄ WARTO

LIBRA S.A. Gdańsk
tel./fax 32-98-49
od

9

|*

dużą gamę zlewozmywaków nierdzewnych: ,

do

17,

KOPIARKI - SPRZĘT BIUROWY

KOVINO PLASTIKA i
* A
łazienkowe i kuchenne: ARMAL, UNIT AS i inne,
* zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego,
* kuchnie elektryczne i gazowe.

DOKONAJ ZAKUPU I SKORZYSTAJ Z ULGLINWESTYCYJNEJ | 4:
GDAŃSKI, ul. Narwicka
4, tel. 43- 18-44

GDAŃSK-ŻABIANKA, ul. Subisława 30, tel. 57-96-71

RICOH„

|

Ua

B

80-853
TEL.

GDAŃSK
31-35-16,
31-97-18

UL.

JAGIELLOŃSKIE

całą

dobę

sob.

od

Jarem
11

do

OFERUJEMY RÓ WNIEŻ:
28

14

e ŁOŻYSKA» AMORTYZATORY ELEMENTY ZAWIESZENIA + CZĘŚC l SILNIKA e ELEMENTY ELEKTRYCZNE
e HYDRAULIKĘ HAMULCOWĄ* I WIELE INNYCH CZĘŚCI

DLA WARSZTATÓW

„CENTROWET”

SAMOCHODOWYCH

Spółka z o.o.

odnajmie pomieszczenia biurowe . |
24

31-07-44, 31-11-62
od 8% do 16%
ś

TEL. 320-917 - czynny

ul. Nad

DM

I SKLEPÓW WYSYŁAMY BEZPŁATNIE CENNIK HURTOWY

Przedsiębiorstwo | —

olivetti

WAŁY

e USZCZELKI, USZCZELNIACZE SILNIKA
Do wszystkich samochodów osobowych i ciężarowych
| produkcji europejskiej

Farmaceutyczno-Weterynaryjne

AUTORYZOWANY SERWIS l SPRZEDAŻ
ORYGINALNE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
K

|

19.583

Oferujemy w hurcie i detalu:

* artykuły instalacyjno-sanitarne,

DM
:

TOLEDO

. | pn. -pt.

UNIWERSUM zaPRASZA
I
OWNI
DO NOWEJ HURTSKLEPÓW
FIRMOWYCH

15.750

Ponadto:

3%

Ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC,/NW.

„wma
ozweRsoM]

za

10117

|

Części zamienne, Service

o powierzchni 250 m* w Gdańsku przy ul. łąkowej 37/38.

Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne

Informacje na miejscu lub pod nr. telef. 31-40-87.
„Składanie ofert do 20.12.93 r. .

„Gdańsk, gen. Hallera 132, tel. 41-04-01 i 41-16-93

sa)

CENTRUM
9519
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Środowy „Przegląd Sportowy” zamieścił artykuł pt. „Bojkot Gdyni”. Na- |
zwiska autora brak. Tymczasem jest w nim sporo rewelacji tyczących przebie- |
gu obrad Kongresu Międzynarodowej Federacji Motocyklowej w Dublinie. |
O tych obradach już pisaliśmy, ale nie trafiając na rewelacje publikowane
ostatnio przez „PS”.
Otóż, we wspomnianym tekście napisano, że wiele słów krytyki padło pod |
adresem tegorocznych eliminacji mistrzostw świata klasy 125 ccm, a dokła- |
dniej imprezy, która odbyła się na torze Kamionka w Gdyni-Kolibkach. W

