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Nowy ład podatkowy

Rosyjska konstytucja

inaczej?!
naczej?!

ZAPŁACIMY:
Wczoraj Sejm uchwalił pilną rządową ustawę o zmianie zasad opodatkowania oraz kilku
innych ustaw. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 250 posłów, przeciwko było 107 [z klubów UD, KPN, BBWR), wstrzymało się 39 posłów (głównie z UP).

poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyłby 1,2 mld
zł. Podatek ten wynosiłby
9

nie, 33 proc. - od nadwyżki
w przedziale 90,8 mln zł -

ności wytwórczej i budowla-

17 wniosków mniejszości Sejm przyjął
dwa: o przyznaniu
ulg dla rodziców,
których dzieci uczęszczają do
szkół niepublicznych oraz

opodatkowujący się będą płacić jednak wyższe zaliczki (30
proc. dochodu) po przekroczeniu drugiego przedziału skali
podatkowej, tzn. dochodów powyżej 181,6 mln zł.

o zwolnieniu z podatku docho-

W podatku dochodowym od

dów Kościoła pochodzących
z „działalności gospodarczej”,
tzn. z opodatkowania „tacy”.
Sejm przegłosował także dodatkową poprawkę, dotyczącą
zasad wspólnego opodatkowania. Chodzi o to, że wspólnie

osób fizycznych progi podatkowe będą zwaloryzowane,
a stawki podatku zwiększone
z 20, 30 i 40 proc. do 21, 33
i 45 proc.
Pierwszą stawką objęte będą
dochody do 90,8 mln zł rocz-

proc. dla usług, 6 - dla działałnej, 3 proc. - dla handlu.
Rodzice samotnie wycho-

181,6 mln zł, a 45 proc. - od

wujący dzieci DĘda mogli korzystać ze wspólnego opodatkowania - bez względu na wysokość dochodów na osobę
w takich rodzinach (zlikwidowana została obowiązująca

nadwyżki ponad 181,6 mln zł
rocznych dochodów. Kwota

wolna, odliczana od wszyst-

kich dochodów wynosić będzie
w przyszłym roku 1 212 000
zł.
Druga ważna zmiana w tej
ustawie to wprowadzenie zry-

obecnie granica 2,5 mln zi do-

ll

lcynowski projekt
Konstytucji - twierdzi były
przewodniczący Trybunału
Konstytucyjnego Walerij
Zorkin. W tej sytuacji prezydent Jelcyn powinien się

—

których przychód w roku

Dokończenie na str.2
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«Czego nie ma w książce o Elgazie? *Jakich polityków
i jakie parfie wspomagał Lekszłoń? * Dlaczego Lech Wałęsa
nie lubił „króla Wybrzeża”? Czy prałat Jankowski
spowiadał Lekszłonia?

podać
do dymisji.

Zgodnie
z obowiązującą w Rosji ustawą o referendum, której nikt |

Samotny jeździec

tencjalnych wyborców, a nie więk-

szości głosujących - oświadczył |
Zorkin. To, że prezydencki dekret

- W związku z tym,
że jesteś prawdziwym
kowbojem, będziemy

strzelać ostro!

gą korzystać ze wspólnego
opodatkowania).

sk

S

ANN

chodów na osobę, powyżej
której rodziny niepełne nie mo-

czałtowanego podatku dochodowego
dla wiaścicieli małych
e

NI

- Strzelaj!

wiedziało się niewiele ponad 25 |
proc. Rosjan.

- Mówisz, że pewne osoby odmówiły ci informacji na temat Elgazu. Kto?
- Na przykład - Tadeusz Żywczak, prezes
Powszechnego Banku Kredytowego w Szczecinie. Dyrektor Jan Kołodziejski z gdyńskiego
oddziału tegoż banku. Dyrektor Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Franciszek Pośpiech z Poznania. Jacek Merkel natomiast
mnie przyjął, ale nie chciał się wiążąco wypowiedzieć na interesujące mnie tematy.

| głowy
ą
z
s
o
n
d
o
p
y
e
| Jelenow

skich współpracowników prezydenta, a niegdyś dyrektor owej fundacji. Okazuje się, że
Fundacja Gospodarcza „S”” chciała rozpocząć
modernizację Rębiechowa do spółki z francuską firmą Spie Batigniolles i w tym sensie Leksztoń ze swymi lotniczymi planami zaczął bar-

- Właśnie. Jakie pytania chciałeś zadać tym

| *Rosja przeciera oczy
Projelcynowska parfia Wybór Rosji, upokorzona pierw- |
ni wynikami niedzielnych
ch, po:
afk
głowy
oyieszone rezultaty głoso- |

wania w okręgach

Premier
w
Gdyni
Elbląskie
Grudnie
Premier Waldemar Pawlak wizytował wczoraj Wybrzeże gdańskie. Towarzyszyli mu m.in. minister obrony narodowej Piotr Kołodziejczyk,

hociaż

mijają lata,

pamięć

o tragicz-

nych Grudniowych
wydarzeniach wciąż
żyje. Wczoraj
u stóp pomnika
dnia

70

w Elblągu,
Ofiar Gru-

złożone

zostały

kwiaty, a w katedrze św. Mi-

kołaja biskup elbląski An-

drzej Śliwiński odprawił
mszę św.
Odżyła też pamięć innego
Grudnia. Wczoraj nad rzeką

Linawą w pobliżu Nowego
Dworu Gd.

została odsłonię-

tai poświęcona tablica, upamiętniająca

śmierć

załogi

czołgu nr 1731, który pod-

czas stanu wojennego, podążając na rozkaz w kierunku
Gdańska, stoczył się z mostu

do rzeki.

(p)

minister stanu

Mieczysław Wachowski, minister przemysłu Marek Pol.
Głównym
gospodarzem był
dowódca
Marynarki Wojen-

nej, wiceadm.
Waga.

Romuald

A.

da” premier, w towarzystwie ministrów Wachowskiego i Kołodziej, czyka, przeleciał na platformę

wiertniczą Petrobalticu, a po powrocie do Gdyni zwiedził port wo-

jenny na Oksywiu oraz port han-

dlowy. O 14.20 na „Darze Młodzieży” spotkał się z przedstawicielami szczecińskiego i gdyńskiego
lobby morskiego, aby omówić sytuację
w przemyślekiej,stoczniowym,
iministracji.
portach, ry-

Pierwszym punktem programu
było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia przy stoczni
(na zdjęciu). Trwało nie więcej niż
trzy minuty. Następnie premier
udał się na lotnisko wojskowe
w Babich Dołach, aby obejrzeć pokaz sprzętu lotniczego. Szczególne
zainteresowanie premiera wzbudzi-

bołówstwie i flocie handlowej. Go-

ły śmigłowce ratownicze. Z lotniska śmigłowcem „Sokół-Anakon-

PS

datowych. O ile w pierwszej
grupie zdecydowane

zwycię-

stwo odniosła Partia Liberalno-

Demokratyczna Żyrinowskie-

go, to w drugiej mają przewagę
jelcynowcy.

Wygląda na to, że Wybór

Rosji będzie miał więcej depu-

cynowcy wprowadzą do Dumy
Państwowej co najmniej 87 deputowanych, a Partia Liberal-

no-Demokratyczna 61. Propor-

był rektor WSM prof. Józef Lisowski. Po spotkaniu premier podzielił
się wrażeniami z pobytu na konferencji prasowej. Po drodze na lotnisko wstąpił do gdańskiej siędziby

Mało kto sądził, że nastroje faszystowskie mogą być tak bardzo zakorzenione. Mówi się,

uczestniczyli dyrektorzy stoczni,
PLO, Dalmoru, dowództwo MW,

BaSz

.

Żyrinowskiego zapłaci wicepremier Jegor Gajdar. Jego na
zwisko kojarzy się przeciętne-

towanych niż faszyści. Wiado- | mu Rosjaninowi z drastycznymo już, że odniósł zwycięstwo
mi reformami ekonomicznymi.
w 56 okręgach jednomandatoJeśli reformy takie - w złagowych, podczas gdy żyrinowcy
dzonej formie - mają być kon
tylko w 11. W ten sposób jeltynuowane, trzeba by kierował

cje te mogą się zmienić w miarę ogłaszania kolejnych rezultatów wyborczych.
Cała Rosja dopiero teraz ze zdumieniem - zdaje sobie

spodarzem spotkania, w którym

skiego, uczyniło tak „z przeko- |
ry” wobec reform Gajdara
Gdyby wiedzieli, co w praktyce oznacza popieranie Partii
Liberalno-Demokratycznej,
„nigdy by tego nie uczynili”.
Wielu Rosjan po prostu wstydzi się, że głosowało na faszy- |
stów.
W otoczeniu Jelcyna mówi
się już, że za sukces wyborczy

// ł kk
Ż
Ź Uw ch

" Far.J. Rybicki

uma Państwowa liczy 450 członków,
z czego 225 jest wybieranych zgodnie
z zasadą proporcjonalności
i tyluż w okręgach jednoman-

sprawę z wyników głosowania.

że wielu wyborców, którzy
głosowali na ludzi Żyrinow-

nimi ktoś inny.

Tymczasem Władimir Żyri-

nowski ogłosił, że należy „prowokować wojny” między sąsiednimi narodami, by w rezultacie one same chciały stać się
prowincjami Rosji.

Stwierdził też, że Rosja powinna raczej „myśleć o koloniach”, zamiast żywić byłe re
publiki radzieckie i płacić
światowe ceny za „tandetną
bawełnę” z Uzbekistanu.

Dokończenie na str.2

„Dwójka”, „Trójka”, Gdańsk i Plus

„Ultrakrótka” rewolucja
Od kilku dni cztery rozgłośnie radiowe nadają na Wybrzeżu w

paśmie UKF. Oznacza to,

wysokim, tzw.

że nie a
już przestrajać radioodbiorników przywiezionych z Zachodu.
Program radiowej „Dwójki”, „Trójki”, Radia Plus i Radia Gdańsk nadawany jest również w tradycyjnym, niższym
paśmie. Jednak zdaniem Kierownictwa Zakładu Radioko-

munikacji i Teletransmisji
w Gdańsku przejście na zachodnioeuropejskie pasmo CCIR

(87,5-108 MHz) umożliwia

znaczną poprawę jakości i zasięgu emisji. Nowe nadajniki

yiq?!
ięć dni po zawaleniu się w Kuala Lumpur 12-metrowego budynku ekipy ratownicze panownie odebrały sygnały świadczące, że

pod gruzami są jeszcze żywi ludzie. Sygnały

te nadeszły

z zasypanego

W ostatnich dniach sygnały takie
odbierano już wielokrotnie, ale ratowni-

kom nie udało się uwolnić zasypanych.
Pod gruzami ma się znajdować około 50
z nich nie żyje. Do tej pory wydobyto 6
ciał. Kolejna ofiara, Japonka, zmarła po
jej uwolnieniu z gruzów.

wartości prawie 5 miliardów
złotych zainstalowane zostały
w
Chwaszczynie. Emitowany
stamtąd sygnał dociera podobno do Olsztyna, Torunia, Bydgoszczy i Słupska.

- Z radia lokalnego przemie-

niliśmy się w rozgłośnię regionalną - skomentował urucho-

mienie nowych nadajników

szef Radia Plus, Jacek Rusiecki
Dotychczasowy
zakres czę-

stotliwości OIRT

(65,9-74

MHz) będzie wykorzystywan
w skali kraju jeszcze przez kilka lat. W miarę starzenia się
urządzeń, nadawanie w tym za-

kresie będzie stopniowo likwidowane.

ROD

W sprawie zabójstwa doktor Oli

Zbigniew B.
zmienia
Trwający od 14 bm przed

Sądem Wojewódzkim w Elblągu proces przeciwko Zbigniewowi B., zabójcy elbląskiej lekarki Aleksandry Gabrysiak
i jej córki Marii, został wczoraj
odroczony
bezterminowo.
Przesłuchiwany przez dwa

i pół dnia zabójca przedstawił
w trakcie rozprawy nową we-

zdanie
rsję zdarzeń, różniącą się od
tej, którą podawał w śledztwie
1 którą podtrzymywał jeszcze
na początku procesu.
W tej sytuacji każdą z we-

rsji, podanych przez oskarżonego, trzeba zweryfikować.
Dlatego sąd podjął decyzję
o bezterminowym odroczeniu

procesu.

(p)

osobom?
. - Czy były jakiekolwiek naciski polityczne,
aby przestać kredytować Elgaz w 1991 roku.
"W jaki sposób np. PBK sprawdzał wiary god' ność finansową Elgazu w latach 1989 - 1990,
bo już wówczas Bank Rozwoju Eksportu SA
miał wątpliwości, czy firma sprosta takim kredytom. Polityków natomiast chciałem zapytać,
czy poza usługami były inne formy wsparcia
w kampanii wyborczej.
- Z tego, co mi wiadomo, dość częstym go-

ściem w Elgazie był Jacek Merkel...

- Odwiedzał nas chyba z dziesięć razy,
z czego ja brałem udział w czterech spotkaniach. Merkel był odpowiedzialny za sztab wyborczy Wałęsy w 1990 roku, a następnie za
kampanię wyborczą KLD w roku 1991. Jego
wizyty miały z tym bezpośredni związek. Leksztoń wspomagał finansowo najpierw Wałęsę,
a następnie to samo czynił w stosunku do UPR,
KLD i ówczesnej partii Zbigniewa Bujaka Ruchu Demokratyczno-Społecznego. Agencja
reklamowa oraz telewizja Elgazu wykonywały
bezpłatne usługi dla tych trzech ugrupowań
oraz dla Wałęsy, gdy ten ubiegał się o urząd
prezydencki. Nie była to więc żywa gotówka,
lecz świadczenia w „naturze””.

- Na jaką kwotę?

- W przypadku Wałęsy nasz udział w jego
kampanii w 1990 roku zamknął się kwotą 97
milionów złotych, a pomoc dla KLD, UPR

i partii Bujaka w 1991 roku również nie przekroczyła100 milionów.
- W jakich proporcjach?
- Najwięcej dla KLD i UPR, nieco mniej dla
Bujaka.

- Innych świadczeń czysto finansowych nie

było?

- Nie sądzę. W każdym razie nic na ten temat mi nie wiadomo.
- Wałęsa miał jednak n adzwyczaj krótką pa-

mięć. Choć właścicielowi Elgazu bardzo na
tym zależało, na otwarcie waszego terminalu
lotniczego w Rębiechowie nie

- To jest właśnie urok rozliczeń z politykami, którzy - gdy jest im to tylko na rękę - potrafią nic nie pamiętać i nic nie wiedzieć. Choć
akurat w przypadku Wałęsy mogło chodzić
O COŚ więcej...
-O co?
- Otóż dopiero teraz, po 3 latach, okazuje
się, że w okresie, gdy Leksztoń zaczął kłaść
podwaliny pod swoje niedoszłe imperium lotnicze, podobne plany związane z Rębiecho-

wem miała także Fundacja Gospodarcza „Soli-

darności””. Nie tak dawno, na łamach „Dziennika Bałtyckiego”” wypowiedział się na ten temat Andrzej Kozakiewicz, dziś jeden z bli-

dzo przeszkadzać. Nic więc dziwnego, że Wałęsa nie chciał swą obecnością namaszczać naszego terminalu. Najprawdopodobniej doszło
do poważnego konfliktu interesów, z którego
istnienia wtedy wcale nie zdawaliśmy sobie

spraw
-

kotka mówi, że Spie Batigniolles otrzy-

mał obietnice, że p upadku komuny, zostanie
wprowadzony do Pol ski na warunkach korzystiębiorstwa. Miał to
niejszych niż inne
być swoisty rewanż za francuską pomoc dla
podziemia w okresie stanu wojennego...
- Ja też słyszałem takie pogłoski, ale nic
bliższego na ten temat nie potrafię powiedzieć.
istną lawi- Afront Wałęsy A No ał jednak
nę. Jakby czując, że znaleźliście się na cenzu, zaczęły się od was odwracać wszyrowan

stkie banki. Czy mogło tu chodzić jeszcze
o coś innego? Czy polityczne, a nawet prezydenckie ambicje Leksztonia mogły mieć z tym

jakiś związek?

- Leksztoń wierzył w amerykański mit ka-

riery od pucybuta do multimilionera i sądził, że
skoro w Polsce prezydentem został elektryk, to
tym bardziej mógłby nim być także kotlarz.
Kiedyś powiedział, że jeśli uda mu się załatwić
kredyt zachodni, który wyciągnie go z dołka,
to nie pozostanie mu nic innego jak zostać prezydentem Polski. Pod koniec 1991 roku wielokrotnie mówił publicznie, że Polską powinni
rządzić nie politycy, lecz biznesmeni.

Dokończenie na str.3
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Wystawa i aukcja młodych plastyków w Cotton Clubie
hcq przekonać ludzi,
którzy dotąd nie nabywali jeszcze obrazów,
czy grafik i nie zawieszali

Grażyna Kręczkowska, Ireneusz Tybel, Paweł Paulus

ich w swoich mieszkaniach,

„Obraz po choinkę”

że sztuka, dzieło rąk profesjonalnego artysty, nie musi
być niedostępnym, oglądanym zza szyb galerii, luksusem. Dlatego zorganizowali
W „Cotton Clubie” przy vl.

Złotników 25/29 w Gdańsku wystwę około osiemdziesięciu swoich prac, któ-

re po tygodniowej ekspozy-

cji, wystawione będą w sobotę,

18 grudnia, aukcją

pod hasłem „Obraz pod
choinkę”.

Mazur, Sławomir Zamojda,

Piotr Jahołkowski i Roman

Grabowiecki to przedstawiciele młodego pokolenia plastyków. Na codzień są przyjaciółmi,

stanowiąc jednocze-

śnie nieformalną grupę artystyczną. Mają na swoim koncie kilka wspólnych wystaw,
ostatnia - w nie istniejącej już
galerii C-14. Tworzą każdy
we własnym stylu i konwencji, łączy ich podobne spojrzenie na otaczającą rzeczywi-

stość. Mówią,

iż byli i są

gniewni, niepokorni, iż plasują się są poza wszelkim - arty-

stycznym, czy jakimkolwiek
innym - układem.
Ceny wywoławcze, za jakie
będziemy mogli kupować prace na sobotniej aukcji, nie są
wusokie. Najtańsze grafiki
i obrazki małych formatów
wycenione zostały na 200 tysięcy złotych, a licytacja dużego obrazu a płótnie zacznie
się już od 1,5 miliona złotych.

KK.

Str.2

17 grudnia 1993

Dokończenie ze str. 1
Odliczenia za remonty mieszkań będą się
mieściły w granicach od 1,8 do 13,6 mln zł. Niewykorzystanie ulgi w jednym roku nie pozwala
na powiększenie jej w roku, gdy remont jest wykonywany. Wydatki na remonty muszą być udokumentowane fakturami VAT.

Renciści i emeryci nie będą musieli w przyszłym roku składać specjalnych oświadczeń do
ZUS o rozliczanie ich podatku, jeśli nie uzyskiwali dodatkowych dochodów.
W ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych istotna zmiana dotyczy opodatkowania dochodów z działalności handlowej kościel-

ZAPŁACIMY:

rzy członkowie rządu są wręcz
bardziej papiescy niż sam pa-

Rząd idzie generalnie po
linii, którą nakreśliłem

dnić, że są odpowiedzialni e

nych osób prawnych. Przepis dotyczy wytwarzania wysoko dochodowych wyrobów elektronicznych, a także handlu wyrobami akcyzowymi
(paliwami, alkoholem, papierosami). Dotychczas tylko kościoły były zwolnione z takich
podatków.

Dokończenie ze str. 1

niesienia podatków osobistych - powiedział „DB”
po. Grzegorz W. Kołodko,
andydat SLD na wicepremiera i ministra finansów
w gabinecie Waldemara
Pawlaka. W Gdańsku był
gościem PTE. Poprosiliśmy

oświadczył lider Włoskiego Ruchu

Społecznego (czyli neofaszystów)

(PAP

lewizja Gdańsk jutro o godzinie 18.30 (bezpośrednio po
Panoramie) przedstawi specjalny program publicystyczny
poświęcony rosyjskim wyborom. W programie m.in.
wywiad w Władimirem Żyrinowskim, zarejestrowany w
Moskwie jesienią br., w którym przywódca Partii LiberalnoDemokratycznej przedstawi elementy swych koncepcji
politycznych, szczególnie w odniesieniu do Polski.

spełnia więc swej funkcji. Zamiast infor-

głowie

Krzysztof
Grześkowiak, łączy się to
z dużym ryzykiem. Zakład jest bowiem
: przed podpisaniem umowy na kilkadziesiąt tysięcy nowych połączeń
dla

sakralnej, teolog,
e!

gr

i Telewizji opublikowaa wykaz wnioskodawców starających się o koncesję
na nadawanie programów telewizyjnych i radiowych. W województwach gdańskim i elbląskim wnioski o częstotliwość
radiową złożyły:

EwaZwierzycka

;o-epymeka
AŁIeE teka s b
;
stości pogrzebowe
«
ą się
w Pełplinie w poniedziałek
o godz.
12.
:
Ś

fale średnie), Radio ZET sp.
z o.o. (Elbląg, UKF);
W województwie gdańskim
według oficjalnego wykazu
wniosków nie zgłoszono.

Wnioski o przydział czę-

-

stotliwości telewizyjnej zło-

tolickiej

NTP Plus

S.A.,

Taurus Studio F sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,TOP CANAL MEDIA sp. z 0.0. ( dwie
stacje), Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. (
dwie stacje);

w wojewódziwie elbiąAntena_1 sp. z 0.o., Kuria
Prowincjonalna O.O. Franci-

Fot. M. Kostun |

Sprawa z powództwa Ka-

zimierza Świtonia przeciwko

Lechowi Wałęsie rozpoczęła
się wczoraj w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku.
Kazimierz Świtoń, domaga
się od prezydenta L. Wałęsy
przeprosin i 100 mln zł na
rzecz szpitala dziecięcego za

to, że ten powiedział publicznie „takiego agenta jak ja pan

Świtoń

może

pocałować

w d...”. Wypowiedź ta miała
mieć miejsce w 1992 roku zaraz po tym, jak z trybuny sej-

mowej

Kazimierz

Świtoń

oświadczył, że Lech Wałęsa

„ochrania agentów SB” i wyra-

ził podejrzenie, że prezydent
sam był agentem służb bezpie. czeństwa.

toń przed rozprawą. Rzeczywiście Sąd Wojewódzki sprawę
rozpatrzył, ale na sali stawił się

- Podtrzymuję swoje słowa
i nadal twierdzę, że Lech Wałęsa był „Bolkiem”. Mam na to
świadków, których na razie nie
mogę ujawnić. Jestem zdumiony wypowiedzią
ministra
Drzycimskiego
udzieloną
wczoraj „Dziennikowi Bałtyc-

tylko powód, Kazimierz Świprzez siebie pismo procesowe,

(kurs ofi-

„Max”

cjalny)

(Gd. , J agie-

Ilońska 10)

Waluty

(Gd., Długa
81/83)

Krajowej

Rady

wnioski

o ogłoszenie

Radiofonii

Do sprawy powrócimy.

Tomasz Zając

od bieżącego roku, limit dorszowy na rok 1994 rozdzielo- *

ny będzie pomiędzy poszcze-

gólne kutry, w zależności od

ich długości całkowitej. Po-

zwoli to na racjonalniejsze
wadzenie połowów.
Większość jednostek
czych „Szkunera” - kutry
towe B-25 SA i trawlery

we B-410, rybacy użytkują na

warunkach leasingu. Wysokie
koszty ich eksloatacji i niedo-

ków, którzy po wyczerpaniu
tegorocznego limitu nie mogą
prowadzić bardziej opłacalnych
połowów
dorszy.
W styczniu, gdy przestanie
obowiązywać zakaz związany
z wyczerpaniem limitu, kutry

którzy armatorzy nie są w stanie spłacać rat leasingowych.
Zadłużenie i brak środków na
zakup paliwa pogarsza ich położenie, gdyż przerywają połowy. Pierwszy kuter B-25 SA
został już odebrany i przekazany innemu armatorowi. To sa-

statek dorszy powodują, że nie-

mo czeka pozostałych, najbardziej zadłużonych rybaków.
Zwłaszcza że przedsiębiorstwo
nie chce dopuścić do przyspieszonej dekapitalizacji jedno-

stek, niszczejących w porcie.

W odróżnieniu

1994 roku

znakiem lub wyprodukowane
niezgodnie z wymaganiami

daniach i certyfikacji o jakości
wyrobów, usług, TOŁÓŁ i obiek-

stanowiącymi podstawę przyznawania prawa stosowania tego znaku będzie nbowiazany
wpłacić do budżetu państwa
kwotę stanowiącą 100 proc. sumy uzyskanej ze sprzedaży zakwestionowanych wyrobów”.

Od

1 stycznia

wchodzi w życie ustawa o batów budowlanych. Celem nowej ustawy jest ochrona

krajowego przed wyrobami
mogącymi stanowić zagrożenie
dla życia, zdrowia, mienia

Podobna stawka

i środowiska naturalnego oraz

dzynarodowego obrotu handlowego. Zasady wdrażania i eg-

zekwowania w Polsce RS
omawiano w gdańskim CT
podczas konferencji na temat
„Systemu Jakości w Polsce”.

z KU

tworzony krajowy system ba-

gospodarczy, który wprowadził

b

do obrotu wyroby

stemami tam funkcjonującymi.

E

podlegające

oznaczaniu znakiem bezpie-

„Żywca”

oraz

„Okocimia” tłumaczyć mogą

Akcje giełdowe (kolejność

informacje o planowanej nowej

pozycji: aktualny kurs w tys.
zł/zmiana kursu w proc./ozna-

emisji akcji. Pomimo przeciętnych wyników finansowych
ywca” w listopadzie, wiadomość o zatwierdzeniu przez radę nadzorczą spółki programu
inwestycyjnego na lata 19941996, przyniosła wzrost kursu
aż o 10 proc. Walory „Krosna”
kontynuują tendencję wzrostową i stają się w ostatnim okre-

„Okocimia”

osiągnęły swoje maksymalne
kursy. Wysoką aprecjację

KABLE:343/+0,9/ns
KROSNO:391/+9,8
MOSTALEXP:1230/+2,5
MOSTALWAR:1000/+1 ,5/ns
OKOCIM:975/+9,6/nk
POLIFARB:775/-1,9
PRÓCHNIK:645/+4
SOKOŁÓW: 292/+0,7
SWARZĘDZ:251/-1,2
TONSIL:250/+0,4/ns
UNIVERSAL:164/+3,1/ns
VISTULA:1650/+1,9
WBK:840/+24
WEDEL:2300/+0,4
WÓLCZANKA::525/0
ŻYWIEC:1750/+9,9

czenia: ns - nadwyżka zleceń
sprzedaży; nk - nadwyżka zleceń kupna)

BIG:155 /-6,1/nk
BRE:1760/+2
EFEKT:479/+7,9/ns

ELEKTRIM:1450/nk

sie jedną z głównych lokomo-

EXBUD:255/-1 ,9/ns

tyw giełdy.

IRENA:950/0

(ÓW)

fotoreporterzy - tel. 31 50 41 w. 166; Grafik - Krzysztof IgnatoWicz.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsyłanych materiałów oraz nie zwraca tekstów nie zamówionych .

REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dział Marketingu - 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7;
dyrektor ds. marketingu — tel. 31 04 42; szef biura marketingu
„DB” — tel. 31 20 94; kierownik biura ogłoszeń — tel. 31 50 41
wew. 169, Centralne Biuro Ogłoszeń — „Dom Prasy” parter 80 —

nego amerykańskiego pisarza Johna Reeda, który uwiecznił przebieg
Rewolucji
Październikowej
w książce „Dziesięćdni, które

rozwój wypadków w czasie rewolucji bolszewickiej. Zmarł w Moskwie w 1920 na tyfus i jako zdeklarowany komunista został pocho-

na ręce Borysa Jelcyna petycję do

działaczy partii i państwa radziec-

zmarła nasza kochana Mama, Teściowa i Babcia
:

ś. fp.
STEFANIA

wstrząsnęły światem”, skierował | wany w nekropolii dla zasłużonych

pojechał do Rosji, gdzie z pierw-

886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel/fax. 31 80 62, tel. 31 17 51, 31 50 41wew. 127, tlx

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
14 lub 31 50 41 w. 272

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

30-67.

EDMUND

WĘSIERSKI

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 18 grudnia 1993 r.
o godz. 8.30 w kościele św. Judy Tadeusza w Rumi.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 9.30
na cmentarzu Komunalnym w Rumi-Janowie.
Pogrążona w smutku
Rodzina

|l
|

wójta
Wczoraj na zamkniętym posiedzeniu Zarządu Rady Gminy Pruszcza Gdańskiego odwołano wójta Jana Narwojsza stosunkiem głosów 12:7, przy jednym wstrzymującym. Zarzucano mu złą współpracę z Radą
Gminy i mieszkańcami. Pracą
urzędu od dziś kieruje sekretarz gminy. Zostanie ogłoszony

konkurs na wójta, który ma

być rozstrzygnięty 30 grudnia.
Szansę na to stanowisko mają
tylko mieszkańcy gminy.
(

A.