Kogo
kochała

autor-

ccm w Gdyni (15 maja) stoi pod znakiem zapytania. Producenci żądali skre- |
ślenia jej z kalendarza. Niewykłuczony est zatomiase bojkot zawodów ze
strony y uczestników,
o ile organizatorzy nie zadbają o i
iwo
nie tylko na torze, ale również przez

zadbj

Już dawno temu naukowcy
i sportowi medycy dowiedli, że
uprawianie ćwiczeń fizycznych
pozytywnie wpływa na wydolność seksualną człowieka.
Choć nie do końca jasne jest

nam eliminacji MŚ

| Prawda czy ponury żarł

Bojkot

się

w ostatnim czasie coraz więcej.
St. Petersburg, Floryda (AD).
Liczba autorytarnych wypowiedzi dotyczących powiązań

się w łóżku i po dwóch latach

Navratilova rzuciła Sandrę dla

pisarki Rity Brown. Historia

tego związku jest jeszcze krótsza. Zerwawszy Z Brown, kochliwa tenisistka rzuciła się
w ramiona młodej koszykarki
Nancy Lieberman, która szczerze odwzajemniła uczucia. Mi-

łość obu sportsmenek trwała

W andrzejkowy wieczór
w szacownych murach restauracji „Pod Łososiem” odbyła

się uroczystość zakończenia
sezonu rugbistów gdańskiej
Lechii. Było bardzo elegancko,
na stołach błyszczały srebrne
zastawy, a na szyjach zawodników zawisły srebrne medale
wicemistrzów Polski.

W

ska, Franciszek Jamroż i z-ca

dyrektora Wydziału Kultury
Nauki i Sportu UW, Jan Kasiu-

ra powitał prezes sekcji, Andrzej Kammer. Przypomniał on
tegoroczne osiągnięcia gdańskich rugbistów, podziękował

sponsorom, a następnie wraz

z trenerem, Jerzym Jumasem
udekorował drużynę srebrnymi
medalami wicemistrzów Polski. Nie zabrakło też życzeń

A te bandy rabusiów? W trakcie wspomnianych już eliminacji ME i MŚ

rzeczywiście miały miejsce przykre zdarzenia. Jednemu z zawodników ukradziono w Sopocie, ze strzeżonego parkingu, samochód, który jednak następnego dnia się znalazł. Natomiast w trakcie tegorocznych eliminacji MŚ była
próba kradzieży motocykla, ale w porę udaremniona. To oczywiście wstyd dla
nas, Polaków, ale takie rzeczy zdarzają się na całym świecie. Oczywiście będziemy się starali podobne incydenty wykluczyć.
I jeszcze jedna sprawa. Aktualnie przewodniczący Głównej Komisji Sportów Motocyklowych, Mirosław Zdanowicz, przebywa w Genewie, gdzie spotykają się organizatorzy wszystkich eliminacji przyszłorocznych mistrzostw
świata w klasie 250 cem. Nie ma żadnej obawy, aby nie doszło do tych zawodów w Gdyni. Na pewno znowu najlepsi motocykliści świata będą „fruwać”

Fot. Archiwum
do 1984 r. Potem rozpoczął się
najdłuższy i najbardziej skandaliczny romans tenisistki. Jej
wybranką została Judy Nelson,
matka dwóch synów.
Nieustanna obecność Judy,
która towarzyszyła gwieździe
tenisa na wszystkich ważniejszych turniejach, najwyraźniej
bardzo dodatnio wpływała na
grę Martiny na kortach całego
świata. Navratilova wygrywała
jeden turniej za drugim, mnożąc zarabiane miliony. Jednak
jesienią 1991 roku zły cień
padł na ten wydawało się
szczęśliwy związek. Boże Narodzenie tenisistka spędzała na
nartach w Alpach i właśnie
podczas tego pobytu w górach
Opatrzność zetknęła ją z nową
przyjaciółką - Cindy.
. Nelson postanowiła, że nie
podda się łatwo. Zażądała pieniędzyza „rozwód i szkody
moralne”. Była w tym postanoktórych na sali było tego dnia
sześciu.
Mimo tak wielkiego osiągnięcia, którym nie może poszczycić się żadna inna gdańska drużyna w grach zespołowych, wśród zawodników i trenera pozostał pewien niedosyt.
Obiecali w przyszłym roku je-

srebra

zobaczymy też siatkarki Gedanii,
które w sobotę (godz. 17) i niedzielę (11) we własnej hali przy ul. Kościuszki rywalizować będą z Wisłą
Kraków.