29007

POKROWCE samochodowe PPHU "Kubik", 5302-11 wew. 434
10952

POSZUKUJĘ
domu do wynajęcia, 32-59-16

22-41-84 - PRZEDPŁATY

12795
29647

41-03-06
- PRZEDPŁATY

SPÓŁKA z 0.0., poszukuje samodzielnej księgowej - komputer, 52-12-58 w. 56
13131

35153

43-58-88 - PRZEDPŁATY.
31452

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 grudnia 1993 r.
w wieku 71 lat zmarł nagle nasz ukochany
Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

Nie ma

dniowe wyjazdy, 56-10-19

31718

Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 14.00 na cmentarzu w Oliwie.
Pogrążone w smutku
31910
Córki z Rodzinami

i nekropolii na Placu Czerwonym.

:

H R

Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 17 grudnia 1993 r. o godz. 8.00
w kościele pw. św. Alberta W Gdańsku: Oliwie przy ul. Olsztyńskiej

jednak o dalsze losy jego ciała po
ujawnieniu w Moskwie planów zlikwidowania mauzoleum Lenina

ś. fp.

o

lat 80

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 15 grudnia 1993 r. zmarł nasz Syn i Brat

512859 pg pl. , Biuro Ogł. w Gdyni ul. Władysława IV 24, tel 20 08 32, tlx.54289

M

Wala
w pruszczańskiej gminie

HOLANDIA - najtańsze samochody, cotygo-

126 p, czerwony, grudzień 93 sprzedam. PosiaFi kompletne oprzyrządowanie inwalidzkie,
41-75-67

|

z domu STEFANOWSKA

władz rosyjskich w sprawie wyda- — kiego pod murem kremlowskim.
nia ciała rodzinie w Portland w sta.
Rodzina Reeda zaniepokoiła się
nie Oregon.
Urodzony w 1887 roku w Portland Jóhn Reed w 1917 z żoną

A LA WRA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 grudnia 1993 r.

szej ręki opisywał dramatyczny

51-42-26 - PRZEDPŁATY

== |

80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 Tel. centrali 31 50 41,

telex 0512358.Korespondecje: 80-958 Gdańsk skr.pocz. 419.

„Relaks” - red. prowadzący Dariusz Wasielewski —tel. 317315;

John Reed II, siostrzeniec słyn-

uznany przez państwa

i EFTA za spójny z sy-

(JW)

REDAKCJA
Red. naczelny Jan Jakubowski - tel. 31-35-60; z-cy red. naczelnego: 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;

R

czeństwa, a nie oznaczone tym

twierdziała tezę o wejściu
w fazę selektywnego wzrostu.
Poziom zmiany cen dla poszczególnych akcji był wyraźnie zróźnicowany, co powinno zachęcić inwestorów do aktywnej gry giełdowej. W czasie
dogrywek szybko wyczerpane
zostały wszystkie oferowane
nadwyżki sprzedaży. Przewidywane dobre wyniki niektórych spółek, np. „Swarzędza”,
nie wystarczyły do kontynuacji
tendencji wzrostowej. Akcje

ja 41)

Anam
Polsce ma być dopiero

dań i certyfikacji, który mógł-

godnie z ustawą „podmiot

TZ.

jest przewi-

dziana za wykonanie usługi
przez firmę nie posiadającą
certyfikatu na system jakości
lub wykonaną niezgodnie

ułatwienie krajowego i mię-

TRATOR, Jarosław Paszkiewicz: Czwartkowa sesja po„Silvant”
(Elb., 1 Ma-

łowburrufo-

zonu śledziowego jest duże zapotrzebowanie na surowiec

Dla
„DB” komentuje makler
Biura Maklerskiego PENE-

Londyn
1 dolar
kurs średni

pro-

system w drodze

w województwie gdańskim.

czy odstąpi od żądania przeprosin, stanowczo zaprzeczył.

raz

Kary gotowe; >|]

i Telewizji z 28 czerwca 1993
r. Z dużym zaskoczeniem
stwierdziliśmy brak w wykazie
jakichkolwiek
podmiotów
ubiegających się o miejsce
w eterze dla rozgłosni radiowej

Kazimierz Świtoń zapytany,

.w którym zawiadomił sąd, że
obowiązki nie pozwalają mu
stawić się na rozprawie, wystąpił z wnioskiem o umorzenie

NBP

zamknięcia - wczoraj)

roku, w oparciu

po

Od 1 stycznia nowa jakość?

złożone do 30 listopada 1993

podobno ustalić jego miejsca
zamieszkania. W związku
z tym sąd odroczył rozprawę.

toń. Prezydent Lech Wałęsa
przysłał natomiast podpisane

obejmuje

roku

12,6 tys. ton.

ne Przedsiębiorstwa Rozryw-

kowe;
Wykaz

tym

prawie o 50 proc. i wynosi ona

S.A., Prywatna Telewizja Neptun sp. Z 0o.o., Prywatna Telewizja Polska S.A., Zjednoczo-

Kto kogo może ...?

ANIA
(w zł)

szkanów, Ogólnopolska Telewizja Prywatna S.A., POLSAT

postępowania i zobowiązał się:
w ciągu dwóch tygodni ustosunkować się do treści pozwu.
Na rozprawie zabrakło też powołanego przez powoda na
świadka, Krzysztofa Leskiego,
który słowa prezydenta opublikował w prasie. Nie udało się

wiedział nam Kazimierz Świ-

Jan Kreft

wyruszą ponownie na łowiska

S.A. ( dwie stacje

w Gdańsku), POLSAT

Świtoń kontra Wałęsa

nym
prof. Kołodko nie mógł
zostać równocześnie wicepremierem i ministrem finansów.

dorszowe.
W przyszłym roku rybacy
będą mogli złowić więcej dorszy, gdyż przyznaną Polsce
kwotę połowową zwiększono

w wojewódziwie gdańim:
:

kiemu” o tym, że Wałęsa odpowiada tylko przed Trybunałem Stanu i nie może być pozwany przed zwykły sąd - po-

nia programowe, od przyjęcia

rybny i trudna sytuacja ryba-

POLSTUDIO LTD. (Elbląg,

mieja, pełen sił, humoru i swady)
_ Odpoczywaj w pokoju, Księże
informujemy,
że msza św. w Jego — iPoeto!
T

Papieski Instytut Teologiczny
Akademii Teologii
w Warszawie.

ale
i nie

natomiast

których uzależnił swój udział
w rządzie. Pawlak orzekł, że
w obecnym układzie koalicyj-

- Powodem przedłużenia se-

w województwie elbląskim:

Urodził się 7 stycznia 1929 roku — intencji zostanie odprawiona
w niew imi
Lubawie.DuUkończył shW:
Se
SS
nie,
| NNNINN
| s
wiRzymie „ Uniwersytet we
gu (Szwajcaria). B
O

przyjął,

Określ

premierowi Pawłakowi założe-

pierwszy rybacy łowią śledzie i szproty w grudniu powiedziała nam Halina Rosiejko, zastępca dyrektora
ds. ekonomicznych Przedsiębiorstwa Połowów i Usług
ATR A „„Szkuner” we

rajowa Rada Radiofonii

dzielę w Warszawie
o godz. 11

Głęboko poruszeni Jego niespoe gc e
p
Pe
był gościem kościoła św.
o-

kulturo-

- W

mórki, satysfakcjonujące naszych klientów potrzebujemy ponad miliard zł, któ-

Ksiądz Janusz Pasierb

zycji nie

ROZK

koncesję? Kutry do zwrotu

osiem osób. Na unowocześnienie tej ko-

Książki Telefoniczne - z siedzibą Warszawie dopiero zabiera się do pracy.
Jest | rych
nie mamy.

*

Śledzie zamiast dorszy

Komu

formacji może dodzwonić się tylko

$

środę zmarł w Warszawie ks. prof. Janusz Staniaw
I;
szłuki

najbar-

kowiak. - Obecnie jednorazowo do in-

' Powstała niedawno firma Polskie

*

Kołodko stanowisko wicepremiera i ministra naw
C

zupełnie inaczej.
Członkowie
(rządu chcą za
wszelką
cenę
udowodnić Mię| dzynarodowemu
| Funduszowi Wa!lutowemu i Unii
Demokratycznej,
»| że są światłymi
” |liberałami. A to

czego zresztą przyznaje się dyr. Grześ-

Zadaniem Zakładu Telekomunikacji

8

wam, że miał taki wpływ na
Balcerowicza.
Po wyborach SLD zaproponował prof. Grzegorzowi
W.

zatem szansa, że nowy spis telefonów
wkrótce powstanie. Plany zapowiadają
się nieźle. Co roku aktualizowana nowa
książka ma by rozdawana abonentom za
darmo.
Do tego czasu pozostaje nam korzystanie z usług biura numerów. Jest to
niestety słaba strona telekomunikacji, do

teraz rozpoczęto druk nowej książki byłaby ona nieaktualna
już w momencie

jest aktualizowanie bazy danych. Obecnie, dyrekcji specjalnie na tym nie zależy gdyż, jak informuje jeden z szefów,

my”, który nie miał zielonego
pojęcia o realiach gospodarki
postkomunistycznej i ubole-

71 Z którym libera1łowie poszliby
do Sejmu byłby
| mniejszy niż ten,

dziej niepokoi to fakt, że koalicja rządowa jest zbudowana na
bardzo kruchych
podstawach
politycznych. Brakuje silnych
procesów integrujących koali-

abonentów od Tczewa do Pucka. Gdyby

mować wprowadza w błąd.
Jednak... z początkiem nowego roku
nie
ma co liczyć na nowe wydanie.

prezentanta „woodoo econo-

*

darczej. To, co mnie

Telefony
- w

dzy punktem widzenia i siedzenia jest znacznie ściślejszy
związek niż nam się wydaje.
Z. przerażeniem czytam, że
minister Kaczmarek przyjmuje
dziś prof. Joeffreya Sachsa,
którego uważam za czarnoksiężnika, hochsztaplera, re-

wej, że gdyby trwał jeszcze
rząd Suchockiej, to deficyt,

niekoalicyjnych partii: niektó-

- Nie podjęto prób absorpcji
szarej strefy tak, by mieć sektor biznesu po swojej stronie.
Przeciwnie, poczynione posunięcia mogą sprawić, że rząd
będzie miał tę grupę ludzi
przeciwko sobie. Nie widzę
także zdolności do myślenia
w kategoriach strtegii gospo-

wspólnego z tym osobnikiem,
jeden Hitler już nam wystarczył”.

ZŻyrinowski w gdańskiej TV

gdańskiego wydany w 1991 roku zawiera nieaktualne dane. Przez dwa lata nie
tylko zmieniono numery prywatnym
abonentom, ale również instytucjom
i urzędom. Stare są nazwy firm i numery
kierunkowe. Książka telefoniczna nie

rami. Wygląda na to, że mię-

o

Gianfranco Fini. „Nie mam nic

„wydaje
się
wariatem”
-

że są twardzi, że libe-

ralni, że chcą prywatyzować
i pilnować dyscypliny finanso-

Kameleony

wbrew, jak propozycja pod-

(PAP).

RCA

- nąć na politykę gospodarczą.
Nie podoba mi się lizusostwo w stosunku do pewnych

Wykonano A abnak kilka
sunięć, którego są iej

grozi tąpnięciem koalicji od
wewnątrz. Członkowie rządu
mówią dziś zupełnie inne rzeczy, niż mówili przed wybo-

pież. Tak bardzo chcą udowo-

cję. Może to negatywnie wpły-

W „Strategii dla Polski”.

-sc<io warieał?
Żyrinowski
kompletnym

Strategia prof. Kołodko

SPRZEDAM box Bazar Centrum Gdańsk, tel.
72-10-15
31713

SUPERSAM - zatrudni główną księgową z du30137

żym doświadczeniem i stażem pracy GdyniaOksywie, 25-04-00

20-57-29
- PRZEDPŁATY.

10821
24240

SAUNY szytko, solidnie, 81-23-87

ś. fp.

28776

FRANCISZEK
MURANOWSKI

BLIŹNIAK
- Rotmanka - sprzedam, 57-66-17
35451 7

TAPETY - trzysta atrakcyjnych wzorów, przystępne ceny. Uwaga! Końcówki wzorów w cenach hurtowych. Kamisze - importowane, krajowe, atrakcyjne kolory. Szyny PCV - podsufitowe. Akcesoria - dekoracja okna.
dla każdego. Gdynia, Kartuska 10, 23-66-12

+ FORD Taurus 90 r., sprzedam, tel. 82-89-95

Msza św. żałobna oraz uroczystość pogrzebowa
odprawiona zostanie na cmentarzu w Gdyni-Leszczynkach
17 grudnia 1993 r. o godz. 12.30.
rążona w smutku
Pora
Rodzina |
34039

31682
GARBUSA, piec cukierniczy sprzedam, 43-5638
31681

M. Ryśnik
J

26715/1

W Passat 1989, sprzedam, 48-34-31 po 20.00
31884

WYNAJMĘ
halę 200 m kw. 47-65-04
31711

17 grudnia 1993
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Poród się udał

Pomnik Ofiar Grudnia

Wier'!

>ść

historii

W akcie erekcyjnym, który wmurowany zostanie dzisiaj pod krzyżem, czytamy
m.in.: „W dwudziestą trzecią rocznicę wydarzeń grudniowych w Gdyni, gdzie pamiętnego dnia 17 grudnia 1970 roku na biernie protestującej ludności dokonano masowego pogromu - pomnik ten staje jako symbol pamięci nieustannej o tych, którzy zginęli, jako wyraz wysiłków dla upamiętnienia tamtych dni. Niech pomnik ten trwa:
zginęli, jako wyraz wiecznej pamięci; rządzącym, jako przestroga, że żatym, któ
społeczny nie może być rozwiązany przemocą; rodakom - ku pokrzepieden konfli
niu nadziei, iż zło może i musi być zwyciężone.
oby pomyślnych dła rozwoju
wartości moralnych i materialnych obywateli miasta, wybrzeża i ojczyzny”.
Słowa są podniosłe, bo tak
przystało w momencie oddawania hołdu
„Zabitym 17

grudnia 1970 roku w pochodzie ku nadziei na wolność Polaków w ojczyźnie”. Zabitym
złożone zostały dwie obietnice:
że prawda o zbrodni popełnionej 17 grudnia w Gdyni zostanie wyjaśniona i że w miejscach, gdzie ginęli, postawione
zostaną pomniki. Pierwsza
obietnica dotąd nie została

spełniona. Prokuratura Mary-

narki Wojennej, której powierzono

prowadzenie

śledztwa,

nie podjęła dochodzenia w kluczowej sprawie leżącej u podstaw tej zbrodni: sprowokowania rozruchów społecznych
w celu odsunięcia od władzy
Władysława Gomułki i przejęcia steru rządów przez spi-

skowców. Śledztwo nie zostało

arch. Ryszard Semka, art.
rzeźb. Sławoj Ostrowski, arch.
Jan Netzel. Pomnik wzniesiono

dzięki ofiarności społeczeń-stwa, wysiłkowi pracowników
stoczni i innych zakładów pracy. Staje on dziś jako symbol
teraźniejszości, zwrócony ku
przyszłości, jako widomy znak
rodzących się we wzajemnym
wysiłku lepszych, opartych na
szanowaniu godności czasów. -

jeszcze zamknięte i wyjaśnienie tej sprawy nadal jest możliwe. Drugą obietnicę właśnie
realizujemy. Wcześniejszy pomnik przy ul. Czechosłowac-

kiej postawiony został w wyniku zrywu sierpniowego 1980
roku. Pomnik przy Urzędzie

Miasta staje dzisiaj, po 23 latach od tragicznych zdarzeń.
Jak do nich doszło?
15 grudnia, dzień później
niż Stocznia
im. Lenina
w Gdańsku, zastrajkowała
Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Rano wyszedł

pracy. Posłuchali wezwania.
Nazajutrz rano czekały na nich
uzbrojone oddziały wojska
i milicji ustawione już na wiadukcie przy przystanku Gdynia
Stocznia.
Ogień z broni maszynowej
wojsko otwarło do robotników
dwa razy: o godzinie 6 i o goz niej pochód, a nim dotarł do
dzinie 8. Wcześniej i później
Prezydium Miejskiej Rady Nastrzelała także milicja. To włarodowej (dzisiejszy Urząd
śnie
stąd poniesiono
na
Miasta), wzmocniony został
drzwiach zabitego chłopca do
o robotników z innych zakładów pracy. Pochód był niePMRN, a więc do miejsca,
zwykle zdyscyplinowany - pogdzie podpisano porozumienie.
stanowiono nie dopuścić do
Pochód został rozbity, a walki
zniszczeń, do rozruchów spouliczne ogarnęły całe miasto.
łecznych - toteż nawet w późWedług informacji zamiesz-.
niejszych partyjnych opraczonej 18 stycznia 1971 r.
cowaniach podawano, że „nie. |
w „Głosie Wybrzeża”, w Gdyposzła w Gdyni ani jedna szyni wtedy zabito 18 osób. Sekba”. W PMRN podpisany zocje zwłok wykazały, że manistał protokół porozumienia
festujący robotnicy ginęli od
między przedstawicielami włastrzałów w plecy, rykoszetów,
dzy lokalnej a Międzyzakładostrzałów z oddali. Byli to barwym Komitetem Strajkowym.
dzo młodzi ludzie, uczniowie
Uzgodniono, że strajk trwać
szkół podstawowych i zawodobędzie do momentu zrealizowania zawartych w porozumiewych, pracownicy stoczni
niu postulatów, a przewodnii portu. Dwaj z nich - Zygmunt
czący PMRN Jan Mariański
Gliniecki i Jerzy Skonieczka przekaże protokół obecnemu
mieli po 15 lat. Zabitych grzew Gdańsku wicepremierowi
bano w nocy, przy asyście doStanisławowi Kociołkowi. Nowiezionej w ostatniej chwili,
cą, pod Zakładowy Dom Kulprzerażonej rodziny, albo i bez
tury na ul. Polskiej - siedzibę
niej.
MKS - podjechały wozy miliCzłowiek ogarnięty amnezją
cyjne, obradujących aresztowanie może normalnie egzysto'no i wywieziono do więzienia
wać, naród pozbawiony pamięw Wejherowie.
:
ci ginie. Odsłaniany dzisiaj po16 grudnia stocznia otoczomnik stanowi świadectwo, że
na została przez wojsko, a gdy
robotnicy pierwszej zmiany
mieszkańcy Gdyni wierni są
skończyli pracę, weszło ono na
swojej historii i swojej tradycji.
teren zakładu. Równocześnie
To właśnie duma z własnych
Zenon Kliszko wydał decyzję
korzeni - a nie wyrzekanie się
o zamknięciu stoczni i zwolich, bo tak jest być może beznieniu wszystkich pracownipieczniej i wygodniej - tworzy
ków. Wieczorem w telewizji
mocne podstawy dla przyszłowystąpił z kolei Stanisław Kości.
ciołek i apelował, aby robotniWiesława Kwiatkowska
cy poszli następnego dnia do

dziecko nie przeżyło...
nie i wystraszona. Błagała matkę, by coś zrobiła w tej sprawie.
Lekarz, który tego wieczora
miał dyżur, zbeształ Marię, że
nie daje mu spokojnie wypić
herbaty i zawraca głowę drobiazgami. Chłopak niech się lepiej za książki weźmie, powiedział, zamiast asystować przy
porodzie. Tak będzie lepiej dla
pacjentki, a poza tym ma takie

iedy
Maria
słyszy o rodzinnych porodach,

serce

podchodzi jej
do gardła. No
bo całe zło
wzięło się według niej od tego
pomysłu rodzenia we dwoje.
I córka, i zięć są bardzo młodzi, jej zdaniem nie przygotowani do tego. Ale oni uparli się

i

i koniec. Tak się kochają, że
rodzić swoje pierwsze dziecko
też będą we dwoje. Cóż mogła
poradzić?
Po pierwszej wizycie u lekarza w redłowskim szpitalu zaczęli się do tego solidnie przygotowywać. Dziewczyna przeszła rozmaite dodatkowe badania, zaliczyła szkołę rodzenia.
Wreszcie uzyskali konieczną
klasyfikację, bowiem nie każda

razem z mamą trzy razy, aż
nadszedł dzień, kiedy lekarz
zdecydował się zostawić ją

w szpitalu.

o

'
- Muszę

Gdyby

Leksztoniowi udało

się stworzyć prywatne impe-

rium w Gdyni, tak jak zamierzał, jego dalsza kariera mogiaby przebiegać w sposób nie-.
zwykle spektakulatrny, również w sensie politycznym.

Y

ci powiedzieć,

że

dotarły one nawet do Zakopanego, gdy wówczas byłem tam
na urlopie. Byli tacy, którzy
twierdzili, że takie plotki rozpuszczał sam Leksztoń. Nie
wiem tylko, czemu miałoby to
służyć.

- A jacy inni politycy odwiedzali jeszcze Elgaz?
- Wiem, że w domu Leksztonia bywał ksiądz Jankow-

ski.
* - Czy właściciel Elgazu mu
się spowiadał?
- Choć nigdy przy tym nie
byłem, jest to całkiem

możli-

we. Leksztoń jest bowiem osobą religijną, choć niepraktykującą. To człowiek o bardzo
wrażliwej duszy, którą często
skrywał pod maską tyrana.

Fot. B. Niedbalski
Wszystko
zdarzyć.

mogłoby

się wtedy

- Czyli - elektryk w pewnej
chwili przestraszył się kotla-

rza?
- To

świetne

pytanie,

ale

niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć. Powinieneś zadać
je albo samemu Wałęsie, albo
co najmniej komuś takiemu jak
Andrzej Kozakiewicz.

- A czy to prawda, że któreś
z dzieci Wałęsy

pracowało

w Elgazie?
- Nie. Zdecydowanie to dementuję.

- Ale słyszałeś takie plotki

krążące po Trójmieście?

- W domu, prywatnie, też
był dyktatorem, tak jak w fir-

mie?
- Wprost przeciwnie. Leksztoń bardzo kocha swoje
dzieci i zawsze próbował nimi
umiejętnie kierować.

- Czy pamiętasz jeszcze jakichś innych polityków „na
pokojach”” u Leksztonia?
- W Elgazie bywał dawny
wojewoda Jerzy Jędykiewicz,
a z delegacją amerykańskiego
biznesmena przyjechał kiedyś
Antoni Pietkiewicz. Bywali też
inni, których wprowadzały
osoby zaprzyjaźnione z sze-

fem. Mnie przy tym nie było
1 w

wielu

rozmowach

„za za-

mkniętymi drzwiami”' nie
uczestniczyłem. Na początku

wicza prosiłeś o pomoc, gdy
przygotowywałeś tzw. zamach

stanu w Elgazie.
- Tak, w pewnej chwili doszedłem do wniosku, że Leksztoń tak dalece utracił wiarygodność wśród bankowców, że
jedyną szansą uratowania firmy będzie odsunięcie go od.
decyzji personalnych i finansowych, i znalezienie na to miejsce jakiegoś rasowego menedżera, który mógłby podołać
herkulesowemu zadaniu wyprowadzenia „królestwa Leksztonia”” na prostą. Wtedy
o radę, kto mógłby być takim
biznesmenem,

zwróciłem

się

do byłego wojewody, który
musiał mieć znakomitą orientację w kadrowej rezerwie województwa.
- Z książki wynika jednak,

że była to raczej drobna intryga, a nie faktyczny „zamach
stanu”...
- Niemniej, kosztowało
mnie to siedmiomiesięczne zaległe uposażenie.

- Być może moje wrażenie
było fałszywe, bo - moim zdaniem - książka jest bardzo niejednorodna i wiele w niej luk.
Można

odnieść wrażenie, że

pisząc ją czułeś się czymś skrępowany. Bałeś się czegoś?

A może Leksztoń cię szantażo-

wał?
- Rzeczywiście, od momentu, gdy do prasy przedostała się
informacja o tym, że pracuję
nad książką o Elgazie, zaczą-

- Sam byłem własną ochroną. W jednym z coltów z mojej
kolekcji, tradycyjne naboje
zmieniłem na magnum, a informacja na ten temat dotarła tam
gdzie trzeba. Wkrótce potem,
tajemnicze telefony ustały.

- Kowbojska pasja okazała
się przydatna...
- Wiem, że moje prywatne
kowbojowanie nad Wisłą może
zakrawać na błazenadę, ale ja
się naprawdę z nim identyfikuję i traktuję je jako najważniejszy element mojego etosu. Jest
to moja prywatna reakcja na
jakże typowe dla Polski stadne
reakcje. Tak jak wspomniałem,
jestem urodzonym indywidualistą, a moje życie potoczyło
się w ten sposób, iż otarłem się
zarówno o wenezuelski „Ilaneros”, jak i o kowbojów z prerii.
Jestem trochę jak Don Kichot błędny rycerz. Ale bez takich
fanatycznych indywidualistów
jak Rycerz z La Manchy
w Polsce nigdy nie powstanie
prawdziwy kapitalizm. Błędnym rycerzem był też po trosze
Leksztoń. Być może dlatego
długo znajdowaliśmy ze sobą
wspólny język. Na pewno jest
to bardziej prawdopodobne
wytłumaczenie niż stwierdzenie, iż bajerant Ignie do bajeranta, a zero do zera.

Rozmawiał: Roman Warszewski

ale

Fot. reprod. M.K.

ra... Wozili się tak we trójkę

pogróżki w stylu: „umrzesz
ch...”. Nie przeraziłem się tym
jednak, przetrzymałem i nie sądzę, by świadomość, iż ktoś
może dybać na moje życie,
wpłynęła na ostateczny kształt
książki.
- Miałeś ochronę?

porządku,

>

ko przygotować półtora miliona złotych na opłatę za ten niezwykły poród i w spokoju
oczekiwać rozwiązania.
U młodej, zdrowej Beaty
ciąża przebiegała wręcz książkowo. Kiedy nadszedł termin
„wyznaczony przez lekarza, poczuła się gotowa. Niestety, wizyta w szpitalu zakończyła się
powrotem do domu, bowiem
lekarz uznał, że jeszcze nie po-

łem otrzymywać telefoniczne

w

NY

zarządzenie, którego
przestrzegać. Podobno
młodzi.

Maria zostawiła

córkę w szpitalu razem z jej
mężem, jak było umówione.
Przewidywała, że może to trochę potrwać, więc obiecała
wrócić wieczorem i przywieźć
zięciowi coś do jedzenia.
Wieczorem nie zastała przyszłego ojca w szpitalu. Lekarz
odesłał go zaraz po jej wyjściu,
zapraszając na dwudziestą wieczorem. Ale i potem zrezygnował z udziału młodego człowieka w akcie narodzin jego
syna. Doprowadził tym do rozpaczy jego młodziutką żonę,
która nie mogła zrozumieć,
dlaczego w ostatniej chwili pokrzyżowano im plany. Maria
zastała córkę nerwowo krążącą
po szpitalnym korytarzu. Była
zapłakana, roztrzęsiona, pew-

Biały

jak

Dociekliwa

musi
są za
Maria,

wiedząc, że jeszcze poprzedniego dnia, kiedy konsultowali
się z lekarzem w tym szpitalu,
nie byli na ten szczególny poród za młodzi, próbowała

do-

wiedzieć się, od kiedy obowiązuje to tajemnicze zarządzenie.
- Dla pani, dziś od siedemnastej - padła kpiąca odpoŻY

para nadaje się do tego, by

1992 roku odwiedził nas Z.
Bujak, który zainteresował się
możliwością rozwiązania problemów firmy i który w krytycznych momentach zaoferował nam swoją pomoc.
- O ile się nie mylę, Jędykie-

- Córka

z dzieciątkiem jest trochę kłopotu...
Te „trochę kłopotu” to był
brak oddechu po urodzeniu, re-

codziennych odwiedzin w szpitalu. Maluszek był w kiepskim
stanie i nie reagował zupełnie
na otoczenie. W ciągu pięciu
miesięcy udało im się raz
wziąć go na jeden dzień do domu, ale już nazajutrz nie mógł
sobie poradzić z oddychaniem
i wrócił do szpitala. Najczęściej też musiał być odżywiany
przy pomocy sondy, bowiem
nie radził sobie z przełyka-

NN

wspólnie rodzić. Im, cieszyli
się jak dzieci, na szczęście się
udało. Pozostawało jeszcze tyl-

Fot. Archiwum

Kiedy rano, po nie przespanej nocy jechała z zięciem do
szpitala, miała przeczucie, że
coś się stało. Skierowano ją na
oddział noworodków, gdzie
usłyszała od miłej pani ordynator ostrożną diagnozę:

Wymiana zdań z nieuprzej-

mym, jak delikatnie wyraża się
Maria, lekarzem,

nie, mogła,

wróżyć nic dobrego dla Beaty.
I Maria natychmiast to zrozumiała. Poprosiła o przygotowanie córki do natychmiastowego

wypisu z oddziału. Po co mają
się na niej wyzłośliwiać za tę
całą awanturę, pomyślała. Zawiezie ją do Gdańska, gdzie
był ich rejon.
Pojechała do zięcia i wspólnie postanowili znaleźć położnika, który otoczy Beatę opieką, podczas tej podróży. Znaleźli lekarza, zamówili mu taksówkę, która przywiozła go do
Redłowa. Nie zgodził się jedynie wejść do szpitala, by nie
narażać się kolegom... Pacjent
pacjentem, ale zawodowa solidarność obowiązuje...
Niestety, cała eskapada nie
zdała się na nic. Lekarz dyżurny nie pozwolił na wypisanie
Beaty ze szpitala. Marii powiedział, że zaczęła się już akcja
porodowa. Po czym poszedł na
oddział do roztrzęsionej Beaty,
poinformował ją, że mama
walczy na dole, a jej da zastrzyk relanium, aby spała. Co
uczyniono.
Powinnam była wedrzeć się
wtedy na oddział, płacze Maria, 1 zabrać Beatę choćby
w podomce do innego szpitala.
Ale nie zabrała. Uwierzyła le-

animacja, niedotlenienie. Pokazali jej wnuka podłączonego
do respiratora, w inkubatorze,

mimo dość dużej wagi, bowiem miał trzy i pół kilo.
- Robimy wszystko, co
w naszej mocy, by go ratować
- usłyszała.
Postanowiła rozmówić się
z ordynatorem oddziału położniczego. Opowiedziała mu
o swoich wątpliwościach, wy-

słuchał, pokiwał głową. Popro- _

siła o dokumentację dotyczącą,
przebiegu porodu. No bo jak.
to, Beata zdrowa, poród odbył
się normalnie, o czasie, dziecko nie ma żadnej wady wrodzonej, a ledwo żyje. Dwa dni
miało potrwać przygotowanie
stosownych dokumentów. Jednak ordynator odmówi! jej
w końcu ich wydania. Zrobił
natomiast wykład na temat coraz częstszych przypadków
w medycynie, kiedy to zdrowe
matki rodzą dzieci na pół ży-

we.

Tymczasem malutki bronił
się resztkami sił przed śmiercią, ale jego stan pogarszał się
z dnia na dzień. Przeniesiono
go nawet na oddział niemowlęcy, bowiem tam miał większą
szansę na stały dostęp do respiratora. Dla dobra Beaty poradzono Marii, aby na drugą dobę po porodzie zabrała córkę
do domu. Wszystkie matki leżą
na sali z dzieciaczkami,

a ta

płacze...
Przed wyjściem ze szpitala
poszły popatrzeć na chłopczyka, ale trafiły na dość zasadniczą lekarkę, która z miejsca
powiedziała:
- Czy pani sobie życzy, żeby
ochrzcić dziecko, bo nie wiem,
czy my go do poniedziałku dowleczemy.
Jej diagnoza była niewątpli-

karzowi,że pewnie córka zaraz

wie

będzie rodzić. A urodziła dopiero o trzeciej nad ranem.

dotknięte do żywego. Od tego
dnia zaczął się smutny okres

słuszna,

ale poczuły

się

Opłatki to odległe echo wczesnochrześcijańskich chlebów
ofiarnych składanych na ołtarzu. Takie chleby były po poświęceniu przełamywane, a następnie częściowo przyjmowane jako eucharysfia, a częściowo - zanoszone starym i chorym członkom wspólnoty, którzy przyj ść na nabożeństwo nie
mogli. Poświęcony chleb posyłali biskupi także innym
wspólnotom, by podkreślić jedność chrześcijan.

Tak przynajmniej twierdzą
właścicielki jednej z wytwórni

opłatków, jakich u nas nie brakuje. Teraz właśnie przypada
największy nawał pracy. Listopad i grudzień to opłatkowe
żniwa, choć są i takie parafie,

które potrafią opłatki

w marcu

zamówić. Cóż, jak się go dobrze przechowuje, opłatek poleży długo i koloru nie straci.
Taki prawdziwy, najprawdziwszy opłatek powinien być
biały jak śnieg, jak opłatek
właśnie. Do tego potrzebna jest
biała mąka, najlepsza, pszenna.
Zwykle preferuje się mąkę szymanowską. Taką mąkę trzeba
dobrze wymieszać z wodą.

dziecko

na parę dni, żeby

się

nim trochę nacieszyli... Serce
kroi mi się, gdy patrzę na tę
dziewczynę, a sądzę, że to już
nie potrwa długo...Pierwsza infekcja zgasi jego serduszko,
które ledwo bije. Jest bardzo
uszkodzone...
... .
od
kI
Miała rację pani:doktor.
Chłopczyk pomieszkał pięć dni
w

domu,

po

czym

wrócił

do

szpitala i niebawem umarł.
W tym czasie Maria wniosła
sprawę przeciwko dyżurnemu
lekarzowi i położnym do prokuratury. Oskarżyła szpital
o niedopatrzenie. Wszyscy
w cztery oczy przyznają jej rację, domyślają się, co mogło
się wydarzyć. Z dokumentów,
które Maria w końcu zdobyła
od dyrektora szpitala wynika,
że nie wszystko jest tam zapisane tak, jak było. Beata leżała
na przykład kilka godzin bez
mierzenia tętna, a w karcie takie pomiary są zapisane. Nie
ma tam też notatki, że prosiła
o pomoc, na co położna zapro-

ponowała jej „ruską narkozę”.

To trudna i bolesna sprawa.
Właśnie pochowali malutkiego
na cmentarzu. Nie pokazali go
Beacie, żeby nie cierpiała dodatkowo. Dziadek pojechał,
ubrał maleństwo sam do trumienki, żeby już obcy więcej
mu nie dokuczali. Reszta w rękach prokuratora. Maria nie ma
złudzeń. Szpital się wybroni.
Jednak fakt, że tak głośno zrobiło się wokół tej sprawy, może poruszy czyjeś sumienia?
Wszak trzeba być człowiekiem, mówi ze smutkiem Maria, aby można było być lekarzem.

Anna Jaszowska

opłatek...

Dzieciątko, gwiazda,

Opłatki można ponoć wyrabiać prawie automatycznie.
Ale nie są wtedy tak dobre
i ładne jak wówczas, gdy przyłoży się do nich kobiecą rękę.

niem. Te odwiedziny w szpitalu były tak stresujące dla młodych rodziców, że pani ordynator nad nimi się zlitowała.
- Przymierzam się - powiedziała Marii - aby dać im to

Woda też powinna być dobra,
najlepiej z jakiegoś głębinowego ujęcia, czysta, źródlana. Jak
miesza się wodę z mąką? Często odbywa się to w... starych
pralkach wirnikowych typu
„Kasia” czy „Frania”. Tyle tylko, że wnętrze pralki pokrywa
się cyną. I już. Potem ciasto
przelewa się przez sita do po-

jemników. A z nich odpowied-

nie porcje wędrują na maszyn-

ki.
Maszynki do wypiekania
opłatków to coś w rodzaju znanych nam z ulic końca lat siedemdziesiątych gofrownic.
Oczywiście zdarzają się jeszcze stare, ręczne

„wyciskarki”

opłatków, ale robota na nich to
coś dla osób obdarzonych benedyktyńską cierpliwością.
W wytwórniach musi być ten
automat do opłatków, piekący

sprawnie i szybko. Na otwartą
powierzchnię wylewa się trochę ciasta. Ile? No, trochę - panie robią opłatki „na oko”,
a wieloletnia wprawa pozwala
do minimum ograniczyć wypływanie surowca na boki.
Cała trudność przy produkcji opłatków polega na wy-

chwyceniu

tego

momentu,

w którym opłatek jest właśnie
i
Wówczas figurki
więtej Rodziny są wyraźne,
gwiazdeczki i szopka - niemal
„jak żywe”. Opłatek przesuszony, za długo przetrzymany
w maszynce jest zbyt twardy
i przyżółcony. Opłatek trzymany za krótko, po prostu nie
oderwie się od maszynki lub
porwie i cała robota idzie na

marne. Opłatek nie może być

też popękany, bo to również
świadczy o błędzie w sztuce.
Wyjęte z maszynki opłatki
trzeba zahartować. Hartowanie
zapobiega kruszeniu się opłatka, zapewnia jego elastyczność. Uzyskuje się to, układając opłatki na specjalnych pó-

łeczkach z nawilżaczami. To
para wodna hartuje opłatki.

e

k

e

Przeważnie z maszynki uzyskuje się trzy połączone obraz-

ki. Na przykład z wizerunkiem
Dzieciątka w stajence, Trzech
Króli i świerkowych gałązek
z bombkami i świeczkami. Odbiorcy nie chcą opłatków połączonych. Trzeba je zatem równiutko przyciąć, najlepiej
w ząbki. Przycinanie opłatków
to też sztuka. Zbyt mocne naciśnięcie przycinarki łamie opłatek, zbyt delikatne może go
nadkruszyć... A wydawałoby
się, że to wszystko takie proste.

Hurtowo pakuje się opłatki
po 60-80 sztuk, okleja papierową opaską i wkłada do kartonu. Nieco droższe są zestawy trzy opłatki z różnymi obrazkami, owinięte kolorową banderolą z gwiazdką i wyobrażeniem Matki Boskiej i świętego
Józefa nad roześmianym Dzieciątkiem. Niektórzy producenci
dodają do części wypieków

barwniki spożywcze - i wtedy
możemy kupić opłatki różowe
czy zielone.

Stella Sawajner
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Wokół

litanii niewygodnych

Najtrudniejsze pytania to pytania najprostsze. Czy więc stoczniowcy Stoczni Gdańskiej
S.A. mają jakieś akcje? Okazało się, że jest to jedno z trudniejszych pytań, jakie można zadać. Przy okazji pojawiło się wiele innych. Trudniejszych.
„Jeśli państwo nie może pomóc, to chociaż niech nie przeszkadza” - powiedział Janusz
Lewandowski i oddał swoje uprawnienia władcze wojewodzie Maciejowi Płażyńskiemu. To
było dwa miesiące temu.
Natomiast decyzja o uwłaszczeniu załogi stoczni zapadła lat temu trzy, w grudniu. Jako
rekompensatę za straty poniesione przez załogę w następstwie pamiętnej decyzji rządu Rakowskiego o likwidacji stoczni, pracownicy mieli dostać 13,7 proc. akcji przewidzianego do
prywatyzacji przedsiębiorstwa. Jak dotąd, dostali figę z makiem.
- Panie prezesie, ile akcji mają stoczniowcy? - prezes stoczni
Hans Szyc jest wyraźnie zakło-

potany.

- Nie wiem. Cała ta historia
jest śmieszna i świadczy o tym,
że nie jesteśmy jeszcze państwem prawa. Według mnie,
skoro Rada Ministrów podjęła
uchwałę, to powinno się ją honorować. Niech wreszcie władza dotrzyma słowa. Stosunki
własnościowe w stoczni są jasne. Jako spółka skarbu państwa
mamy dzierżawę na 99 lat.
- Ale co z udziałami?
- Na razie' 100 proc. udziałów ma skarb państwa. Pozostaje pytanie: ile ma załoga?
- Co w takim razie ludzie
podpisywali trzy lata temu?
- Dokument dający im prawo
do ponad 13 proc. udziałów.
*- Zatem mają te akcje, czy
nie mają?
- To kwestia prawna.
- Minister Lewandowski
twierdzi, że pod koniec roku
1993 stoczniowcy będą mieli
prawie 40 proc. udziałów.
- I ma rację. Według uchwały
Rady Ministrów tak to wygląda,
natomiast po drodze są prawni-

cy.

Czyje zgromadzenia?
- Przez trzy ostatnie lata odbywały się w stoczni walne
zgromadzenia. Dlaczego stoczńiowcy, jako posiadacze akcji,
nie byli o nich powiadamiani.
Zakładając, że stoczniowcy są
właścicielami, wszystkie podej-mowane przez walne zgromadzenia decyzje są bez ich udziału nieważne. Czy w stoczni nie
obowiązuje kodeks handlowy
panie prezesie?
- Są prawnicy, którzy twierdzą, że stoczniowcy nie są właścicielami. Na tym polega ta
sprzeczność.
- Trzy lata temu część ludzi
odeszła ze stoczni postawionej
w stan likwidacji i dostała odprawę w żywej gotówce.
:
- To żałosne, że ta impreza
z akcjami trwa już trzy i pół roku.
- Wygląda na to, że najlepiej,
zrobili ci, którzy się zwolnili.
Tak: postąpiłopodobno około
tysiąca osób, wzięli pieniądze i,
na przykład po pół roku, zatrudnili się ponownie.
- Oczywiście. Mało tego, oni
przez cały czas pracowali na
tym samym miejscu, tylko okresowo byli zatrudniani w spół-'
kach.

- Kiedy ta ciuciubabka z akcjami się skończy?
- Przygotowaliśmy
już
wszystkie dokumenty. Lada
moment powinniśmy przystąpić
do podpisywania umów ze
stoczniowcami. Mniej więcej za
tydzień powinniśmy zakończyć

podatków. To m.in. dlatego ten
system gospodarczy był i nadal
jest chory.
Tylko, że stoczni kapitał po-

trzebny jest jak powietrze. Co
najmniej - 800 miliardów.

Przedstawiciele zagranicznego
kapitału mówią: przyjdziemy do

pytań

w najbliższych latach znalazła
się na giełdzie nie ma mowy).
Prezes Szyc już w tym roku
przewidywał osiągnięcie zysków - tłumaczy - o tym, czy
stocznia jest zyskowna, czy nie
decyduje w wielu przypadkach

zupełnie kto inny.

- Nie przewidziałem wyjątkowo wysokiego podniesienia
cła - komentuje H. Szyc - ani

wprowadzenia VAT albo takiej

blokady finansowej, która unie-

możliwia współpracę z koope-

rantami. W przyszłym roku lu-

dzie powinni dostać dywidendę.
Czyli zastrzyk gotówki. To będzie realne, jeśli stocznia przy-

niesie zysk...

ostateczne przygotowania.

skarbu państwa. Za co? Za podatek od odsetek od kapitału akcyjnego.
Niedawno, gdy konto stoczni
wzbogaciły większe sumy pojawił się komornik z tytułem za-

Tylko po co akcje mają być dru-

kowane? Ano po to, by ich własność mogła być przeniesiona.

Obosieczny miecz

Z perspektywy lat wygląda
na to, że prawdziwe kłopoty
rozpoczęły się wówczas, gdy

- Tu jest czarno na białym mówi szef jednej z żywo zainteresowanych stocznią firm konsultingowych pokazując umowę
zawartą w 1990 roku. - W paragrafie 1 „skarb państwa repre-

sądzenia 65 mld zł. Po spotkaniu w Belwederze min. Osiatyń-

ski „odpuścił” jednak stoczni
zapłatę.
Łączy się to z tym, kto ma ile

Ministerstwo

zentowany przez ministra przekształceń własnościowych jako

akcji.

jedynego akcjonariusza spółki
„Stocznia Gdańska” w Gdańsku

- Jeśli uznajemy, że pracownicy nie mają akcji, to stocznia
powinna zapłacić ten podatek mówi Roman Gałęzewski ze
stoczniowej „Solidarności”. Jeśli natomiast przyjmiemy, że
stoczniowcy mają akcje, to

(...) zbywa nieodpłatnie - tu

liczba - akcji na okaziciela o nominalnej wartości 10000 zł każ-

da”.

W ten sposób zafundowano

Co gorsza, paragraf 3 brzmi:
„Na podstawie niniejszej umowy nabywca akcji otrzyma
świadectwo depozytowe wystawione przez Bank Gdański
w którego depozycie znajdują

wówczas podatek od kapitału

nie powinien być płacony, ale
za to akcje stoczniowców powinny być rewaloryzowane.
Czyli, że powinni mieć razem

cji?

stoczni statut, który pasował do
niej jak pięść do nosa.
- Dziś każdy stoczniowiec,
który podpisał taką umowę kontynuuje szef firmy konsultingowej - mógłby z nią pójść
do sądu i wygrać sprawę, skoro
przez trzy lata był posiadaczem

akcji.

akcji?

wiadamiani o walnych zgroma-

dzeniach akcjonariuszy. Że mogliby
zadać
pytanie, czy
w związku z tym prawomocne
są podejmowane na tych zebra-

'

niach uchwały, choćby na przy-.
kład powołanie zarządu stoczni,
rady nadzorczej, decyzje finan-

sowe. Że, w końcu, mogliby też

zadać pytanie, czy została utworzona księga akcjonariuszy.
Włos staje na głowie. Na te
wszystkie pytania daje jednak
odpowiedź kodeks handlowy,
mówi wprost: najpierw musisz
-mieć akcje, później korzystać
z praw jakie one dają. A stocz-

niowcy mieli jedynie prawo d

- Problemy wynikały z tego,

ich nabycia.

że za wszelką cenę chciano nagiąć kodeks handlowy, dopasować go do tej naszej rzeczywistości. Czasami mam ochotę powtórzyć powiedzenie Bismarc-

Kisiel prawny

ne. Dajcie mi dziesięciu adwokatów, a Niemcy będą zdradzone.” Po niemiecku to się ładnie
rymuje.

Z pętlą na szyi

posunęło się dalej. O ile my:sto-

:

Kto jest sprawcą tego.kociokwiku? W stoczni i wokół niej
mówi się różnie. Prawnicy
wskazują na MPW, ale widocznie, zanim sprawa nie trafiła
w ręce wojewody, byli zajęci
czymś innym. A okazało się, że
wystarczyło zrobić pierwszy
krok i zmienić statut stoczni,

ka. „Dajcie mi dziesięciu profesorów, a Niemcy będą zgubio-

d„Rzeczywiście; wiele firm

i:

Różne osoby wokół stoczni
przekonują, że stoczniowcy mogliby dowieść, że nie byli po-

- Około 8 tysięcy. Z obecnie

obracać. Ale prezes Szyc jest
innego zdania:;.
|
>;

|

Nie jest to jednak prawdą.
Jak może dowodzić prawa do
obrotu czymś, czego nie miał,
bo nie był de facto posiadaczem

pracujących około 5 tysięcy.
Dostaną bowiem także osoby
już nie pracujące.
- Kto jest odpowiedzialny za
to, że przez trzy lata ludziom się
mówiło, że są współwłaścicielami stoczni, tylko nikt nie wiedział jak jest naprawdę: ile tych
akcji jest, ile są warte, nie-mówiąc już o tym, że akcji tych ludzie nie mogli ani... sprzedać
ani kupić?

Stocznia rozpoczęła przekształcenia własnościowe jako
jedna z pierwszych w Polsce.
Teraz inne firmy zaszły na tej
drodze znacznie dalej. Ludzie
mają swoje akcje i mogą nimi

Przekształceń

a nie na przykład pchać się na

Fa
J.R ck
was, ale uregulujcie wasze stosunki własnościowe.

„Nie czarujmy, się tymi inx,

westycjami - odpowiada prezes,

W 1989 roku stocznia miała
bardzo wysoki zysk głównie
dlatego, że opóźniona sprzedaż
statku zbiegła się z wysokim

Szyc. - Może jestem oryginalny,,

wzrostem kursu dolara! 'A Kto
zaręczy, że teraz nie będzie po-'

nicznych inwestycji w Polsce:..

dobnie?

imy na stołku z pętlą założoną
na szyi, to inni posunęli się dalej. Zabrano im stołek... Taka
jest różnica. Musimy pamiętać,
że nie jest obojętne, kto ile płaci
do budżetu państwa. Na szkoły,
na szpitale itd. Motywem wielu
prywatyzacji jest niepłacenie

ale nie znam przypadku zagra-

nym periodyku nie może poprzestać na objaśnieniach prostych (nauka jest wszakże tylko dla wybranych). więc
i w tym przypadku autor sięgnął do dorobku wielu dzie-

zmu, ale co z kolei nie rokuje
- sukcesów ekonomicznych.
Okazuje się, a liczne badania przynoszą ponoć na to wie-

Papier „wartościowy”
Czy akcje będą przynosiły
dochody? Będą, zwłaszcza wte-

dy, gdy stocznia będzie przynosić zyski (o tym, by stocznia

prawie 40 proc. akcji - mówi R.
Gałęzewski, nawiązując do wydanego dwa miesiące temu za-

:

rządzenia ministra,Lewandow-,
skiego, z którego wynika, że: na-

byte nieodpłatnie akcje, można,

:rewaloryzować do kwóty. 1824

Sprawa akcji ma głęboki
podtekst finansowy. Gra bowiem toczy się o około 80 mld
zł, które stocznia powinna, albo

może i nie - odprowadzić do

ska S.A. Podpisał: zbywający,
podsekretarz

stanu, Tomasz,
ś

5

POZY

Tylko źe w Banku Gdań-

yu

, gdy umowę
skim, ani wówczasminister
, ani nipodpisywał pan
gdy później, nie było żadnych
akcji. Oficjalnie mówiło się ludziom, że koszt ich druku jest
za wysoki, że wyższy nawet od

mld zł.
- Ten podatek teraz sięga już
80 mld zł. Nic dziwnego, że do
stoczni zgłaszają się różni zagraniczni i krajowi doradcy, gotowi za 30 proc. tej sumy udowodnić, że stoczniowcy mają

O co chodzi? O pieniądze!

się akcje spółki Stocznia Gdań-

Stankiewicz.”

akcji (rzecz działa się w październiku).

- Wszystkiemu winna ta cholerna niemożność wokół nas ubolewa Gałęzewski. - Ministerstwo Finansów powtarzało,

że wszystko jest już załatwione,

Własnościowych po raz kolej- ' zarząd stoczni, że a to brakuje
ny, w marcu 91 r., dokonało
aktów prawnych, a to czegoś inzmiany statutu spółki Stocznia
nego.
Gdańska. Uzyskała ona taki
Gdyby można wszystko pucharakter jaki mają spółki notościć w niepamięć, to dziś ludzie
wane na giełdzie. W praktyce,
dostaliby swoje 20 proc. akcji
po tej zmianie stocznia musiała
i byłby spokój. Ale może byłonajpierw trafić na giełdę, żeby
by to i tak za dużo - dodaje po
można było wydać akcje prachwili.
cownikom.
- Gdy byliśmy przekształcani

kiem

- Ile stoczniowcy dostaną ak- Jeszcze nie wiadomo.
Trwają o to spory. Od 13,7 do
40 proc.
- A ile pana zdaniem powinni
dostać?
- 40 proc. Nikogo to nic nie
kosztuje.
- Rozmaici menedżerowie
twierdzą, że firmą, która ma tak
wielu właścicieli bardzo trudno
się zarządza.
- To nieprawda.
- A ilu stoczniowców wejdzie w posiadanie akcji?

akcje - mówi Roman Gałęzewski.

ich wartości nominalnej, czyli
10 tysięcy złotych. To prawda.

giełdę, co w optymistycznych
prognozach mogłoby się stać
może w nowym tysiącleciu.

Jedno nie ulega wątpliwości.
Nawarzony „kisiel prawny” jak mówi R. Gałęzewski - konsumują coraz to nowe bardzo
ważne,osoby...;:

siłog-Otnt8D2t

Niedawno, przy okazji jedne+>

go ze swoich ostatnich, rzutów

na taśmę, tuż przed zakończe-'
niem sprawowania urzędu J. Lewandowski, przekazał gestię
własności w ręce wojewody.
.Dla stoczniowców najważniejsze było to, że min. Lewandowski oświadczył, że stoczniowcy mają prawo do 40 proc.

w spółkę - w stoczni panowała
euforia. Zapomniano nam wtedy nawet, że zwolniono 500 ludzi.
Gdy okazało się,że stocznia

nie będzie zamykana, chcieliśmy wielu pracowników zachęcić by wrócili. To była nasza

wielka szansa.

W Gdańsku nie

było jeszcze wówczas bezrobocia, sądziliśmy więc, że trzeba
ludziom zaproponować atrakcyjne zarobki. W ten sposób
wpadliśmy w popiwek. Chcieliśmy jak najlepiej, ale nie

wszystko się powiodło...

„Gęsia skórka i ogon

- Nie kończący się brak de-

cyzji doprowadza do takiego
upolitycznienia zakładu jakiego
nie było nigdy. Gdziekolwiek
pójdziemy, do jakiegokolwiek
urzędu, na dźwięk „Stocznia
Gdańska” urzędnicy dostają gęsiej skórki. Ta sprawa z akcjami

doprowadza do tego, że także
na międzynarodowym rynku
tracimy punkty. David Hume,

szef Banku Światowego, obiecywał nam zainteresowanie, ale

żaden strategiczny inwestor nie
przyjdzie, dopóki nie będą uregulowane kwestie własnościo-

we. I tak przez te cholerne akcje
zjadamy własny ogon - mówi
Gałęzewski. - A przecież nikt tu
nie chce mieć skansenu. Niektórzy to już mówią, żeby bodaj
przestawić płot w stoczni i odsunąć ją od pomnika Trzech

Krzyży, byle tylko móc spokojnie pracować.

Tak w „NIE”
Trzy tygodnie temu, w tygodniku „NIE” pojawił się dokument zrodzony w Belwederze
(przypomnijmy, prezydent Wałęsa, pracownik stoczni urlopowany na czas pełnienia funkcji

publicznych z wyboru, posiada
prawo do pakietu akcji o wartości bez mała 20 mln zł).

Zapowiadał on definitywne
rozwiązanie sprawy akcji. Miało to'ńastąpićdo 31 październi-

ka; co wszak było nierealne

z powodów proceduralnych.
Wcześniej z kolei minister finansów z kolei miał odblokować konta stoczni. Decyzje
o losie akcji zapadły na samej
górze.

:

Jan Kreft

,„Time””: Kuba - dyskretny podmuch zmian?
dla nas, tu w Europie wschod-

niej, gdzie w końcu mieliśmy
w tej materii jakie takie doświadczenie. Teraz Chińczycy
kroczą w kierunku kapitalizmu, ale w sposób trudny do
pojęcia również dla tych, którzy ten ustrój znają od ponad
dwustu lat.
Dzieją się tam rzeczy, których nie sposób nie dostrzec.
Coraz głośniej w świecie
o miejsko-wiejskich organizacjach, czyli czymś, ńa czym
opiera się w państwie środka
raczkujący kapitalizm. Są to
przedsiębiorstwa niepaństwowe, ale z pewnością

także nie

można ich nazwać prywatnymi. Przynajmniej w tym sensie

dzin

nauki.

Niestety, ekono-

mia, jak zwykle w skomplikowanych przypadkach, okazała
się najmniej przydatna. Bardziej pomocne były historia,
kulturoznawstwo, socjologia
i psychologia. Ale w całym
tym wywodzie zafrapował
mnie współczynnik lambda.
Współczynnik lambda wymyślili specjaliści od teorii
gier. Nie wdając się tu w naukowe definicje, możemy
przyjąć, iż określa on zdolność
uczestników danej gry do wzajemnej współpracy. A więc
zdolność do poszukiwania takich rozwiązań (strategii), któ-

le dowodów,

że dla Chińczy-

ków współpraca ma tradycyjnie wyższą wartość niż rywalizacja, czyli mają wysoką lambdę. Chińczycy potrafią pracować w grupie i dla grupy, nawet Jeśli oznacza to rezygnację
z realizacji celów indywidualnych. Z tego punktu widzenia
Chińczyk nie wydaje się dobrym materiałem na kapitalistę. Choć przecież oprócz
ChRL mamy Hongkong, Tajwan i chińskie dzielnicew prawie każdym dużym mieście na
świecie. Autor wspomnianego
. eseju skupia się jednak na Chinach komunistycznych i powiada,

że wbrew

zachodnim

teoriom praw własności można

Żółta lambda
„prywatności” do jakiego przywiązani jesteśmy w kulturze
Zachodu, a którego zręby
prawne wywodzą się z prawa
rzymskiego.
TVA, bo taki jest anglojęzyczny skrót tych jednostek, to
twory zaiste przedziwne. Coś,
co jest własnością kolektywną,
nieco zbliżoną do naszych
spółdzielni, ale jednak odmienną. Trochę też można się
w nich dopatrzeć elementów
własności gminnej. Z całą
pewnością zachodnie standardy własnościowe okazują się tu
: całkiem nieprzydatne. A jednak te niedookreślone twory
mają stanowić bazę chińskiego
kapitalizmu. Co więcej, ekonomiczne efekty ich działalności
wydają się bardzo zachęcające.
Nic

więc

dziwnego,

że coraz

więcej ekonomistów na świecie próbuje ten fenomen rozryźć.
Całkiem niedawno natknąłem się w pewnym renom owa-nym międzynarodowym czaso-

piśmie naukowym na artykuł

poważnego amerykańskiego
ekonomisty. Próbował w nim
znaleźć jakiś klucz do wyjaśnienia jakże nietypowego pro-

cesu powstawania chińskiej
gospodarki rynkowej. A że poważny naukowiec, w poważ-

re maksymalizowałyby korzyści zbiorowe (sumę korzyści
wszystkich uczestników gry).
Im wyższa wartość lambdy,
tym większa zdolność do
współpracy. Z drugiej strony,
oznacza to rezygnację z maksymalizowania celów indywidualnych poszczególnych graczy. Wysoka lambda to także
słaba zdolność do rywalizacji.
Kapitalizm to ustrój oparty
na konkurencji, indywidualizmie, dążeniu do wyprzedzenia
(czasem zniszczenia) rywala.
Od Adama Smitha po współczesnych liberałów, ideologia
kapitalizmu bazuje na egoizmie jednostki i priorytecie interesu indywidualnego nad
zbiorowym. I choć gospodarka
nie jest grą o sumie zerowej,
gdzie wygrana jednego oznacza porażkę drugiego w takich
samych rozmiarach, to jednak
nie ma wątpliwości, że w społeczeństwach kapitalistycznych
współczynnik lambda jest niski. Tym niższy, im bardziej

„kapitalistyczny” jest w nich
kapitalizm. Wysoka lambda
wydaje się być zatem przeszkodą dla budowy gospodarki
rynkowej, czymś, co może się
przydawać w społeczeństwach
przepojonych duchem socjali-

d czasu gdy na wiosnę te-

Dlaczego pozór marszu? Bo
zdaniem amerykańskich reporterów nie ma raczej mowy
o tym, by Fidel zaczął przeżywać jakikolwiek kryzys wiary
w komunizm. Nadal weń odda-

go roku zezwolono Kubańczykom na posiadanie
dolarów i własnych kont
walutowych, co egalitarystyczne społeczeństwo z dnia
na dzień podzieliło na „posiadaczy”” (w domyśle: dolarów)
i na „absolutnych, bezdolarowych pauprów”', na karaibskiej wyspie - ku zdumieniu
wielu obserwatorów - daje się
odczuć jakby lekki podmuch
zmian i ewolucji. Zerwanie
więzów handlowych z dawnym ZSRR oraz z Europą środkową (co w kubańskiej chronologii dało asumpt do nazwania
obecnego momentu historii
„okresem specjalnym”', znaczy
- „specjalnie trudnym”'), skazało import wyspy na momentalny spadek z 8 miliardów dolarów rocznie do 1,7 miliarda
i wywarło bardziej piorunujący
wpływ na castrowską rzeczy-

tam zbudować dynamiczny kapitalizm nie tylko pomimo, ale
właśnie dzięki wysokiemu poziomowi lambdy. Grupowe cele owych pseudospółdzielczych TVA mają wedle niego
większą moc sprawczą niż dążenia indywidualne i mogą wykreować silnie konkurencyjny
rynek, oparty o rywalizację
grup, a nie jednostek. Nie do
końca to przekonuje, ale czyta-

jąc te wywody pomyślałem
O nas.