A co w II ligach. Szczypiornist-

ki Startu Gdańsk zagrają w sobotę.

o godz. 12 z Chrobrym Kłodzko,
a koszykarze Wybrzeża tego samego dnia o godz. 18 z Astorią Bydgoszcz. Oba mecze w hali MOSiR

na Przymorzu przy ul. Kołobrzeskiej. Piłkarze ręczni Spójni
Gdańsk

zmierzą

się natomiast

w hali przy ul. Słowackiego w so-

botę o godz. 16 z Chrobrym Głogów.
O tytuły mistrzów Polski zmagać się będą w hali AOS PG przy
alei Zwycięstwa zawodniczki i zawodnicy uprawiający taekwondo
(finały w sobotę od godz. 15).

(sus)

Zadenuncjowany
przez żonę
Żona Paula Enuki, reprezentanta
Papui Nowej Gwinei w podnosze-

niu ciężarów znalazła w sypialni
męża pornograficzny

magazyn.

O swym odkryciu zawiadomiła policję, która aresztowała miłośnika
„świerszczyków”. Został on , co

prawda, wypuszczony za kaucją,
ale czeka go rozprawa

sądowa.

Enuki tłumaczył się, że zapomniał
wyrzucić go przed powrotem do
kraju z mistrzostw świata w Australii.

(sus)

swoją nową wybrankę - spikerkę z Nowego

opr.MIR |

Leoraz
kanspo-

rtowców Wybrzeża w plebiscycie „Dziennika Bałtyckie-

w
z
si
w

Ostatnie dni były bogate
sportowe narady. Najpierw
inicjatywy Stoczniowca prezegdańskich klubów spotkali się
hali „Olivia” aby pogwarzyć

nik Wydziału Kultury Fizycznej
i Turystyki. Następnego dnia
podobne - choć o nieco innym
charakterze - spotkanie zorganizował prezydent Gdańska Franciszek Jamroż.
Przed obu tymi naradami pisałem, aby ich uczestnicy nie bili piany, nie gubili się w dyskusji, a raczej zastanowili się nad
podstawowym aktualnie pytaniu

- czy jest w ogóle szansa na to,

go”.

(s0s)
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aby sport normalnie funkcjonował w Gdańsku?

Tor

TOWARZY DZE, MIE
MOŻE
CUDOTWORCĄ!

ÓŁZE

SPD:

WSZYSTKOMĘ CADZA,O BIECAL/ OYNAMICZNE

na Kamionce.

Janusz Woźniak

nie sprostały Ostrogom
Najciekawszym meczem środowej kolejki spotkań zawodowaj ligi koszykarzy NBA był
mecz wiceliderów Central i Midwest Division. Szerszenie
z Charlotte nie dały rady Ostrogom z San Antonio, przegrywając u siebie 88:92.
O sporą niespodziankę postarały się Leśne Wilki z Minnesoty. Zdetronizowanie Królów
w Sacramento z pewnością jest
ich największym osiągnięciem
w tegorocznych rozgrywkach.
Nieobliczalną drużyną jest też
Indiana Pacers. Koszykarzy z Indianapolis lekceważyć nie wolno
nikomu. Są oni najwyższym

(średnia pierwszej piątki 205,2

MUSZĘ

cm) i jednym z najmłodszych ze-

śś:

konały

się Nożyce

z Miasta

Aniołów przegrywając u siebie
wysoko.
Wyniki środowych spotkań:
Boston Celtics - Washington
Bullets 120:113, Charlotte Hornets - San Antonio Spurs 88:92,

New Jersey Nets - Cleveland Cavalieres

97:82, Orlando Magic -

Portland Trail Blazers 114:106,
Los Angeles Clippers - Indiana
Pacers 100:120, Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 124:91,
Sacramento Kings - Minnesota
Timberwolves101:111.