Jakąż to my mamy tę lambdę? Z jednej strony niską, bo
w ocenie wielu zachodnich
ekspertów, zdolność do konkurencji jest wśród naszych rodaków zbyt słaba; z drugiej - wysoką, bo w pewnych sytuacjach
potrafimy zespolić się wokół
wspólnego celu. Z tym, że to
akurat najlepiej wychodzi nam

w piekle. Tu każdy się przyłoży, by wychylającego łeb z kotła wciągnąć z powrotem. Bezwzględna wartość lambdy jest
więc duża, ale... ze znakiem

minus. To co prawda nie mieści się W teorii gier, ale w pol-

skiej praktyce jak najbardziej.
Czy ta zdolność do współpracy
„na nie” lepiej rokuje naszemu

kapitalizmowi, niż wysoka dodatnia lambda Chińczykom?

Piotr Dominiak

„,Time””

w

gospodarki zacznie się najprawdopodobniej od rolnictwa,
by jak najszybciej napełnić puste kubańskie garnki i talerze.
W 46 dziedzinach mają zostać
nawet dopuszczone rodzime
firmy prywatne! Coraz głośniej
mówi się też o tym, że niedługo zostanie zniesiona kontrola
graniczna przy wyjeździe
z wyspy: wyjechać będzie
mógł każdy, co jest jedną

sku, że nie może być już tak
jak kiedyś i że trzeba powoli
zacząć zmieniać kubański padół pogrążony w marazmie,
sjeście i ogólnej niemocy bijącej światowe rekordy podobne
do tych, jakie swego czasu
w lekkoatletyce ustanawiał niezrównany Juantorena''. Na zapoczątkowanie owych przemian przed kilkoma miesiącami wybór padł właśnie na zezwolenie na posiadanie i posługiwanie się obcą walutą.
Szczerze mówiąc był to jednak
tylko jeden z punktów w planie

przedłożonym Fidelowi przez
ekonomistów, i o tym, że wybrał on właśnie to, a nie co innego by zapoczątkować pozór
marszu (marszu, bo na Kubie
albo się maszeruje albo tańczy)

A I
11 000 m działka budowlana + 1 ha
14-03

:

32106

BIURO

Ogłoszeń, Gdynia,

Świętojańska 5, 20-65-22
. 12405

KUPIĘ mieszkanie lub domek, 5705-78
15105

:

31052

ŁUBIN i gorczycę kupuję,
tel. 82-89-63
12980

otwarta duża hur-

townia odzieży używanej, Gdynia, ul.
Spokojna 10, tel. 24-87-38
:

wistości, zadecydował chyba

jedynie karaibski dadaizm.

32159

ODZYSK dtugów, tel. 374-216,
374-417
286517

PRZEDPŁATY, 24-35-52
AUDI 80 kupię, 23-62-83 |
32097

mi (porastającymi kartoflane
pola) i ziemniakami (uprawia-

nymi nawet w centrum miast
na trawnikach). Mięso całkowicie zginęło z jadłospisów.
Jedzą je tylko „dolarowcy””, ci
sami, którzy mają dostęp do
kubańskich „pewexów”', gdzie
po niebotycznych cenach można nabyć odzieżowe odpady
z Tulsy i z Miami, uchodzące
tu za ostatni krzyk paryskiej
mody. Wszystko to pogłębia
podziały, których do niedawna
prawie w ogóle tu nie znano
kowicie obcym. Są tacy, którzy
twierdzą, że właśnie tu tkwią
zarzewia na razie drzemiących,
przyszłych, lecz nieuchronnych
konfliktów.
Ten - mimo wszystko - zda-

je się być jednak dość odległą
przyszłością. Anachronizm kubańskiej gospodarki wcale nie
jest oczywisty dla wszystkich,

BULLMOSTIFFY - najpiękniejsze szczeniaki prezentem pod choinkę dla całej
rodziny. Warszawa 643-95-56
R-2175

CHEMIA, biologia, 51-37-78

29094/1

CITROEN BX Top 1,6i, 1991, 23-02-33
29568

lefonem do wynajęcia poszukuję, 56-6370
32110

GARAŻ wynajmę, 56-29-52
31810

KAMEROWID Fisher sprzedam, 51-7854

KAWALERKĘ śródmieście Gdyni kupię,
20-48-54
34045

a zwłaszcza

w Ameryce Środ-

kowej - jakby na to nie patrzeć,

muszą uchodzić za prawdziwy
ewenement. Reszta jest nie tyle

milczeniem, co raczej kwestią
kubańskiego charakteru - wrodzonej bierności i pogodzenia
się z losem, z zastanym status
quo. Stąd ogólny zastój, brak
zorganizowanej opozycji i jakiejś spójnej wizji przyszłości.
Nawet ci, którzy zdają sobie
sprawę Z tego, że na tle „glo-

balnej wioski”* i komputerowej
rewolucji Kuba co najwyżej
może uchodzić za dinozaura
zabłąkanego we współczesności, wskazują na mapę, na zarys wyspy i mówią, że przecież

do złudzenia przypomina ona
krokodyla, kajmana. Te nato-

do środowiska. I do nierucho-

KOLECZKOWO sprzedam lub wynajmę,
tel. 76-01-89

POLONEZA '91 sprzedam, 23-11-87

29832

KRAWCOWĄ na overlock zatrudnię, 4310-49
12622

KSIĘGOWOŚĆ,

bilanse

"Avista",

Gdańsk, 31-17-14

do mi-

strzostwa opanowały sztukę
mimikry
mego

i przystosowania się

wylegiwania się na pla-

ży.

:

31851

POSIADAMY do wynajęcia biura cen-

trum Gdyni, Agencja

"Szmidt”,

20-14-03

29526
SPOŻYWCZO - monopolowy, Oliwa,
Piastowska 95, zatrudni ekspedientki
12625

29830

KUPIĘ nr telefonu w Pruszczu Gdańskim po 17.00 tel. 57-52-12
M-4, komfortowe, Gdynia-Grabówek,
wynajmę, tel. 71-29-49
10829

MALOWANIE, tapetowanie - ekspresowo, 51-94-61
30135

HURTOWNIA mebli bambusowych Rumia, Starowiejska 53, tel. 71-29-49
10830

zdrowia i z bezpłatnej oświaty,
które na latynoskim tle -

miast, jak wiadomo,

29165

mieszkania z te- |

osiągnięć: z bezpłatnej ochrony

wielu - nadal uchodzi za narodowego bohatera, wyrastającego poza socjalizm, komunizm
i kapitalizm, i ponad cokolwiek
innego istniejącego na zachod-

DOM sprzedam - Osowa, 52-73-53
DWUPOKOJOWEGO

niej półkuli. Nadto - Kubańczycy są dumni ze swych tzw.

a Fidel - w oczach naprawdę

31732

30117
17345

ku bardziej normalnej rzeczy-

rządzony przez CIA - ponieważ zaległości, jakie nazbierały się przez ostatnie 30 lat
i przez poprzednie (przedostatnie? - R.W.) lat czterdzieści, są
naprawdę niewyobrażalne”'.
Na Kubie nie ma żywności, nie
ma odzieży, nie ma benzyny,
a samochody pamiętające lepsze czasy, bezczynnie stoją na
kołkach i rdzewieją. Kartkowe

31906

KUPIĘ sklep, tel. 41-89-40

NOWO

ny raport na temat wyspy spo-

BMW 320i, 84 r., idealne, extraty, tanio 82-25-76

gruntu w Donatówku, cena 150 mln, 79-

racje żywnościowe starczają na
5-6 dni w miesiącu, potem lu-'
dzie żywią się trawą oraz liść-

1 które na Kubie są ciałem cał-

państwowa, a urynkowienie

swym

szedł do nieuchronnego wnio-

nak na niewiele się zdać stwierdza niedawny tegorocz-

pierwsze podmuchy bryzy
przemian na nie wietrzoną od
z góry 30 lat wyspę - ich zdaniem - najpewniej jest tylko
wybiegiem taktycznym, który
ma służyć tylko i wyłącznie jak
najdłuższemu utrzymaniu się
przy władzy. Tymczasem, oficjalnie zapowiedziano dalsze
kroki, które mają naruszyć dotychczasowy bezruch wyspy.
Zasadniczej zmianie ma ulec
polityka podatkowa, redukcji
poddana zostanie administracja

skiej blokady handlowej. Jak
stwierdza

„Cały ten makijaż może jed-

z wolna zaczyna wpuszczać

wistość niż 30 lat amerykańostatnim raporcie na temat tego
największego na świecie, śpiącego karaibskiego kajmana
(o rozmiarach całej wyspy) „w świetle wszystkich klęsk,
jakie zaczęły spadać na ten niedoszły, społeczny raj na ziemi,
nawet ktoś taki jak Fidel Castro muszący się coraz częściej
z zakłopotaniem chwytać za
swą brodę (0j, przybywa siwizny, przybywa - R.W.), do-

z tych rzeczy, o której do niedawna rzadko kto odważał się
śnić, nie mówiąc o tym, by
jawnie się do tego przyznawać.

nie wierzy, a to co robi, to, że

=

Chiny zawsze szły własną
drogą. Jeszcze całkiem niedawno była to droga do socjalizmu. Niezrozumiała nawet

NISSAN Sunny diesel 1983, przebieg
110 tys. sprzedam, tel. 51-03-04
35008
PAWILON na Manhattanie oddamw
dzierżawę, 32-41-58
31699

PIANINO elektroniczne, 53-97-75
31260

POLONEZ Truck 1,6 1993, tel. 23-02-33
29650

SPRZEDAM foksteriery szorstkowłose,
tel. 72-41-66
34017

SPRZEDAM Amigę 500, tel. 41-10-86
31909

SPRZEDAM 125 p, kombi, 20-55-56
32100

SPRZEDAM 126 p, 1989, 56-38-17
31877

TANI sylwester dla samotnych, 53-75-11
31720

TOYOTA Camry 2,2, 1992, 20-24-30
32089
ZATRUDNIĘ mężczyzn do 25 lat do pizzerii w Pruszczu Gdańskim. Wykształcenie gastronomiczne niekonieczne, tel.
82-21-59
30500

ZESPÓŁ wesela, 24-15-42, 32-88-83
29754
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Zanim sami zacisną pięści

»..ajent „podwieszony” pod państwową firmę to nie jest dobre rozwiązanie...

Cień

dinozaura

„Dzieci są ostatnimi ludźmi, których broni się przed destruktywnym

wpływem wszelkiej władzy”
Waldek, który ma trzynaście
lat, do Gdańska przyjechał ce-

lowo już po raz drugi. Wymarzł się w nie ogrzewanym

przedziale i podróż za Śląska
na Wybrzeże przypłacił przeziębieniem z wysoką gorączką.

o

- Jak zostaje się najlepszym
„kiniarzem” w Polsce
- Jednym z najlepszych, bo
jest kilka osób, które prowadzą

kina nie gorzej ode mnie. Trze-

ba być na bieżąco w tym, co
się dzieje na największym

z rynków, czyli w kinie amerykańskim, a także w kinematografii europejskiej. Kiedy podpisujemy umowę z dystrybutorami, wiemy o danym filmie
jedynie kilka podstawowych
rzeczy. Znamy producentów,
twórców, wykonawców, treść,
koszty produkcji i niekiedy
wyniki
kasowe
uzyskane
w USA. Tę wiedzę musimy
skonfrontować z naszym ryn-

najwi

go kina Trójmiasta,

gc ańskiego „Neptuna”, daw-

niej
:
- Prowadziłem kino na tych
zasadach przez ponad trzy lata.
Jestem też ajentem „Bajki” we

Wrzeszczu, której wcześniej
byłem kierownikiem. A po-

przednio, zaraz po studiach,

pracowałem w Okręgowym
Przedsiębiorstwie
Rozpowszechniania Filmów.
© - Jakie są zalety ajencji?
zy pozwala na większą samodzielność?

- Ludziom, którzy chcą i potrafią, daje możliwość szybkiego reagowania na wszelkie nowe tendencje, pozwala na

wej formy i znaleziono taką,
która jest odrobinę kapitalistyczna, ale nadal państwowa.

Generalnie ajencja nie jest rozwiązaniem dobrym. Ajent pozostaje pracownikiem państwowej firmy, wykonuje pracę na rzecz przedsiębiorstwa,

które podpisało z nim trzymiesięczną umowę...

-...i może ją wypowiedzieć.
Tobie właśnie kontrakt niedawno wypowiedziano i znowu jesteś kierownikiem. Powrót do punktu wyjścia. Zaskoczenie?
- Nie. Wiedziałem, że prędzej czy później do tego dojdzie.

- A wydawało się przecież,
że ajencje będą etapem przejściowym i scenariusz przemian
ułoży się inaczej.
- Na początku rzeczywiście
tak się wydawało. Minister Ju-

liusz Burski przed śmiercią za-

kończył rozpoczęty proces re-

formowania na stworzeniu kil-

ku potencjalnie dość silnych
ośrodków o statusie instytycji
dystrybucji filmowej. Już wte-

dy jednak było jasne, że one

niczego nie będą dystrybować,
bo nie mogą. Są zbyt zbiuro-

kratyzowane, zrutynizowane,
skostniałe. A poza tym na na-

Fot, M. Kostun
kiem lokalnym, wyczuć aktualne tendencje. Mieć - jak to
się popularnie mówi - „nosa”;

umieć przewidzieć i ocenić,
czy w danym momencie widz
nie odczuwa już na przykład
przesytu kinem akcji i czy
przypadkiem chętniej nie wybierze romantycznej komedii.
Nawet bowiem najlepsze badania rynku nie dają odpowiedzi
na pytanie, czy film sprosta
oczekiwaniom publiczności,
czy też zupełnie się „położy”.
Wyświetlany u nas niedawno
„Bohater ostatniej akcji” -

wbrew optymizmowi produ-

centa i wielu „kiniarzy/;- wcale.

nie.stał się przebojem,
lecz to-:
talnym nieporozumieniem. Za:
mądry dla dzieci, za durny dla

dorosłych, padł, jak ktoś napi-

sał, rozdeptany przez dinozau-'
ry. Filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem nie mają zresztą
w Polsce dużego powodzenia.

- Do czołówki krajowych
„kiniarzy” trafiłeś jako ajent

większą operatywność. Radość
sukcesu bywa w związku z tym

większa, ale i popełniony błąd
więcej kosztuje. Ajent posiada
dużą samodzielność - naturalnie w granicach określonych
prawem. Okoliczności krępujących jednak nie brakuje. Jak

w każdej dziedzinie jest się
uwikłanym w różnego rodzaju
zależności i powiązania. To naturalne.

- Kina ajencyjne
się u nas przed paru

zwiastun

pojawiły
jako

reformatorskich

zmian w kinematografii, jako
novum w zmieniającej się społeczno-politycznej rzeczywiZ ajencją jest trochę tak,
jak z tym ciastkiem, które
chciałoby się zjeść i jednocześnie mieć nadal. Ajencje wprowadzono w chwili, gdy poprzedni system chylił się ku upadkowi i stało się jasne, że na dotychczasowych zasadach działać już nie można. Szukano no-

„Na wewnętrzne zamówienie”

szym rynku pojawili się amerykańscy dystrybutorzy, którzy
naprawdę nie muszą współpracować z nikim poza kinem.
Oni pośredników nie potrzebu-

ją. Zawierają w danym regionie umowę poddystrybucyjną
z konkretną osobą i to wystar-

czy.
„Kiniarze” od lat wyrażają
się negatywnie o strukturze
powstałej jeszcze w czasach
tworzenia „ludowej kinematografii”, o sposobie nie tyle zarządzania, co komenderowania
kinematografią. Korzenie tego
systemu sięgają leninowskiej
dewizy uznającej kino za najważniejszą ze sztuk, a tym samym czyniącej z niej potężne
narzędzie propagandowe. Władza poprzez bardzo scentralizowane struktury i administrację trzymała to wszystko
„w garści”. A placówka stanowiła najmniej ważną śrubkę

w tej machinie. I właściwie tak

jest do dziś. Nadbudowa administracyjna przetrwała i nie
przekształciła się tak, by być
użyteczną. „Kiniarze” zaś
uparcie twierdzą, że nie potrzebują sztabu zarządzających. Jeżeli zatem kinowa ad-

nastroje autora.Te pokłady

Drei
domu Kiejstuta Bereznieo w Sopocie,
z pozawieszanymi na ścianach wielkim i mniejszymi
obrazami autora, gromadzonymi od lat meblami,
i
, z wydzielonym
w części
klimat. Artysta stworzył
tutaj ke aie.p życia i pracy. W piwnicy-pracowni cisza
i spokój. Tylko od czasu do czasu przemyk ają na zmianę
pies i kot. Tutaj powstaje większość obrazów artysty.
spędzonego w małym mia-

steczku Reszel, a także te, któ-

re przez wiele lat towarzyszyły
mu, gdy mieszkał w niedużym
domku w Orłowie. Wrysowuje
w przestrzeń dzieła postacie

ministracja ma istnieć, to jej

podstawowym i jedynym zadaniem powinna być dbałość

o stan techniczny i prawny
obiektów pozostających pod
jej zarządem.
- Tymczasem to właśnie

wam, ajentom, zarzucono brak

troski o stan placówek, czyniąc

z tego koronny argument przeciwko ajencji.
- Nieprawda, że nie dbamy.
Nie podejmujemy natomiast

poważnych inwestycji. Trzymiesięczna umowa ajencyjna
do tego nie mobilizuje. I je-'
szcze jedno. Zdrowe zasady

każdej działalności wymagają,
aby zarobione przez firmę pie-

niądze wracały tam, gdzie je

wypracowano. Kina są w sta-

nie zarobić na swoje utrzymanie, lecz jeśli mają administra-

cyjny „garb”, jeżeli z wypraco-

wanych przez nie pieniędzy nie
wraca ani złotówka, to ajent
byłby naiwnym hobbistą, gdyby zainwestował. Taka też, jak

sądzę, była strategia Instytucji

Filmowej Dystrybucji Filmów.
Chodziło o wykazanie, że ajencja i dzierżawa się nie spraw-,
dzają. W przeciwnym razie administracja traci przecież rację
bytu. Skoro więc kina były
operatywne i zarabiały, to ustalono _dla nich wysokie płatności uszczuplające dochody. Pozbawieni ich „kiniarze” zrezygnowali z inwestycji. No i znalazł się argument przeciwko
ajencji.

- Czy w związku
z tym po-

wszechnie wraca się teraz do

starych schematów, czy może
jest to tylko gdańska specyfika?

- Sytuacja przedstawia się
różnie w poszczególnych
ośrodkach, a wszystko to dzieje się w ramach obowiązujących przepisów. W Warszawie
na przykład kinowy monopol
rozbiły duże firmy dystrybucyjne mające tam swe siedziby.
Są też kina prowadzone przez

pracownicze spółki. W Krakowie istnieją dwa, trzy kina pry-

watne, ale dominuje sieć IFDF.
Z ajentem prowadzącym kino
„Kijów” zawarto umowę me-

nedżerską. W Poznaniu i Łodzi
IFDF przekazała kina spółkom.
Najdalej
posunięto
się
w Szczecinie, gdzie wszystkie
kina oddano w dzierżawę i to
na dziesięć lat. W takiej sytuacji o inwestycje nie trzeba się
martwić, dzierżawcy się ich nie

boją.

:

©

świadomości artysty „malują”.

Dzisiaj o godzinie 18 w so-

klimaty prac. Jego obrazy skłaniają zapędzonego codziennością widza do zadumy, pobudzają do refleksji. Mamy
w sztuce Bereźnickiego do
czynienia ze zderzeniem rzeczywistości z poetycką wyo-

pockiej Galerii „Triada” przy ul.
Monte Cassino otwarta zostanie

braźnią. Byt realny przeplata

obrazów. Będą to tym razem
płótna mniejszych niż zwykle,
rozmiarów, utrzymane w tona-

się z nieskończonością.
Są to obrazy proste i bardzo
sugestywne w formie. Emanuje
z nich Klasyczne piękno, charakteryzują się warsztatową
perfekcją i potrafią przemówić
do każdego niemal widza.

cjach szaro-białych. Obejrzymy
między innymi: „Sceny przed
lustrem”, „Portret malarza”.
Ekspozycja zorganizowana została w związku z przyznaną artyście niedawno nagrodą prezydenta miasta Sopotu.

Światy,

wystawa prac Kiejstuta Bereźnickiego. Autor prezentuje
około dwudziestu najnowszych

Jego ojciec siedzi w więzieniu

- Co zatem będzie dalej z reformą? Jej wdrażanie dodatkowo hamuje nie uregulowan
stan prawny obiektów i b
kapitału

z dziesięcioletnim wyrokiem.
Waldek odwiedził go raz, ale
jakoś głupio było pytać, za co
zamknęli ojca. Pytał więc
o zdrowie I O to, jak się siedzi.
W odwiedzanym przez rozmaitych panów mieszkaniu swojej
matki odkrył kiedyś siedemdziesiąt dwie butelki po dena-

- Prawa własności rzeczywiście w wielu przypadkach są
skomplikowane i trzeba to
uporządkować. A co do pieniędzy, to nikt przecież nie powiedział, że trzeba wykładać wielkie sumy z góry. Kina nie są
wielce intratnym interesem.
Ludzie zapłacą, lecz niekoniecznie tyle, ile wart jest dany
obiekt według zapisów księgowych. Dlaczego kino X ma kosztować pięć czy dziesięć miliardów złotych? Można je

turacie.

sprzedać za złotówkę pod wa-

runkiem, że właściciel zagwarantuje podniesienie standardu
i odpowiedni poziom. A przede
wszystkim, że nadal utrzyma
kino, a nie zamieni go na przykład na sklep. Kina po prostu
trzeba sprzedawać nie na prawach licytacji lecz na zasadach
szczególnych ofert. Tak przewiduje reforma i nic się w tych

założeniach nie zmieniło.

Koncepcja ministra Burskiego na pewno nie była idealna,
ale zarysowane w niej kierunki
rozwiązań dawały nadzieję, że
po osiągnięciu pewnego punktu krytycznego, w sposób naturalny, bez odgórnych nakazów
ukształtuje się nowa struktura
kinowej sieci. Stało się inaczej.
Ujawniły się inne, skadinąd
zrozumiałe tendencje. Kina,
zwłaszcza te położone w atrakcyjnych miejscach przedstawiają niemałą wartość. Ale
mam wątpliwości, czy wszyscy
zdają sobie sprawę z tego, że
branża jest w głębokim kryzysie. Wydaje się, że kasowy
sukces „Parku jurajskiego”
przesłonił te realia. Nie ma ,

podstaw do wysnuwania teorii

o renesansie kina. Jakie ono na
co dzień jest, każdy widzi. Jest
puste...
- Kina świecą pustkami, reforma utknęła w miejscu, stare

wraca. Zadzeny jakiś akcent optymistyczny

- Mimo wszystko procesy

:

prywatyzacyjne w kinematografii się rozpoczęły. Przebiegają opornie, lecz nic ich nie
zatrzyma. Rzeczywistość się
zmienia, zmienić też się musi

nasza branża. To jest nieuniknione.

- Dziękuję za rozmowę.

Wyższej Szkole Sztuk Pla-

stycznych w Gdańsku. Od
1960 roku pracuje jako peda-

gog, w 1984 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym PWSSP. Od 1959 ro-

ku uczestniczy w wielu wysta-

wach zbiorowych w kraju i za
granicą, m. in. w Paryżu, Bochum, de Paolo, Tokio, Nancy,
Rostocku, Pradze, Skopje, Moskwie, Avalon, Berlinie, Lizbonie. Uhonorowany wieloma

nagrodami i wyróżnieniami:
w 1971 roku otrzymał nagrodę

III stopnia ministra kultury
i sztuki, w 1977 roku nagrodę
. II stopnia, nagrodę I stopnia

dopodobnie spędzi resztę dzieciństwa poza swoim domem,
w którym nie chce, ani nie mo-

że, mieszkać. Jego starszy brat
skończy niedługo seminarium
duchowne. „Może weźmie

mnie do siebie na plebanię myśli głośno Waldek - i może
we dwójkę jakoś damy sobie
radę?..”

dze z portfela, hałasują, bała-

Adaś do pogotowia trafił
wprost ze szpitala, gdzie kurowano jego rany, zadane mu

trzepaczką przez własną mat-

kę. Kobieta została osadzona
w żeńskim areszcie w Ostródzie, teraz odbywa kilkuletnią
karę pozbawienia wolności.
U chłopca stwierdzono opóźnienia rozwojowe,

Krystian ma wielkie łagodne
oczy południowca. Jego naturalna matka umarła, gdy chłopiec był niemowlęciem. Najwcześniejsze dzieciństwo spędził w domu małego dziecka,
a w wieku pięciu lat został zaa-

mieszka w kilkupokojowym

domu

z ogrodem,

a razem

z ludźmi żyje pięć psów i trzy
koty. W dostatnim na pozór

do dorosłych, wy-

krzykuje coś niezrozumiale,
śmieje się i ucieka”. „Ogląda.
wszystko, co pokazują w telewizji”. „Zaczepia chłopców,
imitując walkę karate. Starsi go
ignorują, młodsi biją”. Ostatnia
notatka - „Wyjechał do Domu
Dziecka w Kościerzynie”.

doptowany. Jego przybrany oj-

ciec jest bezrobotnym teraz lakiernikiem, a matka - Niemka
pochodząca z Kóln - również
nigdzie nie pracuje. Rodzina

nadpobu-

dliwość i tzw. charakteropatię,
czyli niezdolność do rozumienia norm współżycia międzyludzkiego. O Adasiu wiadomo
tyle, ile odręcznie napisał
w dzienniku obserwacji jego
anonimowy
wychowawca
z pogotowia: „Chłopcy nauczyli go szczekać na pstryknięcie”. „Gdy znajduje się sam
w pokoju,
trzyma
palec
w ustach i kiwa się nerwowo”.
„Podbiega

żk*

żt*
U dwuletniego Tomka odkryto w szpitalu tzw. zespół
dziecka
maltretowanego.
Stwierdzono złamanie nosa
i pęknięcie podstawy czaszki.
Rodzice zgodnie utrzymywali,
że chłopiec urodził się z uszko-

CHCEMY OOBE ZŁOÓH
la

twarze

Aleksandra Krasucka

[>

oczta
butelkowa,
czyli przesłanie wiadomości w szczelnie
zamkniętej, przenoszonej prądami morskimi butelce, należała kiedyś do romantycznych sposobów. przekazywania informacji. Mało
kto jednak wie, że narodziła się
z niej całkiem współczesna
metoda pomiarów prądów oce-

nianym stołem, szafą, półką
z misami i talerzami. Wiele pojawia się przedmiotów o zna-

anicznych. Zastosowana po raz

pierwszy pod koniec ubiegłego

czeniu symbolicznym - takich
jak lustro, karty, kości do gry.
Wszystko to, utrzymane w stonowanych, zimnych barwach,
przenikają snopy bladego światła, płynącego jakby z innego,
pozaziemskiego świata. W jego pracach dostrzec można ślady malarstwa dawnego. Tworzy bardzo często, słuchając
muzyki - barokowej, renesansowej, współczesnej; na półce
W jego pracowni znajduje się
zbiór biografii kompozytorów
polskich i zagranicznych.
Każdy z obrazów Kiejstuta

wieku, w wyprawie księcia
Monako, Alberta I, na Północny Atlantyk stała się jednym
z podstawowych sposobów pomiarowych prądów morskich.
Tyle tylko, że do morza nie
wyrzuca się jednej butelki, lecz
niekiedy i nawet kilkaset tysięcy. Specjalnie oznakowane
mogą dać cenny materiał statystyczny do analizy prądów.

Z czasem metodę unowocześniono, zaczęto stosować
podwójne koperty plastykowe
z zamieszczoną wewnątrz tzw.
kartą dryfową, zawierającą in-

40 tysięcy par obuwia sportowego znanej firmy Nike. Stało
się to w odległości około tysiąca mil morskich od wybrzeży
kontynentu amerykańskiego.
W rok później, w jednym
z wysokonakładowych magazynów wychodzących w Seattle, ukazała się przypadkowa
wzmianka o tym wypadku. Zainteresowała ona dwóch amerykańskich naukowców, Curtisa C. Ebbesmeyera z wytwórni
sprzętu nawigacyjnego oraz jego przyjaciela - Jamesa Ingrahama Jr., pracującego w departamencie rybackim największej
amerykańskiej agencji nauko-

wej NOAA.