23IX - 23)X

BARAN: Pierwsza połowa tygodnia to załatwianie drobnych, irytujących spraw. Za to
w drugiej połowie dopisze Wam humor, szcze-

Kiedy rozmawia się bezpo-

średnio w klubach, to na ogół
słychać tylko litanię gorzkich

program „Zdrowie i sprawność

żalów. Te kłopoty albo nie docierają do ludzi odpowiedzialnych za sport w naszym mieście,
albo są źle artykułowane przez
samych zainteresowanych. Zarówno bowiem w hali „Olivia”
jak i u prezydenta było miło
i sympatycznie. Temperatura
dyskusji rosła dopiero w tzw.

ment w skali kraju, ale też, do-

kuluarach. Jakoś spokojnie
przyjęto informację, że miasto
przestanie refundować płace
trenerom szkolącym grupy młodzieżowe. Tymczasem dla klu-

bów oznacza to, w wielu przypadkach, po prostu rezygnację
z prowadzenia zajęć.
Wspomniany już pan naczelnik Wojciech Leśkiewicz za

tyżwi

gólnie, że ktoś najbliższy sprawi Wam wspa-

dziecka”. To podobno ekspery-

niałą niespodziankę.

Pamiętaj o okazaniu

wdzięczności.

dajmy eksperyment bardzo kosztowny. O ile sama akcja mi się
podoba, to już wydawanie pie-

©

:

|

zdrowia, szkołami, wreszcie sami rodzice powinni zająć się

BYK: Czy nie zanadto oddajesz się smut-

tym problemem. A zdrowej młodzieży też się co należy w klubach. I w klubach właśnie o tym

nym myślom i wspomnieniom. Zbliżające: się

święta mogą wywoływać taki nastrój, ale wy-

mówią, tylko jakby po cichu.

Dodają przy tym - wiemy, że jest
bieda - ale trzeba ją tylko do-

brze podzielić. A do podziałów

krzesz w sobie choć odrobinę optymizmu, Który może się okazać przydatny w załatwianiu

|

niezwykle istotnych, dla Twej przyszłości
spraw.

|

dokonywanych w Wydziale Kul-

tury Fizycznej i Turystyki nie
mają zaufania.
(jaw)

ki
|

©

|

czyłeś(aś) przez cały rok! Poprawa finansowa
pozwoli na sprawienie najbliższym miłych pre:-

zentów. Jest jedno ale... zupełnie nie dbasz

Aktualna mistrzyni świata w wielo-

boju i mistrzyni Europy w tymże wieloboju w latach 1990/91/92 oraz triumfatorka general-

nej klasyfikacji Pucharu Świata łyżwiarek szybkich

w latach 1990/91/92.
Wiele wskazuje na to, że zawodniczka z Erfurtu
będzie odnosiła sukcesy na dłuższych dystansach także na lutowych IO w Lillehammer.
Pierwszym zwiastunem jej wydolności były inauguracyjne w nowym sezonie zawody o Puchar
Świata na berlińskim torze. Niemann wyraźnie
uporała się z czołówką światową na 3000 m i wygrała także, choć już z nieznaczną przewagą, na dystansie 1500 m. Z kolei w sprincie dominowała
Amerykanka Bonnie Blair.
Gunda wyszła na tor lodowy dość późno. Najpierw próbowała szczęścia w lekkoatletyce - biega-

ła przez płotki, w 1983 r. zdobyła brązowy medal
w biegu na 400 m ppł. na spartakiadzie młodzieży
NRD. Gdy jej jednak powiedziano, że w lekkoatlety-

ce nie rokuje nadziei, gdyż jest za niska i za krępa,
spróbowała szczęścia na torze lodowym. Początki

były humorystyczne. Często padała na wirażach, a na
prostej młode „sikorki” z kadry juniorek wyprzedzały ją w okamgnienia. Ona jednak uwzięła się i wytrwale, z iście niemiecką systematycznością i konsekwencją dążyła do celu. Ponadto wstąpiło w nią coś
w rodzaju przekory: śmiejecie się, to ja wam pokażę! Udało się z nawiązką. W końcu lat osiemdzie-

siątych Niemann rozpoczęła swój marsz w górę,
osiągnęła szczyty i nie zamierza jeszcze kapitulować.