Pierwszym krokiem, jaki
zrobili, był kontakt z „beachcombersami” - ludźmi żyjącymi ze zbierania rzeczy wyrzuconych na brzeg. I ci zaczęli
im przekazywać informację
o znalezionych butach. Znajdo-

wano je w różnych miejscach

oceanem, komputer wykreślił

Bereźnickiego powstaje, jak
mówi artysta, na jego wewnętrzne zamówienie. Niczego, ani
treści obrazu, ani kompozycji,
nie planuje z góry, nie potrafi
też nigdy powiedzieć, jak długo

formację o dacie i miejscu wyrzucenia do morza

oraz adres,

pod który należało ją, po odnalezieniu odesłać (za niewielkim
wynagrodzeniem).
Okazuje się wszelako, że do
tej dziwnej naukowej metody

obraz będzie malował. Na ogół
zaczyna tworzyć kilka obrazów

chwycić za pędzel.
- Najważniejsza jest - mówi
- możliwość spokojnego doj-

Pacyfiku, w czasie szalejącego
sztormu, z pokładu kontenerowca „Hansa Carier” fala

„Studium do uczty”

nach pojawili się zaniepokojeni
mieszkańcy. Wszyscy milczeli.

Buty z prądem morskim

ludzkie - te, które są i te, których już nie ma. Ludzie z jego
płócien mają twarze - maski.
Otoczeni są rzeczami codziennego użytku - prostym drew-

rzewania obrazu.
- Ostateczne piętno nadają
dziełu myśli, doświadczenia,

to! Nie bij!..” - wołała wielo-

krotnie wśród przeraźliwego
szlochania i okrzyków bólu.
W oknach sąsiednich domów
rozbłysły światła. Na balko-

Katarzyna Korczak

zamiast butelek - na przykład...
buty.
Z końcem maja 1990 r., na

Autor mówi, iż proces two-

I ostatni już obrazek. Gdańskie spokojne osiedle zostało
zaalarmowane późnym wieczorem rozpaczliwym krzykiem małej dziewczynki. „Ta-

żN

wa pracę na kilka miesięcy, by
w momencie natchnienia znów

rzenia dzieła malarskiego jest
u niego długotrwały. W obraz
wpisuje elementy rzeczywistości zapamiętane z dzieciństwa

*k%

den z obrazów ma rozmiary
3x6 metrów), których prezentacja przewidziana jest w 1995
roku.

Sofii, Bremie i Lubece.

ach zagranicznych w Paryżu,

czą się i uporczywie brudzą
ubrania. Tomek wyznał, że żebrał, udając dziecko rumuńskie. Obaj są kłótliwi, zadziorni, skorzy do bijatyk i obaj szukają bliskiego kontaktu z wychowawcami.

prace wielkich formatów (je-

pomiarów można zastosować -

runiu, Olsztynie oraz w muze-

nie pod baczną kontrolą, mo-

Gdy pytam o plany artystyczne na przyszłość, autor
mówi o nowym cyklu obrazów, które wyjątkowo tworzy
nie we własnym mieszkaniu,
ale na zamku w Reszlu, gdzie
pracował niedawno i wystawiał
swoje prace Franciszek Staro-wieyski. Tym razem, zgodnie
z sugestią gospodarzy, będą to

jednocześnie. Bywa, iż przery-

nie, Gdańsku, Wrocławiu, To-

bicia, zmyślał

nieprawdopodobne historie
i bezustannie skarżył na młodszego brata. W pogotowiu odkryto, że chłopcy nie mają wykształconych podstawowych
nawyków higieniczno-porządkowych. Obaj myją się wyłącz-

PON

Bochum, Skopje, Bordeaux,

Krakowie, Poznaniu, Szczeci-

ustawicznego

ŹECZEŃNE

na ponadtysiąckilometrowym
odcinku wybrzeża. Ogółem
uzbierano około 1300 trzewików.
Mając daty i miejsca znalezisk naukowcy przystąpili do
drugiej części zadania, zaprzęgając doń komputer. Uruchomiono specjalny program obliczeniowy. Wykorzystując wy-

w 1985 roku. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów
narodowych w Warszawie,

ganią
i wynoszą
różne
przedmioty z mieszkania. Zabroniła im jadać bezpłatne
obiady w szkole, a karą za nie1
z
posłuszeństwo było surowe lanie. Starszy Rysiek był wyraźnie faworyzowany przez matkę. Chłopak, dla uniknięcia

DAŃ ZO, OROSZĘ MA MILĘ MISŹĆ,

Rozmawiała: Anna Jęsiak

były Kiejstuta Bereźnickiego
Kiejstut Bereźnicki urodził
się w 1935 roku w Poznaniu.
Dyplom uzyskał w 1958 roku
'w pracowni prof. Stanisława
Teisseyre'a w Państwowej

Pierwszy raz trafił do gdańskiego pogotowia opiekuńczego wiosną tego roku. Uciekł
wtedy z mieszkania swojej
babki, która sprawuje nad nim
prawną opiekę, lecz nie jest
w stanie obronić go przed despotyczną i wiecznie pijaną
matką, by szukać schronienia
u ciotki z Inowrocławia. Przespał jednak wtedy kujawski
przystanek i dojechał aż do
Gdańska, a tu, zatrzymany
przez policję trafił do pogotowia. Jesienią odbył jeszcze raz
tę samą drogę, by znaleźć
w końcu miejsce, gdzie miałby
spokój i nie musiałby znosić
bezustannych pijackich awantur i bicia. Niebawem przyjedzie po niego wychowawca
z katowickiego pogotowia
opiekuńczego i Waldek praw-

domu panuje ciągły bałagan
dzonym organem powonienia,
i pije się tam częściej niż okaa głowę pokaleczył sobie sam,
zjonalnie. Krystian za niewielobijając się o szczebelki łókie przewinienia - takie jak
żeczka. Chłopiec nie mówił ani
nienakarmienie zwierząt, czy
nie chodził. Niemowlęctwo
Tomka i jego starszego o rok
niezabranie śniadania do szkoły bity był pasem, ręką, pobrata Rysia minęło w Domu
krzywami i ciągnięty za włosy.
Małego Dziecka. Potem chłopZ ust swych przybranych ro- : cy mieszkali czas jakiś u dziadków, wreszcie znów trafili do
dziców ciągle słyszał słowo
„bękart”. Zastępcza rodzina
domu swoich rodziców. Ich ojnajpierw została objęta nadzociec jest zawodowym żołnierzem, matka - wzorowa gosporem kuratoryjnym, potem odizolowano chłopca od jego niedyni, utrzymująca w pedantycznym porządku czteropokoudanych rodziców z wyboru
i umieszczono w pogotowiu,
jowe mieszkanie - legitymuje
opiekuńczym. Piętnastoletni
się jedynie podstawowym wymiły chłopak o łagodnym
kształceniem. Chłopcy, którzy
usposobieniu i subtelnych madziś mają po jedenaście i dwanierach mógłby zostać adoptonaście lat, uciekli z domu, powany ponownie, tym razem
bici za karę. Nie wolno im boprzez bezdzietne małżeństwo
wiem było przebywać w miez Włoch. Aby tego dokonać,
szkaniu podczas nieobecności
trzeba jednak najpierw pozbarodziców, a Cl nie starali się
wić praw rodzicielskich tę
kontrolować dzieci znajdująpierwszą nieprawdziwą rodzicych się poza domem. Matka
nę Krystiana.
oskarża swoich synów, że są
niegrzeczni, kradną jej pienią*k*

spłukała do morza kontenery.

Fot. B. Nieznalski

W pięciu z nich znajdowało się

niki pomiarów oceanicznych

i dane o stanie atmosfery nad

trasę, jaką powinny przewędrować buty oraz określił miejsce
ich wyrzucenia na brzeg. Komputerowy program już wielokrotnie testowano i z powodze-

niem w Stanach Zjednoczonych wykorzystywano. I nagle
okazało się, że trzeba wnieść

do niego znaczne poprawki.

Trzewiki bowiem wylądowały
znacznie bardziej na południe,
niż wskazał na to wynik obliczeń. Po analizie znaleziono
przyczynę. Model komputerowy nie uwzględniał znacznego
udziału w cyrkulacji oceanicznej prądów przybrzeżnych.

Podczas gdy butami testowano komputerowy model, po-

zostałe pary obuwia wędrowa-

ły w okrężnej cyrkulacji pacyficznej dalej. Minęły dwa lata
od spłukania ich z pokładu,
gdy czołówka dotarła na Hawaje. Obecnie obaj naukowcy
oczekują wieści z zachodnich
wybrzeży Pacyfiku. Rozesłano
wiadomości do Japonii, Filipin
i Korei. Rzesze azjatyckich
„beachcombersów” ruszają na
plaże. Pacyficzna zabawa

w szukanie obuwia nieprzerwanie trwa. A sama firma mi-

mochodem uzyskała reklamę
swych wyrobów. Jak bowiem
utrzymuje C. Ebbesmeyer,
obuwie po wymoczeniu z soli
w gorącej wodzie nadaje się
wciąż do używania.

Dla tych zaś, którzy kiedyś
znajdą na brzegu morza wymoczone w słonej wodzie obuwie
sportowe firmy i zechcą przyłączyć się do pacyficznej zabawy podaję adres: dr C. C. Ebbesmeyer, Evans-Hamilton,
Inc., 731 N. Northlake Way,
Suite 201, Seattle, WA 98103,

USA.

Sławomir Śwerpel
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Kuluary

całowany przez pierwszą polską playmate - Renatę Murawską.

W ubiegłym tygodniu „Ku-

laureat zwierza się, że Kisiel
mawiał do niego - „Pisz ksiądz

luary” śledziły polityków poza
Sejmem, URM

o diable”.
Mimo triumfu Lewandow-

i Belwederem.

Wprawdzie nie było polowań
ani balów, odbyło się za to ma-

skiego, trudno było w ogromnym tłumie i oparach dymu pa-

sę bożonarodzeniowych przy-

ście” na promocji książki Zby-

pierosowego odnaleźć jakichkolwiek liberałów. Nie było
nawet przewodniczącego kapituły nagrody Jana Krzysztofa
Bieleckiego, który z kolei od-

„Leszek Balcerowicz. Wytrwać”. Lewica nie chciała
wchodzić z Balcerowiczem

dalił się do Londynu w celu
„pilnowania pożyczki”. Byli
natomiast obecni posłowie lewicy, marszałek Oleksy, Seku-

jęć. Niestety, na większości

straszył Jerzy Urban, który ma
się dobrze, a ostatnio nawet le-

piej. Nie było go „na szczęszka Gacha, zatytułowanej

naliczyć aż ośmiu ministrów.
A w czasie urodzin prywatnej
telewizji Pol-Sat Włodzimierzowi Cimoszewiczowi ukradziono mercedesa (podobno

ła, Wilczek i Kołodziejczyk.
Sam Kwaśniewski wyraził
pewne obawy co do zasadności
nagrodzenia jego osoby, opowiedział też, jak to w latach
siedemdziesiątych nie pozwo-

minowali liberałowie, przed-

stawiciele partii konserwatywnej i redaktorzy naczelni war-

lono mu na Uniwersytecie

szawskich gazet.

Gdańskim zorganizować spotkania ze Stefanem Kisielewskim. Z lekkim zdziwieniem
przyjęta została wiadomość, że
profesor Zofia Kuratowska stanie do walki o swobody mniejszości seksualnych w Polsce
i to bynajmniej nie sama, tylko
w doborowym towarzystwie
Olgi Lipińskiej, Jacka Santorskiego i Mikołaja Kozakiewicza. Zostali oni członkami fundacji „Playboya” w Polsce.
Fundację powołano w mikołajki, na bankiecie w hotelu
„Mercure”, gdzie obchodzono
pierwsze urodziny polskiej
edycji „Playboya” oraz imieniny pana profesora. Mikołaj Kozakiewicz przy tej okazji był

Zupełnie inaczej było już na
spotkaniu z powodu przyznania corocznej nagrody Kisiela.
Uroczystość w niczym nie
przypominała zeszłorocznej,
przed którą - pamiętam - Ma-

rek Król, redaktor naczelny
„Wprost”, szczególnie zabiegał
o obecność

posłów z

Unii.

W tym roku nagrodzeni zostai: ksiądz profesor Józef Tischner, oraz politycy: Janusz Lewandowski i Aleksander Kwa-

śniewski. Ksiądz profesor akurat wyjechał do Paryża, przysłał więc w zastępstwie Krzysztofa Kozłowskiego, w myśl

zasady „jedni drugich ciężary

noście”. W odczytanym liście

ca płyty kompaktowej nie zadał sobie specjalnego trudu
i nie poddał materiału cyfrowej
obróbce. Wiedział zresztą co
robi. Nagrane trzydzieści lat
temu utwory - pod względem
technicznym - nie odbiegają od
poziomu ostatniej dekady naszego stulecia.
:
ż KE

Interpretacje

z kolei, odległe
z pewnością od
najnowszych

trendów,

za-

chwycają wprost
ładunkiem ekspresji, jakimś nie

dającym się pre-

dziwnego, że całość otrzymała
w roku 1965 prestiżowe wy-

różnienie
- Grand
Prix
Academie Charles Cros. Pytanie, czy stałoby się tak obecnie.
Może jednak więcej konkretów. Myślę o wydanej w wersji
CD w roku 1987 przez francuską firmę ACCORD płycie,
poświęconej w całości muzyce
Antonio Vivaldiego. Są tam
więc słynne „Pory roku” w wykonaniu

Ensemble

Instrumen-

Cudo
solo (BWV

572) Końcertu

skrzypcowego D-dur op. 3 nr 9
Vivaldiego w interesującym
wykonaniu Luciano Sgrizzi.
Skąd zatem moje wątpliwości?
Skąd niepewność dotycząca
werdyktu jury konkursu płytowego lat 90.? Być może znowu
się komuś narażę, ale powiem:
chyba z mody. Z mody, uważam słusznej. Na francuskiej
płycie nikt nie używa instrumentów z epoki. Nikt w związku z tym nie posługuje się
dawnym, barokowym strojem.
Nikt również - no, może
oprócz klawesynisty - nie stara

dwa i pół miliarda). Nie pomogła ochrona.
O dziwo, na większości imprez minionego tygodnia nie
widziano mecenasa Edwarda
Wende, który znany jest z tego,
że bywa wszędzie. Niezmiernie rzadko natomiast bywa nowy premier, który - jak się powszechnie mawia - woli polować. Zawsze jednak przysyła
listy gratulacyjne, a jeśli nie, to
przynajmniej ministra Strąka.
W wypadku koncertuz okazji
sześćdziesiątych urodzin Krzysztofa Pendereckiego, minister
był bardzo zasłuchany. Ostatnio politycy rzadko pojawiają
się na imprezach kulturalnych.
Tam bywają raczej biznesme-

ni. Jedyny wyjątek stanowią

posłowie Unii Demokratycznej. Politycy natomiast coraz
chętniej bywają na bankietach
zagranicznego kapitału.

Ewa Gronkiewicz

się specjalnie o charakterystyczne brzmienie. Nikt wreszcie nie próbuje na siłę odtworzyć tzw. maniery wykonawczej epoki. Muzycy grają
naturalnie, w sporych obsadach
instrumentów, w owym, jakże
często krytykowanym, romantycznym stylu. Grają jednak

pięknie i to jest chyba najważ-niejsze. Być może daleko im
do

„herosów”

- muzyki dawnej,
którym najpoważniejsze pi-

sma

fachowe

poświęcają najwięcej uwagi.

Możliwe.

Nie

dotyczy to jednak ich wnętrza,
które jest równie
ciekawe i nieprzeciętne. Warto
zatem sięgnąć do tego lamusa.
Przypomnieć sobie jak rozumiano Vivaldiego 30 lat temu.
Właśnie „rozumiano”, gdyż
muzyka, której istotą jest przecież piękno, jeśli nie przekracza pewnych barier interpretacyjnych wynikających z czystej logiki, może być tylko rozpatrywana w tych kategoriach.
Nie powinny istnieć wzajemnie
wykluczające się alternatywy.
Każdy ma prawo wyboru.

Konrad Mielnik

Państwowy Instytut Wydawniczy wyczarował dla nas przed
świętami prawdziwy rarytas. Jest nim pierwsze (!) wydanie powieści Choromańskiego „Skandal w Wesołych Bagniskach”, która dotychczas drukowana była jedynie w odcinkach - w roku 1934

na łamach „Gazety Polskiej”. O ile inne powieści pisarza - „Zazdrość i medycyna”, „Schodami w górę, schodami w dół” - były
po wojnie wielokrotnie wydawane, to „Skandal...” nigdy.
A tymczasem to dobra powieść, czyta się ją z równą przyjemnością jak „Zazdrość i medycynę”, którą zresztą pod wieloma wzglę-

dami przypomina. Jest to książka sensacyjna z elementami powieści
grozy. Bawi i fascynuje atmosferą niesamowitości, niespodziewanymi zwrotami akcji, barwnymi opisami bohaterów. I jak zwykle
u Choromańskiego, rzetelny realizm i psychologiczne uwarunkowa-

Julian Stryjkowski „Austeria”, Wyd. 5, Warszawa 1993,

„Czytelnik”, 172 s.

Oto staje przed nami
zaginiony na zawsze świat
społeczności żydowskiej
galicyjskiego miasteczka.
Jej życiem rządzą surowe,
anachroniczne prawa, na
których straży stoi obyczaj i ortodoksyjna religia.
Umarły ten świat wskrzesił Stryjkowski myślą,
źnią, uczuciem i pamięcią
mieszkańca międzywojennych kresów, utrwalając
każdy szczegół życia gali-

cyjskich Żydów w niezwykle plastycznej wizji.

ludnej, kresowej okolicy, w majątku Rozstajłów, który przeżył

Akcja „Austerii” toczy
się ża czasów cesarza

Akcja utworu rozgrywa się na początku lat dwudziestych w od-

najazd wojsk sowieckich. Po najeźdźcach pozostał tylko czarny
kundel, zwany Bolszewikiem, którego dziedzic Wesołych Bagnisk,
Apolinary Rozstajło wykorzystywał
żarnych bab i sinych z głodu i zimna
wika przywiózł do dworu sztabowy
lerii, zakokainowany, komunizujący
p

I

IS:

%

do odstraszania żebraków, cięwsiowych dzieciaków. Bolszepolitruk budionnowskiej kawahrabia Izmajłow. Podobno kar-

EET.

wysublimowaną wyobra-

nia połączone są z niesamowitym, fantastycznym nastrojem.

Franciszka

Józefa,

SSI

w przededniu pierwszej
Sr SE
wojny światowej, w małym miasteczku zagubionym gdzieś na wschodnich rubieżach c.k. Galicji. Obraz narasta-

mił go trupim mięsem. Kiedy

jącej grozy po ucieczce wojsk austriackich - gdy w opuszczonej

komisarz polityczny popełnił
samobójstwo, a kawaleria wy-

mieścinie hulają kozacy i rabusie, giną pierwsze ofiary, a szubienica rzuca ponury cień na ściany zamożnych, mieszczańskich kamienic - staje się w zamyśle pisarza epopeją umarłego świata,

cofała się w popłochu - we

dworze pozostał czarny pies.
Dokładną historię komisarza

i psa dziedzic Apolinary przechowywał u siebie w biurku

razem z ostatnim listem nieboszczki żony.
Oto próbka humoru i skłonności do parodii Michała Choromańskiego. „Skandal...”,

pełną chasydów, usiłujących zapomnieć o strachu i rzeczywisto-

został po raz pierwszy dopiero
po sześćdziesięciu latach.

nastrój dekadencji i katastrofizmu. Zapowiedź katastrofy
niosą powracające senne koszmary, prześladujące Obozowa sceny wojennej bitwy. Mają wymowę jednoznaczną,
wieszczą katastrofę, w której
(o czym wiemy) pogrąży się
jego kraj i która dosięgnie też
jego. Obozow nie ma przed
sobą przyszłości. Takie jest
prawo czasu, w którym wypadło mu żyć. O tym film nie

bie sprawę, że powolny rytm
jego utworu może być irytujący dla współczesnego widza,
którego oczekiwania ukształtowane są przez amerykańskie
kino akcji. Jerzy Hoffman
z pewnością godną mistrza odpowiedział, iż on inaczej opowiadać nie umie i nie chce. Jego
twórczość
kojarzymy
wprawdzie z czymś innym,
przede wszystkim z historyczną batalistyką, z ekranizacją
wielkiej (dwie części Trylogii,
a w planach - jeszcze część pozostała) i popularnej („Znachor”) literatury. Ale rodowód
„Pięknej nieznajomej” wywodzi się też z literackiej klasyki,

tyle że rosyjskiej. To bowiem

pozwala nam zapomnieć, na-

Zrealizował też film, na który krytyka kręci nosem, a publiczność reaguje życzliwie.

Bo jest to historia znajomości

zawartej w podróży, a układa-

jącej się

w melodramat. Ten

melodramat ma w dodatku
otoczkę sensacyjną, sensacyjny
wątek zaś sprawia, iż długa
droga pociągiem przez zaśnie-

Kłopoty z wołem w tytule

—

w magiczno-hipnotycznym tańcu.
„Austeria” to książka niezwykła. Dosłyszeć w niej można
śmiertelne westchnienie świata, który zginął.

Uniwersytecka Księgarnia „Literka”

pieśń.

Ale

młody

rzy historię najnowszą kina”.

Dwudziestotysięczny nakład
rozwieziono po księgarniach,
po czym - już dwadzieścia
cztery godziny później - w całości ze sprzedaży wycofano.
I tyle go było widać. Trudno

Okaleczony psychicznie zda

Wo, co już niczego dobrego nie
wróży. Obozow bowiem odbywa podróż nie dla przyjemności, lecz na służbowy rozkaz.

sobie być może sprawę Z tego,
że jesteśmy małymi trybikami
w machinie historii, która beznamiętnie nas miażdży w imię
spraw polityki wielkiej i małej,
a nad bezsensownością ofiar
nie
hyli się nikt.
e ię

Świat pogrążony jest w wojnie

(mamy rok 1916), misja porucznika ma duże znaczenie,

a obecność urodziwej sąsiadki
„powojennego ćwierćwiecza.
Zasię Barry Norman obrał so-

skutek telefonicznej interwen-

cji jednej z ambasad. Niezbitym faktem natomiast jest, że

ny. Postanowił bowiem wyło-

kategorycznej filmograficznej

Normana nie zadowoli pewnie
nikogo, z wyjątkiem samego

pieriestrojki. Nawet zestaw ra-

dziecki - poza bezspornie nieszczęsnymi „daninami czasu”

w rodzaju „Upadku Berlina”
czy „Lenina w Polsce” - gene-

wet wtedy, gdy łudzimy się
nadzieją szczęśliwego finału.
Finał jest tymczasem tragicz-,
ny. Zanim dziejowa zawierucha zmiecie tysiące ludzkich
istnień, udziałem Obozowa
stanie się osobisty dramat.

człowiek angażuje się uczucio-

gdyby. ówczesny swój wybór
miał zweryfikować dzisiaj?
Pewnie odsiałby coś niecoś.
Choćby z zestawu filmów
NRD-owskich, z którego, kto
wie, może by nie oszczędził
żadnego”? Przerzucając w tej
chwili karty jego pracy, nie odnosi się, co prawda, wrażenia,
aby istniały powody do jakiejś

nić sto najbardziej reprezentatywnych filmów wszechczasów. Korci zatem, by zaryzykować pytanie, czy tak obstalowany program jest aby wyko-,

nalny? Odpowiedź podsuwa
zapewnienie

filozofa: teore-

tycznie... tak. I co? Ano statystyka z kolekcji Barry'ego
Normana. W praktyce ona nawet z lekka poraża.
Oto według Normana, w ka-

talogu jego stu najciekawszych

dk

Anna Jęsiak

snais'go, Tatiego, Wajdy, żeby:
poprzestać na przywołaniu wybitnych twórców Jedynie wyrywkowym, łatwo bowiem
przebrać tę rozciągliwą miarkę.
Szanując cudze odczucia
i subiektywne cenzurki - o nich

zresztą Norman gwoli wsparcia

swych opcji sam wspomina trudno mimo to zrezygnować
z drobnej korektury pojęciowej. Przedsiębranie podobnego

rankingu arcydzieł to żonglerka nie nadzwyczajnie zachwycająca. Oczywiście dobrze,
Kiedy wymieniamy poglądy
i przykłady upodobań, niedo-

brze, kiedy naszych arbitralnych sugestii praktycznie zwe-

O istnieniu czegoś, co nie
©

6

©

z

©

miejsca na-

ryfikować niepodobna. A ta-.

filmów stulecia,62
»według Płażewskiego-=wtedy--magal. A gdyby się ktoś: uparł; leżą się - strach pomyśleć - „kich sporo wśród tych stu filfilmów, które -

ralnej rewizji chyba by nie wy-

formowały historię najnowszą

Żeź wymaga, to, myślę, nie dro-

wśród

dwustu

kina, na kartach jego książki
znalazło się 29 tytułów amerykańskich. Na pierwsze wrażenie dużo. Ale może za dużo?
Otóż za chwilę przekonamy
się, ile dynamitu kryć w sobie
może niepozorne słówko gust. Tymczasem szkopuł
W tym, że tytułów radzieckich
autor wykazał jedynie 17 (licząc zaś skrupulatniej - 17
i pół). Zarazem nie można wykluczyć, że czujnych strażników wiarygodności w kulturze
zirytowała u Płażewskiego
równoczesna obfitość dzieł
francuskich (22) oraz włoskich
(20). Wyraźnie nie był to czas

na takie, mocium panie, pro-

porcje.
Teraz oczywiście można so-

bie bezboleśnie pospekulować,

jak dr Płażewski by postąpił,

gą redukcji mechanicznej.

Wszelako zwróćmy się
w stronę naszego czasu. Akurat
parę dni temu do księgarń trafił
polski przekład książki w pewnej mierze do tamtych „200 filmów” podobnej. Tyle że tym

razem oferta obejmuje „100
najlepszych filmów stulecia”.

Autorem tego opracowania jest
brytyjski krytyk Barry Norman. Kartkując tę - na naszym
księgarsko-filmowym bezrybiu
- cenną pozycję, pomyślałem,
że aż się prosi o nawiązanie do
przypomnianego incydentu.
W stylu więc modnym dwadzieścia lat temu powiedzmy
od razu - sprawa jest pochyła.
Tym bardziej że Jerzy Płażewski zdecydował się wtedy na
wybór dwustu dzieł pochodzących z produkcji pierwszego

Radio-tele-plotki
biory Łętowskich nie
dają się już policzyć trzeba je po prostu
zmierzyć. I tak 27
m płyt, 9 m kompaktów, 12
m kaset i 70 m książek,
a wszystko to zgromadzone
w dwupokojowym mieszkaniu
> o pow. 38 m kwadratowych.
Pasją Ewy i Janusza Łętowskich - profesorów prawa - jest
zbieranie płyt i analiza nagrań
starych śpiewaków. Gdy prawie 30 lat temu pani profesor
po raz pierwszy pojechała na
stypendium do Francji zastosowała drakońską dietę, ale za
to przywiozła kilkadziesiąt
płyt. Podobnie postąpił pan Janusz, kiedy wykładał na Uni-

amerykańskim!!! "mów rzekómo najlepszych(!).

A filmowi radziełikiernu w tym
układzie przypadła lokata zale-

dwie jedna i tę autor obsadził
nie tam żadnym z utworów
Andrieja Tarkowskiego, lecz
sztandarowym filmem Eisenteina, „Pancernikiem Potiomkinem”. Nie sposób przy tym puścić mimo oka, iż w setce dzieł
wybranych przez brytyjskiego
"krytyka równocześnie znalazło
się, bagatela, blisko dwadzieścia tytułów angielskich, a nie
pomieściły się dzieła takiego
formatu, jak „Los olvidados”,
czy „Viridiana” Bufńuela (Norman ulega „Dyskretnemu urokowi burżuazji”). Co gorsza
jednak, w jego klasyfikacji nie

ma miejsca na żaden z filmów

Dreyera, von Stroheima, Fritza
Langa, Antonioniego,

Bresso-

na, Formana, Pasoliniego,

Re-

w tak małym mieszkaniu? Po-

li setki artykułów i wiele recenzji, wydali wspólnie trzy

książki - „Przygodę z operą”,
„Magię czarnego krążka”
i „Galerię portretów muzycz-

nych”. Natomiast w I progra-

mieli willi, daczy, a nawet
działki z altanką - upychają
zbiory na regałach, półkach
i półeczkach. Te ostatnie pani
profesor zawiesiła sama, zręcznie posługując się wiertarką.

Ale miejsca jest i tak mało,

Zbiory Ewy
i Janusza

Temu przymiotnikowiw sztuce trudno byłoby przyporządkować niezawodne kryterium.