Można

więc z optymizmem

patrzeć

w przy-

szłość, tylko te Wasze skłonności do użalania
się nad sobą...

SKORPION:

Będziecie w tych dniac:h i na-

wet przez kilkanaście następnych pełni «»nergii,
zdrowia

i radości. Szykuje

się co prawda

nadmiar zajęć, ale potraktujcie to spolcojnie,
wywiążecie się ze wszystkiego doskonal:. Niejeden Skorpion odczuje przypływ sentymentów, co za tym idzie - szykuje się miłe przeżycie we dwoje.

BLIŹNIĘTA: Dobre nowiny - i to w istot-

o swoje zdrowie!

Królową panczenistek jest utrzymująca się wciąż w świetnej
formie 27-letnia Niemka, GUNDA
NIEMANN (na zdjęciu), mistrzyni
olimpijska z Albertville w1992 r.
s
na dystansach
3000 i 5000 m i druga na tych igrzyskachna 1500 m.

WAGA: To będzie dobry tydzień. No bo
i dobre nowiny urzędowe, a i rodzina, i przyjaciele będą dla Was mili. Nieoczekiwai1a poprawa finansowa też wprawi Was w dobry nastrój.

niędzy z puli sportowej na ten
cel jest conajmniej dyskusyjna.
Instytucje związane ze służbą

nych sprawach, być może takich, o jakie wal.
|

MAM WŁZNAŁ
CA -

WDĘ,
80 IATA NIE
PIENIĘDZY:
MKO tAZ TO (HH

społów ligi. O ich wartości prze-

Sportowe dylematy
czyli jak dzielić chlubę
biedę
swojego wydziału uznaje

sta. Był wiceprezydent i naczel-

Andrzeja „Hollanda” Jermako-

wa, czołowego zawodnika
chii i reprezentacji Polski
sponsora drużyny na listę
dydatów „10” najlepszych

Jorku Kathleen

Sullivan.

z przedstawicielami władz mia-

szcze solidniej przygotować się
do sezonu i powalczyć o mistrzostwo kraju. Zdecydowano
zgłosić również kandydaturę

weekend
Dwa wydarzenia o wymiarze

w sobotę o godz. 16. W Gdańsku

wieniu nieugięta, a prócz wynagrodzenia finansowego domagała się ukarania Martiny za
zdradę. Przecież właśnie dla
Navratilovej rzuciła dziewięć
lat temu męża. Na szczęście,
kiedy emocje nieco opadły,
obie panie postanowiły załatwić sprawę polubownie. W jaki sposób - nie wiadomo, faktem jest, że Nelson wycofała
z sądu oskarżenie. Swojego seksualnego „kodeksu honorowego” znakomita tenisistka nie
zamierza zmienić nawet po tej
historii. Nadal zachowuje się
tak, jakby nic się nie stało. Teraz już przed nikim nie ukrywa
swoich upodobań i przy każdej
możliwości pokazuje światu

i kwiatów dla solenizantów,

Sportowy
pierwszoligowym skupiać będą
uwagę wybrzeżowych kibiców
w nadchodzącą sobotę i niedzielę.
Piłkarze ręczni Wybrzeża podejmować będą w hali przy ul. Kołobrzeskiej lidera ekstraklasy, drużynę
Warszawianki. Początek spotkania

||

trasy, które odpowiada wymogom stawianym przez FIM.