Sprzeczałbym
się o to słówko

w omawianym kontekście. Co
tu gadać, jest niefortunne.
Toteż wolę już - poprzedzającą katalogowy zestaw - eseistykę, czy nawet swoistą kazui-

stykę sir Normana, który powiada: „ista ułożona została w tym

samym stopniu pod wpływem
filmów, jakich nie widziałem”.
Po czym autor raz nadmienia, że
przy dobieraniu owej setki się
napocił, to znów z kolei, że się
przy tej selekcji wyluzował, bo
jak wiadomo - pointuje - „nie
istnieje nic takiego, jak kanon
stu- najlepszych filmów”. Czyżby? Toć przecież jak wół w tytule jego książki
stoi!
:

w lenryk Tronowicz

nie”. Ona zdążyła jeszcze kilka
razy zatańczyć, bo on nić tańczy w ogóle, po czym skonani
wrócili z przyjęcia w hotelu
„Europejskim”, do siebie na
ul. Brazylijską. Zresztą to mieszkanko na Brazylijskiej było
jej, a on wtedy nie dość, że nie
miał lokum, to nawet nie posiadał meldunku warszawskiego. Gdyby Ktoś się uparł, mógłby go podejrzewać o interesowność. No bo wżenił się
w mieszkanie, a w dodatku
i w samochód volkswagen gar- .
bus, który był wówczas dowodem luksusu. PS. Podobno
w życiu prywatnym p. Czesio,
zresztą wiecznie zakochany,
powiada do przyjaciół: „... no
cóż, gram jak mi żona zatańczy”.

Rudzielec z piegami

wersytecie. Wiedeńskim schudł 16 kg, ale wrócił do do-

mie PR już od kilkunastu lat

mu ze 150 płytami! Z amatorskiego zafascynowania muzyką poważną zrodził się prawdziwy profesjonalizm. Napisa-

prowadzą „Encyklopedię wielkich głosów”. Państwo Łętowscy mają problem jak pomieścić tysiące płyt, kaset, książek

©

obrazom

nieważ nie mają, ani nigdy nie

CZEKA PANA WIELKIE NICSZCZĘGOE::

ROZFOCZNIE BAN BIDONĘ. DOMKU
PEONORODZINNEGO

więc część unikatowej kolekcji

przechowywana jest w kanapie, pudłach i paczkach. Ostatnio państwo Łętowscy jednak
zaszaleli i postanowili zmienić

mieszkanie. I co? No i niedługo będą mieć aż trzy pokoje!

Bohater „Kabareciku”

o mnie mówili koledzy w cza-

sach dzieciństwa na Grochowie
- wspomina Radosław Piwo-

warski. A sepleniłem, ponieważ na lodowisku wybiłem sobie zęby - wyjaśnia. W czasie
jakiejś łobuzerskiej bijatyki zo-

baczył go na podwórku
usz Fijewski i tak trafił
mu. Dzisiaj jego obrazy
sterday”, „Kochankowie

Stanisławy Kowalczyk (tancerki) rozpoczął podczas tournee po b. ZSRR. Teraz śmieją się, że ich miłość przetrwała
mocarstwo. Po wspólnych występach i życiu w sympatycznym konkubinacie postanowili
jednak związek zalegalizować.

mamy”, „Pociąg do Hollywood” i najnowszy „Kolejność
uczuć” - obsypywane są nagrodami na międzynarodowych
festiwalach. „Zostałem wychowany w kulcie rodziny i ona
jest dla mnie najważniejsza.
Największym szczęściem są
chwile spędzane z żoną i syna-

Obydwoje mieli w dniu ślubu
próby i występy, więc właści-

wie w przelocie - między jednym a drugim spektaklem stawili się w żoliborskim USC,

aby powiedzieć wreszcie to sakramentalne „tak”. Przez 2 godziny goście i świadkowie ba-

Rys. Z. Jujka

i w dodatku sepleni - tak

czyli niepowtarzalny pan
Czesio Majewski (,,... czy mam
grać?”) jest już żonaty od 23

lat. Zaloty do narzeczonej - p.

ści

Alicja Morze

rosyjska

bie cel diablo mniej wdzięczKłopoty nie są nowe. A jak
różnorodne i pokrętne bywają,
tylko popatrzeć. 20 lat temu Jerzy Płażewski
opracował
książkę pt. „200 filmów two-

cych ucieczki, w pełnych ekstazy modłach i ekstatycznej miłości.
Jedynie właściciel austerii, stary Tag nie może w ukryciu czekać

utworom tego autora. Na zatajemnicą, dlaczego wydany

zów zrealizowanych przez „se-

warł tragedię ginącego narodu.
W atmosferze nieuchronnej katastrofy ukazał Stryjkowski ludzi porażonych strachem, opętanych religijnym szałem, szukają-

literatury popularnej, wcale
nie ustępuje bardziej znanym
wsze pozostanie więc dla mnie

ska). Flirt, a nawet przelotny
romans ubarwiają drogę wlokącą się niczym przysłowiowa

i Narciarza (Edward Żentara)
nie wydaje się przypadkowa.
Oczarowany kobietą Obozow
nie jest w stanie zachować
wszelkich środków ostrożności
i chyba nawet nie chce. Jeżeli
filmowi, nakręconemu przy
współpracy z Rosjanami brakuje, mimo dbałości o historyczny i rodzajowy koloryt, rosyjskiej aury i klimatu, to jednak konsekwentnie sugeruje

„Piękna nieznajoma”

apokaliptyczną wizją zagłady, wielką metaforą, w której autor za-

na ostateczną zagładę, woli stanąć twarzą w twarz z kozakami
mordującymi niewinnych i rzucić oprawcom swego narodu oskarżenie o zbrodnię!
W odświętnym sobotnim stroju, który ubierał tylko na modły
w bożnicy poszedł do miateczka pozostawiając za sobą rozdygotaną namiętnościami, zatrutą widmem śmierci, duszną karczmę

choć mieści się w konwencji

i mało obiecujace artystycznie.
Ale mistrz się nie bał.

kobietą zajmującą sąsiedni
przedział (Grażyna Szapołow-

pytano reżysera, czy zdaje so-

Lektury na weekend
Michał Choromański „Skandal w Wesołych Bagniskach”.
Wyd. 1, Warszawa 1993, jony Instytut Wydawniczy,
8.

niego festiwalu w Gdyni, ustąpiła pola młodszym kolegom.
„Piękna nieznajoma” była więc
jednym z zaledwie paru obra-

powiedzieć, czy stało się tak na

tal de France z solistą i jednocześnie dyrygentem Jean-Pierre Wallezem. Kantaty: „Piango, gemo, sospiro” oraz „Cessate omai” w pięknej interpretacji barytona Laerte Malagutiego z Societa Cameristica di
Lugano pod dyrekcją Edwina
Lochrera. Jest także bachow"ska transkrypcja na klawesyn

z lamusa

cyzyjnie określić
ciepłem, elegancją i cudownym brzmieniem. Nic zatem

dząc choćby na podstawie konkursowych prezentacji ostat-

wydałoby się to i ryzykowne,

(Wojciech Malajkat) zawiera
w pociągu znajomość z piękną

i filmy kostiumowe. Po projek-

Nie zawsze nowe, ale kompaktowe
no na początku lat 60. Wydaw-

erzy Hoffman
(rocznik
1932) należy dziś do starszego pokolenia naszych filmowców. Ta generacja, są-

matu z początku naszego wieku
i rosyjskiej literatury? - jest
wyłącznie retoryczne. Młodym
i nieco starszym filmowcom

cji „Pięknej nieznajomej” za-

*

Nagrania, o których chciałbym dziś napisać, zrealizowa-

:

filmowego scenariusza. Pyta-

nie: kto dzisiaj w poszukiwaniu
twórczej inspiracji sięga do te-

żoną rosyjską ziemię staje się
emocjonująca pomimo podróżnej monotonii. Nie byłoby niczego szczególnego w fakcie,
że młody przystojny porucznik

niorów” naszego kina. A zarazem bodaj pierwszym, który
mimo iż nie znalazł się na liście laureatów „trafił szybko na
kinowe ekrany. To o czymś
świadczy.
:
Po pierwsze o tym, że lubimy tradycyjny sposób narracji

Pisz ksi
© diab
w alianse, mimo że o gospodarczej sferze działań rządu
z jego udziałem wyrażał się
pozytywnie. Wśród gości do-

+

Mimo deklaracji premiera
Pawlaka, dotyczącej popierania
polskiego przemysłu samochodowego i zapowiedzi, że politycy będą jeździli polonezami,
okazało się, że urzędnicy państwowi jednak lubią zagraniczne samochody. Na otwarciu
nowego centrum Mercedesa
. (siedmiuset gości) można było

opowiadanie Aleksego hr. Tołstoja stało się pierwowzorem

FILM

|

wili się nawet sami, bo oni

akurat występowali w „Syre-

Tadedo fil- „Yemojej

mi, tymczasem często pracując
na planie muszę być daleko od
domu - mówi Piwowarski. Lata
dzieciństwa minęły, a reżyser
sympatycznie sepleni nadal.
Pewnie nostalgia za domem

sprawiła, że Piwowarski był taki refleksyjny
w Gdyni.

na festiwalu

A.M.
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Nowy portrel

Eugeniusza Kwiatkowskiego
Jedyny zachowany a znany

oryginalny portret malarski Eugeniusza Kwiatkowskiego
znajduje się u jego córki Anny
Puget w Krakowie. A i tak nie
jest to konterfekt z natury, bo

wykonany przede wszystkim
ze zdjęcia. Było tak: W 1946
roku firma „Foto-Ryś. Reportaże na województwo gdańskie, Marian Dobrzykowski, tel

414-91, Gdańsk-Wrzeszcz ul.
Grunwaldzka 44” zaprosiła do

krakowskiej Akademii Sztuk

: przyjął zaproszenie, Marian
Dobrzykowski postanowił
sprawić mu prezent-niespodziankę. Zlecił znanemu arty-

ście, Stanisławowi Chlebowskiemu namalowanie portretu
według jednej z fotografii. Jak
wspomina Anna Puget, malarz
w czasie swej pracy dodatkowo obserwował
ministra
w trakcie jego częstych space-

rów po molo w Sopocie.
W Muzeum Miasta Gdyni
nie ma żadnego malarskiego

portretu jej twórcy. Dyrektor

muzeum, Stefania Lemańska,
zdecydowałasię zatem uzupełnić tę lukę, tym bardziej że
uwzględnili taki obraz w sce-

Chrząszcz jest absolwentem.
Pięknych; ukończył ją w 1970:

roku. Miał dwanaście wystaw
indywidualnych

i

wieża, silniejsze fortyfikacje.

nien oszaleć (rozumnym szałem), na temat swej wspaniałej

przez wojska Stefana Batorego
w roku 1577, mimo ogromne-

wówczas nie
miał całkowitą
nawet więcej
miasta powinni

wi m.in. cyklu obrazów przed-

udział

nianej pojawiła się murowana

Dzianisz hucznie zapowiadał,
iż 25 września Gdańsk powi-

budowli, której nie ma równych w Europie: Twierdzy Wisłoujście. Mimo że tak się

Janowi Chrząszczowi, autoro-.

całą serię zdjęć. W dowód
wdzięczności za to, że minister

Eugeniusza

W połowie sierpnia br. red.

rzyła poleconemu jej przez
Muzeum Narodowe artyście.

Kwiatkowskiego i zrobiła mu

atelier

1889 i wreszcie podczas ostat-

zwa jednej z ulic gdańskich.
Inny zaś z więźniów, Polak
Ignacy Danielewski, tutaj właśnie ułożył słowa znanej niegdyś szeroko, patriotycznej

szym, zawdzięcza swój kształt

pieśni „Wisło moja, Wisło sta-

głównie Antoniemu van Ob-

nariuszu autorzy nowej wystawy historycznej pn. „Morski
rodowód Gdyni”. Postanowiła
wykorzystać do tego celu właśnie zdjęcie, którym posłużył
się kiedyś Stanisław Chlebowski, a które jest teraz w zbiorach pani Puget. W Krakowie
namalowanie portretu powie-

stawiających rektorów Uniwer-.
sytetu Jagiellońskiego. Jan

swego

niej wojny światowej.
Sama twierdza, z jej czterema bastionami i szańcami:
Wschodnim, Zachodnim i Kle-

stało, piszący
rację. Powiem
- mieszkańcy
byli to uczynić

Podczas oblężenia Gdańska

go wysiłku, armia królewska

nie zdołała zająć warowni, ponosząc podczas każdego ze
szturmów dotkliwe straty.

berghenowi (XVI w.) oraz Je-'
rzemu Strakowskiemu (XVII
w.). Niejednokrotnie jeszcze
bywała ona areną walk, które
kończyły się dla gdańszczan

z różnym niestety skutkiem.

Negatywnym m.in. podczas
walk toczonych tu w obronie
króla Stanisława Leszczyńskiego, czy też w okresie wojen napoleońskich.

ra”.
Pomimo dotkliwych zniszczeń, jakich prastara warownia
u ujścia Wisły doznała, szcze-

gólnie w ciągu ostatnich 200

lat, nie przestała być ona miejscem niepowtarzalnym. Wciąż
jeszcze za mało doceniana, po-

zostaje przecież, potencjalnie,
olbrzymim atutem miasta. Może na nowo odkryta przez artystów oraz czarodziejów od

Oczywiście ucierpiało też Wisłoujście.

Siedemdziesiąt

mieszkających tu rodzin zosta-

już znacznie wcześniej, nie
traktując bynajmniej owej szlachetnej pasji jako chwilowego

ło bez dachu nad głową.
W gruzach legła wspomniana

zauroczenia.

łoga wszakże, wspierana przez

świątynia i część twierdzy. Za-

w wielu prezentacjach zbioro-'
wych. Jego obrazy znajdują się

w kolekcjach sztuki w kraju
i za granicą.
Podczas pracy nad portretem Eugeniusza Kwiatkowskiego malarz konsultował się

z Anną Puget, słuchał jej opowieści o cjcu. Obraz olejny, .
o wymiarach 120 na 92 cm,
jest już prawie gotowy. Po raz
pierwszy będziemy mogli go
zobaczyć na wernisażu wystawy „Morski rodowód Gdyni”
10 lutego przyszłego roku.

|

AnnaK ościelecka

Fot.
B. Nieznalski

Wojciech Misiuro, choreograf
szef Teatru Ekspresji:
|

Najdostojniej prezentuje się
stara cytadela na obrazie Izaa-

ka van den Blocka „Apoteoza
handlu gdańskiego”. Widać

odsiecz, okazała się niepoko-

tam wyraźnie, jak ważną strategicznie rolę pełniła twierdza.

Z licznych relacji osób, którym dane było oglądać twierdzę, na szczególną uwagę za-

Doskonale obwarowana, wy-

posażona w pierścień fortyfi-

- Przygotowujemy teraz kolejną premierę, z którą wystąpimy w marcu. To „Miasto mężczyzn”, spektakl, który w obranej przez nas konwencji traktuje o tożsamości mężczyzn. Będzie to moje autorskie widowisko.

Na jego muzyczną oprawę złożą się utwory klasyczne oraz kompozycje
współczesne, specjalnie do przedstawienia napisane. Pracuję nad spekta-

kacji najeżonych lufami armat,
tworzyła na początku wieku
XVII łatwe do zaryglłowania
wrota wodne, strzegące przystępu do miasta od strony mo-

klem swoją tradycyjną metodą: atakuję siebie, wymyślam historię i ob-

raz, a potem szukam środków, którymi
można je wyrazić. „Miasto mężczyzn” * będzie artystyczną próbą odpowiedzi na takie pytania jak: co jest
odpowiednikiem zabawki w życiu dorosłego mężczyzny, jak podchodzimy do własnego seksualizmu, kim jest mężczyzna - wieczny chłopiec
i wiele innych. Poszczególne historie, ujęte w teatralne obrazy, ułożą się
w sceniczną całość.

Mam poza tym parę ciekawych propozycji telewizyjnych. W ośrodku

katowickim przystępuję wkrótce, wraz z zespołem TE do realizacji „Scen
małżeńskich”. Tło muzyczne - „Bolero” Ravela, temat - intymne sytuacje
z życia mężczyzny i kobiety. Przygotowanie widowiska pantomimicznoruchowego proponuje mi też telewizja gdańska za pośrednictwem agencji
„Profilm” *. Ze scenariuszem zapoznam się w tych dniach.

Interesująco zapowiada się współpraca z teatrem telewizyjnym. Wraz

z Jolantą Ptaszyńską, z którą zrealizowaliśmy „Operę egipską” będziemy

prawdopodobnie przygotowywać spektakl w ośrodku katowickim. Rzecz
o dwóch filozofach, o dwóch racjach i życiowych postawach w konwencji dla mnie nietypowej, bo obok aktorów dramatycznych wystąpią tan-

'cerze Teatru Ekspresji.
A z „ekspresjonistami” wybieramy się w maju do Turcji na festiwal

teatralny. Zaprezentujemy „Zuna”, którego też prawdopodobnie będę inscenizować w Istambule, z tureckimi wykonawcami. Zapraszają mnie
w kwietniu. Czeka mnie, jak sądzę, ciekawe zawodowe doświadczenie.

AJ.

gdańszczan, którzy w decydu-

jącym momencie przybyli na

Najstarsze pisane przekazy
dotyczące tutejszej twierdzy
i komory celnej pochodzą

z połowy XIV w. Wiadomo
jednak, że już sto Jat wcześniej
istniała w tym miejscu jakaś
wodna strażnica z latarnią. Zapewne podobnie jak ta, którą
wznieśli tu w roku 1396 Krzyżacy, wykonana była z drewna
i miała strzec wejścia do portu.
Nic dziwnego, że spłonęła, kiedy w roku 1433 miasto napadli
husyci. Nie był to ostatni tego

rodzaju przypadek w długich
dziejach obiektu. Za każdym

razem twierdza wszakże powstawała ze zgliszcz jeszcze
potężniejsza. Zwiększała się
też liczebność stacjonującej tu
załogi, z myślą o której wzniesiono nawet w 2 poł. XY wie-

ku kaplicę pw. św. Olafa.

Wkrótce też w miejscu drew-

nana.

sługuje pewien dziennik podró-

ży z Konstantynopola do Dover. Jego autorem był młody
Anglik - Robert Bargrave,
goszczący w Gdańsku od grudnia 1652 do stycznia następnego roku.
Silną warownię u ujścia Wisły zaliczył on do największych osobliwości tego miasta.
Zachwyciła go czterokondygnacyjna budowla otoczona
w przemyślny sposób fosą
i wodami Wisły. Autor zwrócił
uwagę na cztery dziesiątki
dział odlanych ze szczerego
spiżu, na dom z wysoką wieżą,
z której drogę ku portowi
wskazuje nocną porą latarnia
morska, na kolejnych czterdzieści dział armatnich szańca

wewnętrznego oraz na pomieszczenia dla liczącej tysiąc
osób załogi twierdzy.
Okrągła wieża, szczególnie

zaś jej zwieńczenie, okazać się

miały najmniej trwałym elementem całego kompleksu
obronnego. Heim wraz z latarnią spłonął (po raz kolejny)
w roku 1709, później zaś (od
udorzenia pioruna) w roku

Wisłoujście - twierdza; stan sprzed 1939 roku.
Jako miejsce wyjątkowe,

stara twierdza z jej latarnią odwiedzana była, i to niejeden
raz, przez królów polskich.
Później zaś, gdy przestała już
pełnić funkcje militarne, za-

mieniono ją na więzienie, przeznaczone nie tyle dla pospoli-

tych kryminalistów, ile raczej
dla żołnierzy (jeńców) oraz
więźniów politycznych. „Dwa
miesiące twierdzy” (1899) to
tytuł wspomnień odbywającego tutaj właśnie karę odosobnienia gdańszczanina - pisarza
i poety, Johannesa Trojana,
którą to malowniczą postać
upamiętniała przed wojną na-

światła i dźwięku, przez aktorów wreszcie i reżyserów Zaistnieje - już w innym wymia- ku wspólnej naszej radości.
Jest obecnie filią Muzeum
Historii Miasta Gdańska, a za-

przysłowiowym
razem
oczkiem w głowie jego dyrektora, Adama

Koperkiewicza.

To dobra wróżba na przyszłość, Ufam też, że nastąpi

powrót do starej gdańskiej tradycji systematycznego odwiedzania tego miejsca wciąż jeszcze wzbudzającego zachwyt.

AySamp

Choinkowe szaleństwo
O

potoki '*
Najczęściej sopocianie od-

wiedzają bystry Potok
ra płynący w krętym
nie opodał gmachu
Miejskiego. Wzdłuż

Haffneparowie
Urzędu
potoku

przebiega ścieżka skracająca

drogę pomiędzy stacją kolejki
SKM a dolnym Sopotem. Ciek
ten odkryty w korycie widoczny jest _w parku zaledwie na
przestrzeni ok. 100 m, aby poniżej parku schować się w kanale pod ul. Chrobrego. Dawniej ludzie nazwywali go Poto-

kiem Elżbiety, bowiem według

legendy, nad tym potokiem,
w grocie, tuż nad parowem, lu-

biła wypoczywać polska krółowa Elżbieta.
Równie długi jak Kamienny
Potok, aczkolwiek o dużym

znaczeniu

gospodarczym,

w dawnych czasach był Karlik,

inaczej Karlikowski Potok,

płynący w głębi Doliny Świemirowskiej (wzdłuż ul. Reja).
Dawniej

(XVII-XVIII

w.)

w jego biegu istniało kilka
zbiorników retencyjnych zabezpieczających przed obfitymi deszczami i wiosennymi

Biorą byczki

sieżkoni Natzym prywitoniom do tra
ryc

Najstarsi ludzie zapewne pamięta|

roztopami. Ponadto nad Karli-

kiem pracowały 3 młyny wodne. Ostatni, ten beżowy, roze-

brano po II wojnie światowej.
W XIX w. była też papiernia,
Dzisiaj od ul. Armii Krajowej
Karlik płynie podziemnym ka-

nałem. Uchodzi do morza obok
przystani rybackiej.
Rozwoju cywilizacji tech-

nicznej nie jesteśmy w stanie
zatrzymać. Możemy jedynie
kierować nim mądrze i tak aby |
nie naruszać harmonii natury.
Oczywiście wielką szkodą dla

yby właściwie bez większego znaczenia gospodarczego, choć te
w puszkach w latach pięćdziesiątych

czych jeziorek i skanalizowa-

ły półki sklepów spożywczych.

w Zatoce Gdańskiej taka sytuacja jest dużo korzystniejsza,

bo woda płynąca pod ziemią
mniej się brudzi, łatwiej ją
oczyszczać. Tylko nie ma to
z romanty-

zmem.

choinek, Będzie je można ku-

A co je teraz przyniosło? A no

może zimna woda z Zatoki Botnickiej? Może tam w rodzinnych stroolejami gdyńskich basenach portowych, dokąd je właśnie przyniosło?
Żywią się zasadniczo dennym pa-

pić: na Oruni, ul. Jedności Robotniczej przy posesji nr 73, na
Suchaninie przy szkole na ul.
Beethovena, drugi punkt o ile
zezwoli administrator osiedla, .
będzie na minitargowisku. Na
Chełmie - róg ulic Chałubińskiego i Dragana oraz przy ul.
Sikorskiego, na Morenie choinkami zapełni się parking na

|

skudztwem, ale na wędkę łowi się je

podobnie jak flądrę. Najprościej na
kawałek świeżego śledzia. Tak więc

byczek jest, olej jest, pozostaje tylko
życzyć smacznego. Brrr...

(mat)

Fot. u. aw

BAI AkaW
trzybasztowy z dwoma prze-

nie małowniczych potoczków. jazdami. Zbudowano jednak
Jednakże dla czystości wód

W Wydziale Handlu Urzędu
Miejskiego w Gdańsku wydano już sporo pozwoleń na
otwarcie punktów sprzedaży

i sześćdziesiątych dzielnie wypełnia-

nach trudniej żyć niż w przesyconych

tylko dwie baszty o różnych
rozmiarach. Początkowo jedna
z nich była znacznie niższa niż
obecnie. Jak wskazują ślady
średniowiecznego gzymsu, się-

gała

do

wysokości

ganku

obronnego. Ponieważ w latach
1517 -: 19 baszty przeznaczono

| na spichlerz, podwyższono ją
| o jedną kondygnację. Po znisz-

czeniach ponownie ją podwyż-

Niższa baszta zwana „garn-

kiem do śmietany” jest prawdopodobnie pozostałością po
bramie obronnej z XV wieku,

która zamykała ulicę Stągwi

Mlecznych (obecnie Elbląską).

Brama nie leżała na osi ulicy,
ale przesunięta była ku stronie
południowej. Możliwe, że osłaniała bramę bliźniacza baszta.

Kiedy wybudowano drugą,
wyższą basztę połeczonoj je

Chcieli nam dowieść, że B
Ale w Dytmara pismach zo0-

stawiona

Pamiątka stara, kronikarska,
mi o pierwżywa:
szeństwo w wynalazku piwa
Bolesław Wielki przyjmojest niedorzeczny. Choćby dlawał Ottona
tego, że już w starożytności piKufelkiem piwa.
sarze greccy i rzymscy wspoMożna więc rzec, że piwo
minają o napoju Z Wyroszczojest tak dawne jak Polska.
nej pszenicy i jęczmienia, po- - A Chrobry był jednym z tężświęconym bogini rolnictwa
szych piwoszów. O piwie więc
Cererze, z czego się wzięła namożna nieskończenie, o piwie
zwa łacińska cerevisia (hisz-

pańska dziś cerveza). A Grecy
i Rzymianie przejęli wynalazek
(!) piwa od starszych jeszcze
od siebie narodów. Nie powstrzymało to Syrokomli od
„Napisu na kuflu”:

Niemcy nam chcieli ukraść

Kopernika:

Z przywłaszczonego odarto

ich blasku,

można ciekawie, o piwie moż-

na pożytecznie. Czymże bowiem byłby świat bez nas? -

pytają bracia Serbołużyczanie.

- A $to bychmy bjez piwa byli?

A czym my byśmy byli bez piwa?

Klub Literatury Turystycz-

że takie jednemu tematowi po- święcone sympozjony okażą
w przyszłości swe błogosławione

skutki w poszerzaniu

znajomości historii regionalnej,
w pogłębianiu wiedzy przewodników
turystycznych,
*' w zrozumieniu istoty swojskości ziemi naszego zamieszkania i zakorzenienia. I tak wła-

śnie pomyślana została sesja
opnanor
wa: której miej gościny udzielił gdański
browar „Hevelius”, mający za
patrona gdańską znakomitość
będącą nie tylko wielkością
astronomiczną, ale i znanym -

i pewnie nie mniej znakomitym - piwowarem.
Tytuł sesji brzmiał bardzo
ważnie - „Dziejei tradycje
warów Gdańska, Kociewia

i Kaszub w literaturze turystycznej”, ale mimo to sesja
nej w Gdańsku od piwa zaczął
bardzo pożyteczne sesje popu- - nacechowana była dobrym, pogodnym nastrojem - jak przy
larnonaukowe w przekonaniu,

Jak czytamy w zapiskach
miejskiego konserwatora za-

bytków, na zewnętrznej elewacji widoczne są trzy kamienne
herby: Prus Królewskich, Pol-

ski i Gdańska. Ten ostatni zrekonstruowano w 1964 roku.
Obiekt wpisano do rejestru
zabytków w 1974 r. Obecnie

znajdują się tam biura Spółdzielni Pracy Twórczej Polskich Artystów Plastyków AR-

cza

gankiem.

: - o piwie i grających keksach)
wo wynika
:
« Z ich wynalazku.

wytkodą

piwie przystało. Z referatu in-

spiratora tej imprezy, a zarazem prezesa wspomnianego
klubu - Czesława Skonki
i z pełnej swady rozprawki kierownika Pracowni Regionalnej

PTTK Edwina Kozłowskiego
powstał bardzo ciekawy i inspirujący do dalszych penetracji tematu obraz piwowarstwa
pomorskiego. Dyskusja przyniosła wiele przyczynków
i uzupełnień, jak np. z rodowej
pamięci przez panią z domu
Hewelke wydobyte piwowarskie detale życiorysu mistrza
Jana.

Uzupełnieniem sesji było
zwiedzanie gdańskiego browaru, przewodnicy z dyrektorskiego

szczebla

zasypali

uczestników gradem technologicznych detali, głębokie podziemia, okiem i węchem spiwowane, ujawniły rejony duńskiego unowocześniania bro-

niowych, konieczna jest zgoda
administratora osiedla.
Nie zabraknie również choinek w Sopocie. Będzie je
można nabyć na parkingach
przy ul. Chopina i przy „Grand
Hotelu”. Ponadto sopocianie
znajdą szeroki ich wybór na
targowisku przy ul. Polnej, mi-

nitargowisku na Brodwinie
i Kamiennym Potoku, a także
niedaleko baru „Relax”, miesz. czącego się przy ul. Sobieskiego. Być może zostanie też
otwarte stoisko z drzewkami
przed dworcem PKP. Zapominalscy i bardzo zajęci przed samymi świętami będą mieć

szansę zakupu drzewka bezpośrednio z samochodu na swoim
osiedlu. Tak przynajmniej było
w poprzednich latach.

o

Ewa Zwierzycka, mig

rogu ulic Piecewskiej i Jaśkowej Doliny, na Niedźwiedniku

plac przy ul. Słowackiego róg

ewne
szonoSt.
i tągi
dachem.

Czym by był światiłbez nas?
loger uważa,
że zadawniony spór między Niemcami a Polaka-

bec sie

iw sprzedawcy, proponujący
e

ją radziecką zakąskę „Byczki w oleksi lub rodzime „Byczki w tomacie”.

sopockiego krajobrazu było |
dA przy ul. Elbląskiej.
zlikwidowanie licznych uroChciano, aby tworzyły zespół

wiele wspólnego

Nie w okeetany zanie śnie Bolene Mradoonie

73

waru, wszystko to podbarwione degustacją piwa produkowanego według starej receptury w połączeniu z nowoczesną

technologią - tradycja, nowoczesność i smak; jak mówią
kartonowe krążki pod piwo,
według znanego dowcipu nazywane także keksami.
Zakończmy więc tę relację
o historycznym bogactwie
gdańskiego piwa propozycją
(patent autora!), na którą jeszcze w konkurencyjnej walce

nie wpadł świat zachodni, możemy go więc wyprzedzić: we-

dług wzoru grających pocztówek zacznijmy produkować
grające keksy.

Mogłyby na przykład śpiewać:
Pijcie Kapra i Artusa,
Pijcie Gdańskie, Heveliusa.

Prawda bowiem ta jest żywa:
Czym byśmy byli bez piwa?

Posłuchajcie jeszcze, bo to

nie żart pono: browar okocimski zaczął produkować piwo
pod nazwą „Kaszebe”. Co my
na to?

tip.

Góralskiej i w Gdańsku - Pod-'
wale Staromiejskie róg Lawendowej.
Wnioski o wydanie zezwolenia wciąż jeszcze wpływają.

Drzewek nie powinno zabraknąć. Jak informuje Irmina Kaźmierczak, naczelnik Wydz.
Handlu, urząd nie będzie prze-

szkadzał w handlowaniu pod
warunkiem, że nie zakłóci to
funkcjonowania komunikacji.
W przypadku terenów należących do spółdzielni mieszka-

Fot, M. Giedz

„Nautykwariał” reaktywował działalność

Gdański salon morski
h

:

6

Od 27 listopada br. w centrum gdańskiego Głównego Miasta, przy vl. Piwnej, funkejonuje znów „Na utykwariat”. Do tej niezwykłej placówki handlowej zaglądają chętnie starsi i najmłodsi hobbiści morscy z kraju i zagranicy, turyści oraz mieszkańcy Trójmiasta. Ponieważ ceny staroci morskich
i modeli statków mike wysokie, a nie
każdy chce nabyć reloczek z gwizdkiem
bosmańskim czy rzeźbioną w drewnie
drewn
kę pirata, najwięcej osób wchodzi do sk

narki Wojennej w Gdyni, Muzeum Historii Miasta Gdańska. „Nautykwariat” wzbogacił zbiory
muzealne o niemałą liczbę cennych antyków
morskich, grafik, obrazów, czasopism i publikacji książkowych.
Niestety, wartościowych staroci morskich
i unikatowych wydawnictw jest coraz mniej.
Chociaż są one bardzo drogie, cieszą się dużym
zainteresowaniem, szczególnie turystów zachodnich. Dość szybko sprzedaje się oryginalne, stare koła sterowe, latarnie świateł pozycyjnych,

- „Nautykwariat” działa jużod 10 lat- powiedziała nam jego właścicielka Jolanta Czapiewska. - Placówkę tę, podobną do sklepów morskich istniejących od dawna w zachodnich miastach portowych, utworzono w Gdańsku dzięki
wsparciu Ligi Morskiej i redakcji miesięcznika
„Morze”. Do ubiegłego roku sklep mieścił się
przy ul. Świętojańskiej w obszerniejszym lokalu, który zajęła Baltona. W zamian otrzymałam
sklep nieco mniejszy, ale położony w atrakcyjniejszym punkcie. Zawdzięczam to władzom

metry, telegrafy maszynowe, logi mechaniczne,
cyrkle nawigacyjne, lunety, dzwony okrętowe,
mapy. Niegdyś nie brakowało ich w magazynach przedsiębiorstw armatorskich, na wycofywanych z eksploatacji statkach i zakamarkach
domów. Dzisiaj rzadko zjawiają się ludzie z ciekawymi eksponatami, gotowi oddać je do sprzedaży komisowej. Toteż ofertę sklepu uzupełniają
wyroby współczesne. Są to przede wszystkim
modele żaglowców, modele w butelkach, zegary
okrętowe w mosiężnych obudowach, drewniane
koła sterowe, obrazy marynistyczne i grafiki.
„Nautykwariat” ma zamiar poszerzyć dział
książek i czasopism morskich. Zwłaszcza że
wielu młodych ludzi interesuje się problematyką
morską i poszukuje takiej literatury.

tylko
po to, aby go obejrzeć.

miasta - zarówno samorządowym jak i admini-

stracyjnym. Potraktowały one ze zrozumieniem
sprawę kontynuowania działalności „Nautykwariatu”*, który jest nie tylko sklepem, lecz także

swego rodzaju placówką kulturalną, propagującą
problematyką morską.
J. Czapiewska współpracuje z Centralnym
Muzeum Morskim w Gdańsku, Muzeum Mary-

kompasy i naktuzy, zegary okrętowe i chrono-

Jacek Sieński

Str. 8

TT grudnia 1993

sztuki niemieckiej pięciu artystów
z Hamburga, czynna w g. 11-17

ZASPA, ul. Pilotów 21, tel. | .mendy okej: 34-02-00
centr. 56-69-95, 47-82-51 - naStraż
głe zachorowania, wypadki
GD
;SK, SSOPOT, GDYNIA,

GDYNIA: Marynarki Wojennej
(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 - nieczynne; Dar Pomorza,
GDAŃSK:
w
g. 10-16 (w poniedz. nieczynWYBRZEŻE - Mała Scena im. St.
Hebanowskiego - Panna Julia, g. ny); Domek Abrahama, ul. Starowiejska 30 - Antoni Abraham 19
,
Gdynia-wieś, w g. 11-17

MINIATURA- Niech żyje św.

Mikołaj, g. 9.30 i 12
PAŃSTWOWA OPERA I FILHARMONIA BAŁTYCKA Koncert Oratoryjny, g. 20

SOPOT: Scena Kameralna - Zimorodek, premiera g. 19
GDYNIA:
Teatr Miejski (ul. Bema 26) Gdyńska Droga Krzyżowa - Odsłonięcie Pomnika Ofiar Grudnia
70 - 15; Koncert kolęd polskich Zespół Muzyki Dawnej Capella
Gedanensis, g. 20

Teatr Muzyczny (pl. Grunwaldzki) - Scena duża - Smurfowisko,

g. 10113
ELBLĄG:
Dramatyczny - Straszny smok, g.

9111.30

Galeria „Cyganeria” (ul. 3 Maja
27, tel. 20-87-38)
JGaleria Telewizyjna (ul. Derdowskiego 11, tel. 21-91-78) wystawa fotogramów i pamiątek rodzinnych po Krzysztofie Klenczonie, w godz. 12-23

GALERIA 78, ul Świętojańska
78 - wystawa malarstwa Kazimierza Ostrowskiego, w godz. 11-18;
BĘDOMIN. Hymnu Narodowego,
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

GDAŃSK: Narodowe, ul. Toruńska 1) - wystawy działu sztuki

dawnej: 1) Średniowieczna plasty-

WIELE. Ziemi Zaborskiej, w g. 916
HEL. Rybołówstwa, w g. 9-20

ka pomorska, 2) Złotnictwo XV-

GNIEW. Zamek,w g. 10-17

XIX wiek; 3) Kowalstwo i metale
kolorowe, 4) Cyna XV-XIX wiek,
5) Meblarstwo gdańskie i północno-europejskie XV-XVIII wiek,
6) Ceramika artystyczna, 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 XVIXVIII

wiek,

13)

Meblarstwo

w Danii (1893-1929) ze zbiorów
muzeum w Maribo (Dania), Ar-

cheologiczne, w pt. 9-16; sob.

we wnętrza Ratusza, 2) Artystyczne wyroby z metalu mistrzów
gdańskich, 3) Wystawa Jujki.

Zeidler Art Galery, ul. Długa 81 stała kolekcja dzieł sztuki dawnej
polskiego i europejskiego kręgu
kulturowego. Ekspozycja pejzaży
oliwskich Reinholda Bahla.

Gdańska Galeria Fotografii (ul.
Grobla I róg św. Ducha) - „Cztery
pociechy Izraela wg Michała Greima” (z albumu Elizy Orzeszkowej) oraz bieżące prace słuchaczy
Studium Fotografii ZPAF. Pon.piąt. 11-18, z przerwą 13.30-14;
niedz. 12-16

Gdańskiej Galerii Rzeźby, Długi
Targ 33/38 - wystawa rzeźby i rysunku warszawskiego twórcy Dariusza Kowalskiego - Kodara.

Galeria Malarzy Gdańskich PA:
LOWA (ul. Długa 47 - kawiarnia
„Palowa”) - wystawa zbiorowa
malarstwa 1 rysunku - I Dominikański Salon Artystyczny (zbiorowa), czynna codz. w g. 10-22
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”, Gdańsk-Morena, ul. Nałkowskiej 3 (Dom
Kultury) - wystawa rysunku Iwona Kuzioła PWSSP Gdańsk,
prac. prof. H. Laseckiego; - Kerim
Mamedow PWSSP Gdańsk, prac.
prof. K. Bereźnickiego. Wystawa
czynna codz. oprócz sob. i niedz.

g. 10-20

ar-

cheologiczne. Nim powstał Elbląg. Dzieje Elbląga 1237-1947.
Elbląskie rzemiosło artystyczne

10-15

SOPOT: Państwowa Galeria Sztuki, ul. Powstańców 2-6 - wystawa

A

A

Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32
KARTUZY, ul. Kościuszki 17,
tel. 81-32-13, w g. 8-20

w g. 8-18.
OLIWA, Podstacja Pogotowia
Ratunkowego, ul. Grunwaldzka
571 - działalność zawieszona.

Zespoły wyjazdowe

zostają

GDYNIA, ul. Źwirki i Wigury
14, czynne całą dobę - nagłe za-

(całą dobę)

tel. 20-00-01, 20-00-02 - ambu-

STAROGARD GD., „U Dudka”,

latorium stomatologiczne czynne
w g. 20-7

PS

„tel. 74

SKÓRCZ, ul. Sobieskiego 22, tel.

OBŁUŻE - Podstacja Działu Pomocy Doraźnej, ul. Białowieska
1 (tel. 25-19-99), dla mieszkańców dzielnic: Obłuże, Pogórze,
Oksywie, gm. Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny, gabinet
chirurgiczny, czynne w g. 15.30-

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

ELBLĄG, „Bios”, ul. Nowowiejska 3

(czynne całą dobę)

MALBORK, ul. 17 Marca I

RZĄT, tel. 22-21-48 (czynne ca-

Zamkowe, ul. Kate-

M. Kopernika.

Wystawy: Frombork w zabytkach
kultury materialnej. Dawne mapy
i atlasy. Kopernik - biograficzna.
Gabinet uczonego doby renesansu. Polska grafika kalendarzowa
XVI-XVIII wiek. Jan Kepler
(1571-1630). Kontynuacja myśli

Kopernika. Historia medycyny,
SZTUTOWO. Muzeum Stutthof,

dobę)

-PASŁĘK,ul. Grunwaldzka
KWIDZYN, ul. Braterstwa Narodów 52, g. 9-18; ul. Staszica 22

NOWY DWÓR GDAŃSKI, „Żuławska” (całą dobę)

GDAŃSK. Chirurgia - 7 Szpital
Mar. Woj., Gdańsk-Oliwa, ul. Po-

lanki 117; Interna - Szpital Stoczniowy; Okulistyka - Klinika Chorób Oczu - Akademia Medyczna,

Gdańsk, ul. Dębinki 7
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01

Morski, Redłowo,
ul. Powstania

- Styczniowego
1, tel. 22-00-51
GDAŃSK, Hala „Olivia” - ŚLI- KARTUZY. Szpital Rejonowy,
ul. Ceynowy 7, tel. 81-10-73, 81ZGAWKI, sob.: tafla kryta - nieczynna; niedziela - godz. 15.30,
17,-18.30, 20 tafla odkryta: sob.
i niedz. 10:30, 12, 13.30.15,
16.30, 18

GDANSK: Neptun, Aladyn, bo.,
g. 10, 12, 14, 16; Wschodzące

słońce, USA, od 151., g. 17.45, 20
Helikon - Kameralne, Pożegnanie
z Marią, pol., od 151., g. 14; Przypadek Pekosińskiego, pol., od 15
L,g.21
ŻAK, Koyaanisqatsi, USA, g.

16.30; Wszystkie poranki świata,
fr.,od 15 1., g. 18; Zapach kobiety,

USA, od 15 1.,g. 20
NOWY PORT. Nord (Towarzystwo Morskiego Domu Kultury
w Gdańsku), Janka, pol., bo., g.
16; Kolejność uczuć, pol., od 15

10-10 - wszystkie oddziały dyżu-

rują całą dobę

KOŚCIERZYNA. Szpital Rejonowy, ul. Kujacha 1, tel. 86-45-04,
lekarz dyżurny - tel. 86-34-52,
wszystkie oddziały dyżurują całą
dobę

STAROGARD GD. Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Skarszewska 7, tel. 23421 (centrala); Rejonowy, ul.

Ściegiennego 7 - wszystkie od-

działy dyżurują całą dobę

TCZEW. Szpital Kolejowy, ul. 1
Maja 15, tel. 31-37-13; Miejski,
ul. 30 Stycznia 57, tel. 31-10-46;
Chorób Wewn., ul. Waryńskiego
11, tel. 31-02-16
GNIEW. Rejonowy, ul. 7 Marca
10, tel. 35-23-47
WEJHEROWO. Szpital Rejonowy, 72-13-01, wszystkie oddziały dyżurują calą dobę

L, g. 18,20

ELBLĄG.

PRUSZCZ GD., Krakus, Piękna
i bestia, bo., g. 16. 30; Twin Peaks,

- wewnętrzny, Woj. Szpital Zespołony,
ul. Królewiecka,
- chirurgia, Woj. Szpital Zespolony, ul. Królewiecka,
- anestezjologia, Woj. Szpital
Zespolony, ul. Królewiecka,
- położniczo-ginekologiczny,
Woj. Szpital Zespolony, ul. Królewiecka,
- noworodki, Woj. Szpital Zespołony, ul. Królewiecka,

USA,od 15 1. g. 18.30
Ikar, Sidła miłości, USA,od 18 I.,
g. 18120
WRZESZCZ: Znicz, Niesamowila
McCoy, USA, od 15 I., g. 16; Nieuchwytny cel, USA, od 15 I., g.

18,20
Bajka, Mistrz szpady, hiszp., od
15 L., g. 16; Trzy kolory. Niebie-

ski, pol.,od 15 I..g. 18,20
Zawisza, Godzilla kontra Król
Ghidorah, USA, od 12I., g. 16;
Psy, pol., od 15 I., g. 18; Adwokat

Diabła, USA, od 151., g. 20
SOPOT: Bałtyk, Firma, USA, od
151.,g. 16, 19
Polonia, Jurassic Park, USA, od
12 Lyg. 13.15; Nieuchwytny cel,
USA, od 15 I., g. 17.45; Wschodzące słońce, USA, od 15 1., g.

15.30, 20
GDYNIA: Warszawa, Aladyn,
20.15
Goplana, Dwa księżyce, pol., od
15 I., g. 17.30; Na linii ognia,

USA,od 1511., g. 15.30, 19.30
HEL, Wicher, Kochanie powiękod 151.,g. 19.15
KOŚCIERZYNA, Rusałka, Tina,
USA,od 151.,g. 18.15
STAROGARD GD., Sputnik, Super Mario Bros, USA, od 12 I., g.

16, 1812
TCZEW, Wisła, Trzy serca, USA,
od 15 L., g. 17; Indochiny, fran.,

od I51.,g. 19

ELBLĄG. Światowit Ścigany,
USA,od 151., g. 16, 18,20
MALBORK, Klubowe, Wędrówka do domu,
USA, bo., g. 16.15
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

- dziecięcy, ZOZ, ul. Żeromskiego
- okulistyka, psychiatria, chemioterapia, Woj. Szpital Zespolony, ul. Królewiecka
- stacja dializ, ul. Zw. Jaszczur-

czego
- zakaźny, ZOZ, ul. Żeromskiego

POGOTOWIE

DLA

ZWIE-

łą dobę)

KARTUZY, tel. 999

KOŚCIERZYNA, ul. Skłodowskiej 1, tel. 86-30-00
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-

wie ratunkowe PKP, 31-37-94
GNIEW, ul. 7 Marca 10, tel. 35-

karz ogólny, gabinet zabiegowy
dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę, w pozostałe dni w godz. 19-7

TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UG- Porady z zakresu języka polskiego, od pon.
do piątku, w g. 13-15. Tel. 41-

24-07-79w godz. 9-17
PRZESYŁKI KURIERSKIE,
tel. Gdańsk 52-00-71 do 76
cja miejscowa: 911; informacja
zamiejscowa: 912

do 6 rano).

Telefon Zaufania „Pogotowie
Makowe”, środy, piątki, 16-18,
tel. 51-59-22
Poradnia dla Rodzin Narkoma-

nów „Powrót z U”, środy, piątki,
w g. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71.

Usługi pogrzebowe, telefony:

82-37-96 i 48-45-69; 48-45-68
czynne całą dobę

—

Zakład Usługowo-Pogrzebowy
„Zieleń”, Gd.-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 76: Usługi pogrzeboWo-przewozowe czynne całą dobę, tel. 41-20-71 i do godz. 15:
41-73-35.
Przewóz zwłok na terenie Sopotu, Cmentarz Komunalny, teł.:
51-03-50; 51-65-06 (po 16.00)
Usługi pogrzebowe: Sleep Time,
Orłowo, ul. Mestwina 16, tel.
24-80-95, czynne całą dobę,
usługi na terenie Trójmiasta;

„ORSZAK",
Witomińska

Gdynia,
ul.
26 - Solidne,

całodobowe, tel. 21-14-24

Gdynia, Cmentarz Witomino, ul.
Witomińska 76, tel. 20-59-08,
23-68-93, w g. 15-7

ŻYNA

tosa 10, tel. 35-28-38

PELPLIN, Przychodnia rejonowa, os. 700-lecia 2, tel. 36-12-14
KALISKA, Ośrodek Zdrowia,
ul. Nowowiejska 5, tel. 891-32

ZBLEWO, Ośrodek Zdrowia, ul.
Główna 17, tel. 32
SKARSZEWY, Przychodnia
rejonowa, ul. Dworcowa

11, tel.

88-25-00
PSZCZÓŁKI, Ośrodek Zdrowia,
ul. 22 Lipca8, tel. 55

SKÓRCZ, Przychodnia rejono-

wa, ul. Główna, tel. 82-42-99
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-Wenerolo-

giczna, ul. Żeromskiego 2, tel.
33-64-42, dyżury wenerologiczny i aids w każdy poniedziałek
i czwartek oprócz dni świątecznych od g. 19 do 7
Lecznica dla zwierząt, ul. Grun-

waldzka 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

* PKP: 86-35

01; PKS: 86-37-14; telefon za-

ufania - 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
ELBLĄG. Pomoc drogowa, ul.
płk. Dąbka 75 (całą; dobę), tel.
34-05-89; Radio El, tel. 32-7926, UKF 73, I MHz, stereo;

Wiadomości i prognoza pogody,
godz. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16,

17, 18, 19, 20, 21 i 22. Przegląd

prasy, godz. 6.45, 7.15, 7.45,

Wiadomości

lokalne g. 6, 6.30,

7.30, 8.30, 9.30, 13, 13.30,
17.30, 20

cze, w g. 17.30-7.30, wolne soboty, niedziele i święta - całą do-

w kilka etiud: o miłości, samotności, nienawiści, przemijaniu,

|

17, pon.-

czasie. Bohater patrzy na świat
oczyma dziecka - daleki jest od

|

sob., g. 7-24, w niedzielę i |

ocen. Bycie naiwnym nie ozna-

cza jednak bycia zwyciężonym...

SOPOT, ul. Boh. Monte
Cassino, delikatesy codziennie w |

|

g- 21-24, w sob., niedz. i święta

||

GDAŃSK, ul. Uczniowska róg
Gdańskiej, czynna całą dobę,
także w dni świąteczne, ul.
Dąbrowskiego 4, tel. 32-04-11;

w g. 18-24; ul. Grunwaldzka 464 | | Piotr Grzywacz, zdjęcia- ero
dźwięk - SL Studi
ski,i, dźwię
udto
cksowsk
Ne
A, Śródmieście, hall |_ | Aleksow
GDYNI
Dworca

Głównego

PKP

ściuszki - „Maximal” (całodobo„Maximal”

|

|

|

|

(czynne całą dobę)

Śródmieście, ul. Węglowa 22,
tel.

20-73-19; Cisowa,

ul.

Chylońska, tel. 23-68-68, ul.
Morska, tel. 23-68-68; Kolibki,

al. Zwycięstwa,

tel. 24-86-77;

Orłowo, al. Zwycięstwa 96, tel.

GDAŃSK, dyżury oficerów Ko. mendy Wojewódzkiej Policji,
chu drogowego, tel. 31-92-12
(Straż Miejska 31-30-11)
SOPOT, dyżury oficerów Komendy Miejskiej Policji, tel. 51-

* (Straż Miejska 20-82-86)

Chmieleckiego, tel. 72-39-90;

Straż Miejska: 72-30-20, w dni
powszednie g. 7.30-19.30, niedz.
g. 12-90
ELBLĄG: Dyżury oficerów Ko-

APO-Gdynia (architektura, plastyka, organizacja), Agencja

Reklamowa
Gdańsk.

GRAFITO

-

Patronat
informacyjny:
„Dziennik Bałtycki”, „Głos Wybrzeża”, Radio Arnet, Radio
Plus.

=== ————

|

prasza 18 bm. o godz. 10 na ze-

|

|!

branie do
w Gdyni.

Delikatesy Karo |

ul. Chopina (8-20, niedziela 10- |

|

* Dziś
o godz. 17 w Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie, ul

|

Powst. Warszawy 2, odbędzie

20-88, 993; - energetyczne: 41- |

skiego i projekcja wideow ramach prezentacji zatytułowanej

RER:
TECZCE

GDAŃSK - ciepłownicze: 31- | |) się wykład Ryszarda Kluszczyń23-23, 991; - gazowe: 31-18-68,

hotelu

Gdynia”

* Klub Turystów Górskich
„Koliba” zaprasza dziś o godz.

20), delikatesy Detowe (sob; g
13-2 w ROC

|

17 do PTTK przy ul. Długiej 45
w Gdańsku na prelekcję (z przeźroczami) Tadeusza Perkowskiego pt. „Finlandia”.

* Dziś o godz. 18 w Domu

Kultury przy ul. Nałkowskiej 3
„Perwersja, magia, rytuał”.
na Morenie odbędzie się grudniowy koncert zespołów arty* Klub Kobiet po Mastektomii sdi w Gdańsku za- ; stycznych z Moreny.

52-14-62, 992; - techniczne |
PKM: 995; - wodociągów i ka- ||
nalizacji: 31-20-67, 994; - opie- |
kuńcze państwowe: 41-10-42
YN
SOPOT - gazowe: 51-10-68 |
(czynne
w
g.
6-22);
- 1
wodociągów i kanalizacji: 51- |

40-55, 994
Y
GDYNIA - pogotowie ciepłownicze: 23-19-41; - pogotowie

744-713, 20-44-79; - pogotowie
wodociągów i kanalizacji: 2190-19

walut, zapowiedzi kulturalne;
18.05 Wydarzenia tygodnia - ko-

6 7.00, 7.30 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 051 13.00, 14.00,

|
|

Pogotowie dla zwierząt: tel. 22-

|

150

LO

ZŁAGI ZAM

ON)

21-48 (czynne całą dobę)
| Przegląd prasy; 6.00-9.00 PrzebuKARTUZY - energetyczne: 81- | l dzenie na życzenie; 7.15 Słodki
23-99, 991; - energetyki ciepl- |

nej: 81-39-14; - wodociągów

konkurs::7.45 Nat Broker Peugeot
Studio - pod red. Jacka Kwiatkowskiego; 8.30 Poraneczek z faktów
i ploteczek; 9.05-12.00 Drugie

|

i kanalizacji 81-22-42, 994; - |
techniczne: 81-18-40 -

KOŚCIERZYNA - energetycz-

|

ne: 86-36-42; - wodociągów

śniadanie; 9.15 Kursy walut; 9.35
„Kalendarium muzyczne; 9.50 In-

|

i kanalizacji: 86-20-06 ; - gazo-

we: 86-47-27; - techniczne: 8647-97
STAROGARD GD. - energetyczne 223-52; - gazowe 227-54;
- wodociągówi kanalizacji: 28191; - tećhniczne- tel. 225-75
TCZEW - energetyczne: 31-22-

|
|
+
N
|

77; -- gazowe: 31-07-89; - wodo-

3.

|

techniczne - 31-51-00

WEJHEROWO - gazowe: 7226-47; - energetyczne: 72-13-87;

x

- wodociągów i kanalizacji: 72- |

72-24-91, 72-44-58
|
ELBLĄG - energetyczne: 991, |

GDYNIA

„Maćko-

wy” w Gdańsku, Salon Komputerowy Ami-Comm-Zak, Studio

bas, Chór Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod dyrekcją
Janusza Staneckiego. Na OE maR partie orkiestrowe realizować
będzie Jarosław Malanowicz
KK.

|

60-66; ul. Jedności Robotniczej,
tel. 39-45-23; ul. Rakoczego
(Morena) - tel. 47-66-25, czynna
całą dobę

SOPOT, ul. 3 Maja 51, tel. 5139-61 |

Club Non-Stop, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

wykonane zostanie wspaniałe dzieło Jana Sebastiana Bacha
Oratorium na Boże Narodzenie”. Usłyszymy cztery z cyklu
sześciu kantat, połączonych recytatywami lirycznych medytacji,
które w oparciu o ewangelię św. Mateusza i św. Łukasza

40-84; - energetyki cieplnej: 72-

czaków, tel. 53-11-70
OLIWA, ul. Grunwaldzka, tel.
52-18-44

nuje zespół Tralabomba.
Premierę sponsorują: Night

| | opowiadają historię narodzin Chrystusa.
Wykonawcami będą: Bożena Harasimowicz-Haas - sopran,
| Ewa Marciniec- alt, Jacek Laszczkowski- tenor i Leszek Skria-

niedziele
i święta od g. 8do22

7

(narrator), Leszek Bzdyl (taniec), piosenkęfinałową wyko-

; Dziś o godz. 20 w Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku

- ||

(od g. 9 do 24); Chylonia, ul.

SO Owe

Występują: Andrzej Dwulit
(bohater), Wojciech Namiotko

„Oratorium na Boże Narodzenie” J. S. Bacha

Mały Kack, ul. Wielkopolska 30 |

KWIDZYN,

efekty specjalne: Tomasz Dolny), montaż - Tomasz Motyl.

'W Bazylice
św. Mikolaja

||

wy); ul. Świętojańska - „Meta”
(całodobowy);

Sławomira Łosowskiego (realizator: Mirosław Adamowicz,

- |

„Delikatesy Banach” (od g. 5.30 |
do 1); ul. Starowiejska - „Smak |
Lux” (całodobowy); Skwer Ko- |

ul. Długie Ogrody 33 a, tel. 31-

PRZYMORZE, u!. Dąbrowsz-

SAM
Scenariusz i realizacja -

ciągówi kanalizacji: 31-39-94; - |

formacje drogowe; 10.20 Konkurs
„Gorączka złota”; 10.33 Trzy łyki
klasyki;10.50 Informacje kulturalne; 11.15 Konkurs „Kto śpiewał”;
11.50 Horoskop; 12.05-15.00 Popołudnie z Radiem ARnet; 13.10
Magnes kobiecy - aud. niekoniecznie dla feministek; 14.10 Pedał - aud. dla zmotoryzowanych;
15.05-20.00 Muzyka non stop;
20.05-23.00 Piątkowa hulanka -

w programie m in. szukanie
miliona złotych oraz radiowy
totolotek; 23.00-2.00 180 minut
złamanych organów; 2.00-6.00

3 X Muzyka non stop

21-69; - techniczne: 72-22-00,

g. 6-22; - gazowe: 992, całą |
dobę; - wod. kan. 994, całą dobę; |

Pełne wydanie wiadomości: 6.00,

- ciepłownicze 993, całą dobę.