blasku

Zaproszonych gości, wśród
których byli prezydent Gdań-

AN NIE [OTVEGE ! |

WEW
O ŚNIE

Hofhuis obejrzał i pochwalił nas za przygotowanie toru oraz zabezpieczenie |

ło niedawno francuskie czaso-

I w 1977 roku, w wieku 22 lat,
tenisistka zakochała się w Sandrze Koene, znanej golfistce.
Burzliwy romans nie trwał długo, partnerki nie dopasowały

PAN LUPY ME WCISKA,
| MEM CH
MAM TU CZARNONA BAŁY:

z Dublina rozmawiałem z prezesem Polskiego Związku Motorowego Andrzejem Witkowskim i o takim wątku w kongresowej dyskusji w ogóle nie mówił.
Nikt tam nie kwestionował naszych możliwości organizacyjnych, a na naszą
prośbę przesunięto termin eliminacji z kwietnia na maj. Ponadto tor na Kamionce został zweryfikowany na kilka kolejnych lat dla imprez najwyższej
światowej rangi. Mamy za sobą doświadczenia wyniesione z mistrzostw Europy i mistrzostw świata w klasie 125 cem. Ówczesny wiceprzewodniczący
FIM, Holender Albert Hofhuis, zgłosił kilka uwag, które zostały uwzględnione. Kilka tygodni temu zorganizowaliśmy na Kamionce zawody, które pan

nisistek na ten temat zamieści-

korcie Martina mogła bez probiemów wyjeżdżać na Zachód.

n
y

- Traktuję te informacje jako ponure, dziennikarskie żarty. Po powrocie |

nisistki wśród lesbijek i najsłynniejszej lesbijki wśród te-

zaczęłam zaspokajać swoje po-

!
i

Gd

od czasu, kiedy wraz z modą
na jawność w sporcie światło
dzienne ujrzały erotyczne
zwierzenia Martiny Navratilovej, znakomitej amerykańskiej
tenisistki czeskiego pochodzenia. Wypowiedź najlepszej te-

trzeby seksualne z kobietami.
Tym bardziej że już wcześniej
odczuwałam ku temu ciągotki.
Dzięki swoim sukcesom na

/

O komentarz do tych opinii poprosiliśmy trenera kadry narodowej polskich
motocrossowców, jednego z organizatorów majowych MŚ, Mariana Zupę.
Oto jego wypowiedź:

sportu z seksem zwiększyła się

pismo „Paris Match”.
Kiedy jako reprezentantka
państwa socjalistycznego zaczęłam wyjeżdżać za granicę wspomina Navratilova - runęły
wszystkie moje wyobrażenia
dotyczące nie tylko „świata
zgniłego kapitalizmu”, ale
i tradycyjnej miłości między
ludźmi, która w naszym socjalistycznym „raju” była determinowana przez prawo. Doszłam do wniosku, że homoseksualizm nie jest w cywilizowanym świecie przestępstwem.
Stało się dla mnie jasne, że ludzie jednej płci także mogą się
kochać. Kiedy to zrozumiałam,

w „królewskiej klasie” 250 ccm, a tam w Dubinie mówi

się o tym, że zawody mogą się nie odbyć, bo może dojść nawet do bojkotu.

dzeń i plotek związanych z tym

pojawia

p

ZUPMOKU AUTETENU

No i proszę. My tu w Trójmieście cieszymy się i chwalimy przyznaniem |

jeszcze, w jaki sposób. Uprzezjawiskiem

|

o ich bezpieczeństwo 1 © | |

Groźną konkurentką Gundy na torach światowych jest jej...
najserdeczniejsza koleżanka, rówieśniczka jeśli
o wiek chodzi, Heike Warnicke, także z Erfurtu. Jest jakby w: cieniu Niemann, przy-

STRZELEC:

Te dni to jakby początek: do-

brej passy i to w poważnych sprawach życiowych, takich jak awans, podwyżka, czy udlane
przedsięwzięcie. W domu też zapanuje harmonia i dobry nastrój. Niewykluczone też pogodzenie się z kimś, kto dotąd nie był do Was dobrze nastawiony.

lgnęło do niej określenie wiecznie drugiej,

ann
a |

o czym świadczą jej srebrne medale na 3000
i 5000 m na ubiegłych igrzyskach olimpijskich w Albertville, a także drugie miejsce

RAK: Nie przepracowujcie się drogie Raki,
lepiej pouważajcie na swoje zdrowie. Zastanówcie się, czy Wasze zaangażowanie i oddanie innym spotyka się z uznaniem i wdzięczno-

w wieloboju na mistrzostwach świata
i Europy w 1991 r. Triumfowała jednak
w Pucharze Świata w 1989 r, Obecnie
jest w nieco słabszej formie, niemniej

w kolejnych zawodach o Puchar Świata |

zechce na pewno udowodnić, że jest
w stanie wygrywać z Rosjankami i Austriaczkami, które mają apetyt na dorównanie Niemkom na długich dystansach,
Niemann i Warnicke to jakby dwie nie-

(zwolnienia na czas zawodów

własnej przyjemności i odpoczynku.

Wiele może się dziać

Waszego

opanowania i rozwagi zależy, w ja-

kim kierunku potoczą się wydarzenia. Być może będziecie się musieli zająć sprawami innych
ludzi.

|
|

rozłączki. Trenują razem, nie mając
przed sobą żadnych tajemnic i nie są za-

zdrosne jedna wobec drugiej o sukcesy.
„Przebywamy ze sobą dłużej niż z mężami, wiemy o sobie wszystko i dobrze żyć ze świadomością, że ma się
zawsze wsparcie tej drugiej osoby
w każdej sytuacji. Radości i smutki
dzielimy razem”- zwierzyła się Niemann dziennikarzowi „Kickera”.
Obie panczenistki pracują zawodowo, choć mają ulgi w swoich firmach

ścią? Dlatego warto więcej czasu poświęcić dla

|

KOZIOROŻEC:

u Koziorożców w dziedzinie spraw rodzinnych
i osobistych. Warto, abyście zapamiętali, że od

|
|

LEW: Przypływ radości życia i sił witalnych. Rozpoczyna się dobra passa dla Lwów,

|
|

Jeśli planujecie coś z dziedziny interesów czy

|

podróży, to zajmijcie się tym koniecznie.

|

W sprawach prwatnych byłoby idealnie, ale

|
|

jest ktoś, kto chętnie by zburzył Twoje doskonałe układy z partnerem. Bądź czujny(a).

. WODNIK: Czas miłych wrażeń, dobrego
nastroju, harmonijnych kontaktów nie tylko
z najbliższym otoczeniem. Oczekiwane listy
przyniosą dobre nowiny, a nawet interesująci:

zaproszenie od niezwykle sympatycznych lu-:
d:ri. Warto skorzystać z tak miłej propozycji.

|

i obo-

zów przygotowawczych). Gunda jest
pracownicą biblioteki w ministerstwie spraw wewnętrznych
landu Turyngii. Heike pracuje w miejskich zakładach
. robót publicznych.

(Wa)

Fot. Archiwum

|
|

PANNA: Duże szanse na przeżycie miłego
spotkania z osobami zarówno bliskimi, jak
i mało znanymi. Właśnie te nowo poznane osoby będą się do Was odnosić z sympatią i życzliwością. Możecie też spokojnie zaplanować
podróż - nic nie zakłóci jej przebiegu.

KYBY: W sprawach zawodowych, oficjalnych i finansowych - idealnie. Aż dziw bierze skąd nagle u Ryb tyle energii?! W pieleszach
domowych drobne, acz dokuczliwe sprzeczki,
głów nie o sposób spędzenia świąt. Nic prostszego, jak spokojnie o tym pogadać.