12.00, 20.00; Wiadomości z kraju

Zarząd Budynków Mieszkalnych

|

i ze świata: od 6.00 do 22.00 co

tel. 33-68-47, całą dobę. Przed- | godzina; Wiadomości lokalne:
siębiorstwo Usług Pogrzebo- | | 6.00, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 12.00,

wych-Dębica, tel. 33-45-66, | | 13.30, 17.30, 20.00; Prognoza po(całą dobę). PUP „Charon” ul. | | gody: po każdym wydaniu wiadoBema 25, tel. 33-81-66, g .8-16 | |
(i aa kk
1
so
||
:
4 |

o
ROJMIASTO:

mości; Wiadomości sportowe:
8.10, 17.10; Raport drogowy (i informacje komunikacyjne: 5.38,
6.38, 7.38, 14.38; Przegląd prasy

| codziennej 6.45, 7.15, 7.45;
Hallo Taxi _ | Gielda pracy: 8.38, 14.38; Bloki

-mentują dziennikarze
dzien
łokalnych

mediów; 19:05 Serwis naukowy

Radia EL; 19.30 Radiowa bajka
na dobranoc; 19.45 Powieść w od- —
cinkach, powt. z godz. 11.35;
20.05 MUZYKA NA TELEFON muzyka wybrana przez słuchaczy,

tel. 32 63 54; 21.05 TOP MIX -

Magazyn Aktualności Muzycz-

nych; 22.05 RADIO-TERAPIA aud.
muz;
100
Nocne
muzykowanie

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 ekspresem;
5.40, 6.40 Przegląd prasy; 6.10
Minęła doba; 7.10, 8.10, 16.40,

17.40 Wiadomości sportowe; 735
Auto Opel Radio; 9.10 Serwis
ekonomiczny;

9.47, 12.47, 13.47,

14.47 Ogłoszenia na telefon; 10.40
Lista przebojów książkowych;
7.47, 8.47, 17.47 Radiowa giełda
pracy; 11.35 Fałszywy świadek-

fragm. powieści Dorothy Uhnak;
11.45 Mag. „Solidarności”; 12.10,
13.10, 14.10 Raport miejski; 12.30
Impulsy - magazyn dla niewido-

mych i słabo widzących; 13.40
Konkurs filmowy; 17.20 Audiowideo; 18.05 Czy mnie jeszcze pamiętasz; 19.05 Muzyczny pub;
20.05 Hot Mix dyskotekowa lista

przebojów; 22.00 Radio BBC;
23.00 Nocne cyajenie; 23.45 Noc i
poezja; 0.05Hot
Country nad ranem

Mix;

2.05

Gdańsk, tel. 91-91, 316-316, 31- | || reklamowe: 22 minuty po pełnej

24-81-75, ul. Wielkopolska, tel.
22-30-55.

91-91 (x 400)
| | godzinie
i 10 minut przed pełną;
Hallo Taxi Gdynia /x 350/, tel. | $ 5.00 Radio EL na dzień dobry;

KARTUZY, ul. Zamkowa, tel.

91-90 i 23-18-18
5.15 Przegląd wydarzeń dnia
Taxi PLUS Gdynia /x 400/, tel. | |) poprzedniego; 5.45 Zapowiedzi
220-540
| |) spodziewanych wydarzeń; 8.00-

5.50 Lektura na dzień dobry

Radio

6.00

81-28-80

(całą

dobę);

ul.

Gdańska, tel. 81-09-58, w g. 6-

22
* KOŚCIERZYNA, ul Wojska
Polskiego, tel. 86-33-63 (całą

4, al. Solidarności (przy trasie

w g. 19.30-7.30, w soboty robo-

codziennie całą dobę; „Sm

Gdańsk, Wojewódzka Przychod- | Morska - „Skorpius” (całodobonia Odwykowa - Pomoc dla
osób z problemem alkoholowym
LILĄĆ
i ich rodzin, ul. Łąkowa 58, tel.
„U Dębego” ul. Legionów do 2
31-51-32 czynna codziennie od
w nocy, ul. Podgórna
od g. 20 do
8 do 20
2 w nocy (niedziele od g. 11 do
Dzienny Oddział Odwykowy, ul. 24), ul. Jaśminowa całą dobę, Va
3 Maja 6. tel. 32-26-52.
Bank ul. 1 Maja do g. 22, „U
PRZEDSIĘBIORSTWO POWiśniaka”, ul. Pomorska 19, od
GRZEBOWE „CHARON”
g. 6 do 22 (oprócz niedziel),

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
ZBLEWO, tel. 7
SKÓRCZ, tel. 82-42-97
WEJHEROWO, 72-54-74 do 77,
997; Komisariat Śmiechowo, ul.

powszednie w g. 20-7.30, w soboty robocze 19.30-7.30, w wolne soboty, niedziele i święta całą dobę,
- stomatolog w dni powszednie

(obok pętli tram.) - całą dobę; |
„Atos”, ul. Kołobrzeska 30, |

święta w g. 11-18

w Gdyni, ul. Portowa 15, tel.
997, oficer dyżurny 20-63-43

- Laryngolog przyjmuje w dni

|

usługi, handel, produkcja- tel.

i gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i święta - całą dobę

czynne całą dobę.

wieść o człowieku istniejącym
naprawdę. Inspiracją dla autora
byi uliczny kramarz sprzedający
słodycze i kwiaty na jednym
z gdańskich dworców. Opowiedziana historia została zamknięta

OLIWA, ul. Grunwaldzka 517 |

ul. Czerwony Dwór

wicza, tel. 247-86; ul. Sikorskiego 7, tel. 237-86

chorych: tel. 32-29-29, 32-39.
24, 41-10-00.
Ambulatorium chirurgiczne -

nieczynny)

15-15
„BROKER” Bank Informacji-

- poradnia dla dzieci chorych
w pozostałe dni w godz. 19-7

portaż fabularyzowany, opo-

hotel

—

STOGI, ul. Wrzosy 1 (całą dobę) |

30-51, 997 (Straż Miejska, 57
20-21, w. 214)
GDYNIA, Komenda Rejonowa

WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 48
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagłe zachorowania i przewozy

: Jeszcze przed końcem tego
roku OTV Gdańsk zaprezentuje
film Piotra Grzywacza zatytułowany „Przemijanie”. Jest to re-

dźwigowe: 23-36-65, 25-27-27; |
KARTUZY- PKP; 81-01-44;
oe energetyczne: 20- |
ul. Kościuszki, tel. 35-22-38;
<72;
-01
A.
pogotowie gazowe: 20- x
Przychodnia Rejonowa, os. Wi- RES
26-99; Przychodnia Rejonowa,

tel. 39-53-33; oficer dyżurny ru-

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - le-

= trakiałt o naiwności

ZASPA, ul. Pilotów 25 (w niedz.

Telefon Zaufania - Anonimowy
Przyjaciel, tel. 988 (od godz. 16

chorowania i przewozy chorych,

ul. Dworcowa 77,

ŚRÓDMIEŚCIE,
Monopol, całą dobę;

ny: 51-11-56, 51-24-55 i tel.
alarm. 999. Ambulatorium chi-

KOŚCIERZYNA, pl. I Maja 19

ul. Pelplińska 2a, tel. 236-05
TCZEW, pl. Hallera (Rynek) 24,
tel. 31-27-45
PELPLIN, ul: Kościuszki 11/7,
tel. 12-74
:

SKÓRCZ, tel. 82-43-88
ELBLĄG: 33-73-53

Biuro Numerów: 913; informa-

rurgiczne czynne całą dobę.

Przemijanie

dobę

tel. 998; KARTUZY, KOŚCIEMALBORK, ul. Łąkowa 56, co- |
RZYNA, TCZEW, tel. 998
- dziennie od g. 7 do 20. „Organi- |
STAROGARD GD., tel. 230-11
ka” całą dobę, ul. Marksa g. 7-20 | |
GNIEW, tel. 35-22-88
PELPLIN, tel. 19-08
SKARSZEWY, tel. 29-08

przeniesione
do
Oddziału
Gdańsk-Zaspa, ul. Pilotów 21
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mieszka I. Telefo-

KWIDZYN.

w"

Złota Brama - POLMASTER, ul.

tel. 51-23-84
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.

w wolne sob., niedz. i święta

WEJHEROWO, Przy Rynku (całą

szyłem dzieciaka, USA, od 12I.,
g. 17; Strzelając śmiechem, USA,

Targ Węglowy 27, wystawa dla
profesjonalistów nt. kompleksowego wyposażenia wnętrz, pt.
„Naturalna przestrzeń pracy”
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.
Bytowska la) - czynna od godz.

SOPOT, al. Niepodległości 791;

- gabinet zabiegowy ogólny,

Elbląga i okolic. Truso i Elbląg archeologia olśniewa, w g. 8-16

Galeria Sztuki „Sień Biała”, ul
„Dusze kwiatów”; ceramika Kata-

godz, 10-13;

w dni wolne od pracy w g. 8-8,

82-42-20

bo.,g. 10, 12, 14, 16; Wschodzące
słońce, USA, od 15 IL., g. 17.45,

rzyny Koniecznej i Yannicka Leidera - codziennie (prócz niedziel)
w godz. 12-18

9-15; tel. 31-34-57
ZASPA, ul. Żwirki i Wigury 4a,

g. 19-7.30
lekarz pediatra, lekarz ogólny
wolne sob., niedz. i święta
g. 8-8 oraz stomatolog
godz. 10-16,
gabinet zabiegowy dziecięcy

XVII-XIX wiek. Sztuka sakralna

Dom Kultury, Morena, Prac. Fotograficzna - czynna we wtorki,
czwartki i piątki od godz. 16
Galeria „Eva-Art”, GdańskWrzeszcz, uł. Grunwaldzka 75 gobeliny Marii Zdankiewicz,
pon.-pt. g. 11-19
Długi Targ 36 - malarstwo Katarzyny Bakłażec-Magier z cyklu

godz. 10-14; ul. Piwna 9/11, godz.

Zygmunta Augusta. Wystawy

Czynne: wt., śr., czw. 10-16; sob.

10-16; niedz. 11-16; pon. i pt. nieczynne

Sobota i niedziela: GDAŃSK, ul.
Podbielańska 1 (hotel Monopol),

tel. 35-15-44

: we 8-15

rii Miasta Gdańska - 1) Zabytko-

ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 5692-71

KALISKA, ul. Główna 25, tel. 42
ZBLEWO, ul. Główna 25, tel. 42

w g.9-16

ludowa, zabawka ludowa, w g. 915; niedz. 10-16; Muzeum Histo-

56-38-22

ELBLĄG. Państwowe, bulwar

- wystawa „Staro-

ficzne w Oliwie, Pomorska sztuka

PRZYMORZE, ul. Opolska 3; tel.

GNIEW, ul. Marchlewskiego 17,

żytny Egipt”; Rodowód słowiańskiego Gdańska; Schorzenia
w pradziejach;-Poczty i Telekomunikacji, w:g.:10-16; Etnogra-

i niedz. 10-16

w dni robocze w g. 19-7.30,

Apteki pracujące non stop:

skiej,w g. 10-16

FROMBORK.

ria Rzeźby Gdańskiej (płn. część

(tel. 41-99-50)

tel. 88-24-41

15) - wystawy stałe: Polska Sztuparku), Wystawy czasowe - Małlarstwo Tadeusza Brzozowskiego
oraz Polska emigracja sezonowa

GDAŃSK, „Ratuszowa”, Gdańsk,
Długa 54/56 (tel. 31-51-06)
WRZESZCZ, przy placu Komorowskiego, ul. Mickiewicza 1-3

w
w
w
w
-

SKARSZEWY,

w Gdańsku i na Pomorzu wschodnim w XVIII wieku, 14) Artyści
gdańscy XTX wieku - malarstwo,
rysunek, grafika. Czynne - w g. 915; wt. 11-17, Narodowe (Pałac

ka Współczesna, Plenerowa Gale-

Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa 1 - w dni robocze

STAROGARD. Ziemi Kociew-

dralna 1. Wystawy: Współczesna
sztuka ludowa. Exlibris współczesny, w g.9-15
MALBORK. Zamkowe, ul. Hibnera 17. Wystawy: Rzeźba sakralna. Bursztyn, w g. 9-15

| Opatów w Oliwie, ul. Cystersów

i przewozy chorych, ambulato-

rium chirurgiczne czynne całą
dobę

codziennie od g. 7 do 20, „Saro”
(wjazd od strony Malborka), całą |

dobę)
STAROGARD GD., ul. MickieTCZEW, ul. Wojska Polskiego
Bydgoszcz-Gdańsk) - całodobowe, ul. 12 Marca, tel. 31-07-57
KOSZWAŁY,
tel. 82-2231/183/
REDA, ul. Wejherowska 3, tel.
78-35-33
WEJHEROWO
- Bolszewo
(wyjazd z Wejherowa na Szcze-

Taxi

Gdynia

/dojazd

| | 9.00 Trybuna słuchacza: tel. 32 63

0.00

(co

godzinę):

Skrót wiadomości; 6.10, 7.10,

„Clubu S”

||)

wania walut, przegląd prasy;

Express Taxi Gdynia /x 350/, tel. | | 10.05 W dziesiątkę - magazyn
24-16-24

A 1.9158 Rynie

publicystyczny; 11.00 Południe z
radiem EL; 11.11 Konkurs Radia

CT EL 3x 1]; 1135 Powieść w od-

AMI

12.12 Nie wierzę, Żaba w eterze;

KOŚCIERZYNA: tl. 6-477

12.30 Informator kulturalny - Co,

,
A
TCZEW: tel. 31-51-00

WEJHEROWO:

gdzie, kiedy? 12.38 Wędrówki
z przewodnikiem (kino, wideo, te-

tel. 72-22-00,

72-24-91, 72-44-58

atr, książka, telewizja); 13.00 RE-

”

POR(TEL) - magazyn reporterów;

organizacji na ich zdaniem ważny

(całą dobę) ul. Warszawska,
Rawska (całą dobę)
BRANIEWO, ul. Elbląska 25,

Mivico, tel. 34-54-44

EL 3x11; 16.00 Wydarzenia i

codziennie od g. 7 do 18
SZTUM, ul. Jagiełły

MALBORK: tel. 33-20
SZTUM: tel. 24-52

43,

do

91-95 i 20-25-00, honoruje karty | || ekonomiczne i gospodarcze, noto-

tel. 34-27-54, !taxi bagażowe, tel.:
34-57-54, taxi na telefon, radio

ELBLĄG, ul. Nowodworska 45

„Zostań

Wiadomości:7.10 Hity z winylu;
od 6.30 do 18.30 (co godzinę):

13.11 Konkurs Radia EL; 13.38
Ich zdaniem... - wypowiedzi
przedstawicieli wladz partii,

ŻUKOWO, nr 5, tel. 81-85-81

Zoszczenko

człowiekiem, towarzyszu” ;od

bezpłatny/, tel. 25-21-21 1 91-99 | | 54 w sprawie interwencji; 9.08
Tele Taxi Gdynia /x 400/, tel. | |) Serwis ekonomiczny, informacje

ELBLĄG: dworzec kolejowy,
tel. 33-91-10, pl. Jagiellończyka,
;
tel. 33-94-10, ul. Beniowskiego,
SLI

cin) - całodobowa

Michał

BRANIEWO: tel. 27-10
KWIDZYN: tel. 36-01

temat

|

14.11 Final konkursu Radia

komentarze - magazyn inf.-publ.
17.30 Kronika miejska (wiadomo|

gści lokalne, kronika wypadków,
| raport służb miejskich, notowania

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 ekonomiczny; 9.35
Gość PLUSA; 12.40 „Rozmowy
pewnej pani z pewnym księ-

dzem”; 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,
towarzyszu” ; 0.10 Spać czy nie
spać; 1.00 Teatrzyk Zielona Gęś;
2.00 Muzyka po ciemku; 3.00
Poranek muzyczny Radia PLUS -

godzina poezji

|
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o
A
6.00
9.00
9.10
9.15

Kawa czy horbata?
Wiadomości
Program dnia
Mamaija

7.30 Panorama

8.05 Dzień dobry,
tu Gdańsk
8.35 „Batman” - serial anim.
prod. USA
s
9.00 Transmisja obrad Sejmu,
w przerwie obrad ok. 11 i 13
Panorama

9.25 Domowe przedszkole - Przed-

szkolny koncert życzeń
10.00 Czytając Balzaka: „Albert Sa-

varus”- film fab. prod. franc.
11.05 Muzyczna Jedynka”!

15.30
15.35

11.10 Reportaż
12.00 Wiadomości —

Powitanie
„Batman”

- serial anim.

9.45
10.05
10.45

Notowań- Z jeziora

v

12 45 Dla najmłodszych: „Ciuchcia”
oraz film „Magda z Samotni”

11.15

Street” - serial sensacyjny
8.15 „Czarodziejskie zwierciadełko” - film animowany dla dzieci odc. 55
8.40
JAW„Gigi la Trottola” - odc.

- blok

programów e
Taki pejzaż |
Vademecum teatromana
Historia - współczesność:
Bolesław Wieniawa-Długoszowski (powt.)
Od Opola do Opola - pro-

9.05 „Kapitan Hawk” - film
animowany

11.30 Dekalog - cykl dokumentalny Leszka Wosiewicza

|

angielski dla średnio zaawansowanych
13.45 Ludziei polityka () - „Podejmowanie decyzji”
:
14.00 Tak jakw kinie
14.15 W obronie swoich racji

(powt.)

„Jeronimo” - serial, odc.
54

12.10 Program dnia

12.15 Film fabularny

(powt.)

14.45 „Odpukać, odpukać...” (7) - |

14.25 Bilans - magazyn rządowy
14.35 Reporterzy przedstawiają

15.05
15.20
15.40
15 =

15.35 Taki jest świat - program
publicystyczny (powt.)
15.55 sProgram dnia

„Niezwykły kaszel”

(powt)

Jaka jesteś
Jeśli nie Oxford, to co?
Biznes start (5)
Program dnia

16.05 Dla najmłodszych: „Ciuchcia”
oraz film „Magda z Samotni”

16.05 Klub Yuppies- prograni dla

16.30 Transmisja z uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar Grud-

16.00 Ojczyzna -polszczyzna :

młodzieży
16.30 „Płonące serca” (13) - serial

17.20 Test - magazyn konsumenta

16.15 Międzynarodowy Festiwal
Ziem Górskich '93

17.20 Lalamido, czyli porykiwania

(10) - „Czy dzieci to kamele:
ony”

17.45 Welcome to America- teleturniej

quizowa

18.03 PANORAMA

18.00 Randka w ciemno > zabawa

18.00 Panorama

gram satyryczny Tadeusza Ros-

my dla dzieci: „Ciuchcia”
18.00 Historia - współczesność:

„Grudniowe taśmy”- film

| 18.30 Pk > PEoNAm rozrywko-

odkrywca barwnej fotografii | 18.50 Fez

20. 15 Piątek z Newmanem: „Fort
Apaczów” - film fab. prod.

20.00
20.15
20.30
20.45
21.00

USA (1981 r. 123 min.), reż.
Daniel Petrie, wyk.: Paul
Newman, Edward Asner, Ka-

thleen Beller

20.00 „W labiryncie” - teleno-

Panorama
Boss - mag. okondwiczny
Reklama show
Magazyn przechodnia
Panorama

wela TVP

21.00 Panorama —
21.25 TV Polonia proponuje
21.35

21.30 Sport

22.25 Sprawa dla reportera
23.00 Wiadomości

2140 Za
e

23.15

22.25

Gorąca linia

23.25 Muzyczna „Jedynka”
z

prod. polskiej (1990 r.), reż.

Marek Piestrak, wyk.: Jerzy
Zelnik, Marzena Trybała, Joanna Trzepiecińska, Grażyna
Trela
1.05 Liza Minelli - koncert (2)
1.45 Zakończenie programu

0.20
0.25
0.55
1.45

„Na wolność”

-

film fab.,

reż. Andrzej Konic

dalszy sią pro- | 23.00 Tylko w „Jedynce” - proSE
gram publicystyczny

tdk

Alaska” (25) -

0.00

serial obyczajowy USA |

23.30 „Powrót wilczycy” - film fab.

magazyn aktualno-

ści kulturalnych
19.20 Dobranocka —
19.30 Wiadomości

film dok.
| - francuski
19.00 Pętla czasu —
19.30 Mr Butler
na łodzi

|

Testy Senao, Ferenc pea
„Kto zabił świętego Mikołaja”, reż. Anna Minkiewicz
Panorama
„Budka Suflera w Nowym
Jorku”
s
„Płonące serca” (13)- serial
Zakończenie programu

Panorama

0.05 Program na sobotę

|

0.10

"7

5 dni
»(5-ost.)

z życia emeryta”
CH CIery
serial TVP

1.10 Godzina muzyki - Przeboje Bogusława Kaczyńskiego

:

16. 15 „Czarodziejskie zwier|
ciadełko”- film animo-

17.00 Teleexpress

18.45 „W kraju Zulu Gula” (11)- pro- | 18.30 Louis Ducos Du Gauron -

.
:
19.00 Wieczorynika „Muminki”
19.30 Wiadomości

15.10 Rozmowy Tele-Topu
15.40 Nami. A. eRoray

17.15 Słoneczne studio - progra-

szarpidrutów

17.40 „Tata, a Marcin. powiedział”

15.00 Groch z kapustą

16.30 Wspólnota w kulturze

prod. francuskiej

!

nia '70 w Gdyni

13.10 Wideoklipy
14.00 Muzyka live

OO

16.00-17.00 „Czego się Jaś...”

16.00 PaROrRNIA

Milano, Charles Pierce

12.00 Wideoklipy
13.00 Groch z kapustą

13.35 Z cyklu „Wokół kabaretu”

|.

2.10-8.00 Przerwa

wany dla dzieci, odc. 56

17.05 „Kapitan Hawk” - film
animowany dla dzieci
odc. 134
17.30 Wiadomości lokalne
18.00 „Detektyw Remington
Steele” - serial krymi- nalnyl
19.15 „Maria” - serial, odc. 76

20.00 „Manuela” - serial, odc. 17

(105 min.)
23.30 Puls miasta
23.40 Muzyczna petarda
„Manuela” - odc. 15.

Rozmowy Tele-Topu
Bramki, punkty, rekordy —
Muzyczna petarda
Wideoklipy
Powtórka filmu z godz. 18
Powtórka filmu z godz. 22
Wideoklipy
Puls miasta

-

nał prod. USA
TV Polonia

0.50
+ 1.20

Muminki poznają Alicję, która przyjechała
do swojej babci - czarownicy, by uczyć się czarów.
W krótkim czasie mieszkańcy Doliny Muminków za-

16.30
Program dnia
16.55 Podróże z POL-SATEM:
. Flandria
i Walonia
17.00 „Poszukiwany: żywy lub
martwy”, odc. 76 - serial

przyjaźniają się z Alicją.

„Fort Apaczów”
Filmy Paula New mana

- amerykański (powt.)

17.30 Film dokumentalny

3

17.40 „Żelazny rocznik”, odc. 18
(powt) - włoski serial oby-

19.00 Ri

:

8.30 Gimnastyka

13.45 „Gielda” - mag. gospodarczy

11.55 Telegram z giełdy

9.00 Jeździectwo: PŚ w skokach

14.15 „Lekarz radzi”: chora wątroba

12.00 Magazyn niebezpiecznych

15.00 „Telemotor” - mag.motoryzacyjny
sportów
ac a
mę geograficzny — 1230 Fantastyczna podróż *(powt.)
13.00 „Tele-Giełda” - aktualności
Serial armOWany
16.30 „łieiał.„KID TANIA >egiat zwierza!
GE: polróż przez
W
świat wyn

; 1640 R

i

ła

gieldy frankfurckiej
:

13.45 Trening z DSF

dzieci

14

:

kówka:

prio
z yn
dla daęcH
a Wi
|
17.10 s-nOrNa wyjeździe” (0sł.) - 86.) 16.00 „Offensiv” (powt.)

(Francja)

14.00 Magazyn olimpijski
14.30 Piłka nożna: Puchar Inter-

ą

18.30 „Pojazdy i ich Jegendy” - seSAzy

19.20 Rozmowa dnia

: 22.00 „Ring wolny” : wrestling męż-

20.00 Wiadomości

2) j. SzyA (WCW)

20.15 „Największy skarb Anglii”:

55 Piłka nożna: Bundesliga (naj-

- film dok.
„Nationał Trust”

23.00 Odkryj życie. Dzikie koła -

22.00 Boks: walki zawodowców

22.55 „Odłamki miłości” (ost.) - serial

R

0.00 Hokej: liga NHL (Pittsburgh

Penguins
Kings)

23.45 „Super Cross” (powt.)
0.30 „Monster Trucks” (powt.)

| ——

ro

NFL ro

- ważniejsze wydarzenia)

21.00 „Jak kobieta z kobietą” - nowela

16.00 „Historia rocka”: Depeche

rial dok.

23.30 Futbol amerykański: liga

wy2

16.30 Magazyn hokejowy
17.30 Narciarstwo klasyczne: PŚ
w skokach w Courchevel
18.30 Mag. sportów motorowych

ka:

popularnonaukowy

okrutnej górze- film dok.

19.00 Tylko w Hollywood - se-

20.00 Golf: MŚ w Montego Bay

- finał (najkontynentalny
ważniejsze wysłarzonia)

, 19.30 Wiadomości sportowe

lig niemiecka
2000 Koszykówka: se

- 19.30 Korespondencje ze świata

19.05 Poza rok 2000 - magazyn

18.00 K2: Triumf i tragedia na

20.00 Arktyka: Polarne migracje
- serial dok.
20.30 Planetarna rodzina: Święte
ptaki wiosny- serial dok.
21.00 Na szczycie świata: Vancouver- film dok.
21.30 Doomadgee- serial dok.
22.00 Sztormowy Norman: Zdolność dowodzenia film

M sprze
1930 Fis:

19.00 Wiadomości

| 22.00 Magazyn informacyjny
z ukosa”
22.30 „Spojrzenia

(Francja)

(powt)
po

18.20 „Propozycje i trendy”: przygopozycj
towania
do świąt
18.50 „Piaskowy dziadek” - serial

12.00 Narciarstwo klasyczne: PŚ
w skokach w Courchevel

x
sportowy.
17.00 Magazyn
18.00 Magazyn sportów wodnych

ia MIZyczny
kulinarny
18.00 Magazyn
18.15 Porady kulinarne | —

|

wt.

(najważniejsze wydarzenia)

10.00 Magazyn narciarski
11.00 Łyżwiarstwo figurowe: MŚ
juniorów

730 „Wczoraj, dziś, jutro”: En
VOgue — :
8.00 Hity na śniadanie (cd.)
9.30 „Wczoraj, dziś, jutro”: Duran Duran
10.00 Ingo przedstawia
12.00 „Bez prądu”: Rod Stewart
13.00 Przeboje Paula Kinga
14.00 Simone przedstawia

17.00 Arabskie wierzchowce:
Wytrzymałość - serial
17.30 Cienie w lesie - film dok.

- Los Angeles

:

dok.
serial dok.

0.00 Albert Hunter: Rockowisko
na moim zamku - film
dok

130 Wiadomości sportowe

1.00 „Ring wolny” (powt.)

16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
18.00
18.30
20.00
- *
20.30
22.00
23.00
23.15
23.30
23.45
0.00

Mode
Raport Coca-Coli
Mag. nowości filmowych
Wiadomości
3 From 1
Zadzwoń do MTV
Soul i reggae w MTV
Muzyczny non-stop
„Rozmowy z gwiazdami”:
George Michael
Najbardziej oczekiwane
Przeboje Paula Kinga
Raport Coca-Coli
Mag. nowości filmowych
Wiadomości
3 from 1
„Beavis £z Butthead” - serial

1948 r. John

wszystkich niema! encyklo-

s

pediach kina światowego.
Był w nim jasny podział na
dobro i zło, odwagę i tchó-

1Ó5

rzostwo.
Daniel Petrie wyraźnie nawiązuje do tego świetnego
filmu. Tutaj jednak fortem
jest posterunek policji
w Bronxie, ubogiej dzielnicy nędzarzy i kryminalistów. W roli zmęczonego
swą pracą, pełnego rozterek
policjanta wystąpił Paul
Newman. Wyst.: Paul Newman, Edward Arner, Kathleen
Beller,

„Powrót wilczycy”
Ś Koniec XIX wieku. W podkrakowskim pałacu,
w którym mieszkała przed laty bohaterka filmu „Wilczyca”, obecnie mieszkają państwo Ziembalscy z córkami Izą
i Anią, guwernantką Eweliną, służącą Agatą i pokojówką
Pelasią. Przyjeżdża do nich kuzyn Kamil, malarz-dekadent, z narzeczoną Krystyną. Podczas burzy rozpada się
grób, w którym pochowano przeklętą Julię, służący przynosi jej czaszkę do-pałacu. Jedna z kobiet kaleczy dłoń

o wystający kieł; odtąd nocami zamieniać się będzie
w wilkolaka. mordującegoj inne kobiety z pałacu.

vwogmoraswati

9.30 Magazyn sportowy |

13.05 Magazyn informacyjny ARD

w

Ford zrealizował. „Fort
Apaczów”. Ten klasyczny
western znalazł się we

Ś

.

„Brutalna sława”-film sensac.

23.00
723.05

Muminki - „Czarownica”

Gillette Sport
„Granice miasta” - krymi-

400

22.30

2.30
3.00
3.30
4.30
5.40
6.30
7.20
8.00

Y

3.00

22.00

ang., reż. Michael Mann,

SX Na przykładzie niewielkiego salonu fryzjerskiego i sklepiku kosmetycznego autorzy ukazują znaczenie księgowości, rachunkowości i znajomości reguł finansowych w zarządzaniu firmą. W programie także o właściwym przepływie pieniędzy w przedsiębiorstwie oraz o roli
podatków w small businessie.

16.15 Tip Top - magazyn muzyczny
16.30 Transmisja ź odsłonięcia Y
pomnika w Gdyni
18.03 PANORAMA
|
18.30 Louis Ducos Du Hauron odkrywca barwnej fotogra- |
fii - franc, film dok.
19.00 Pętla czasu
19.30 Wiadomości
20.00
Panorama
20.15 Boss - mag. ekonomiczny
20.30 Reklama show
20.45 Magazyn przechodnia

pSUpermodetsa „Gde. 63. brazylijska telenowela
19.45 Film animowany dla dzieci
20.00
„Więźniarki”, ode. 10 australijski film obyczajowy
Nowiny i pogoda
21.00 Wielcy komicy: Harold
„Krwawe pieniądze” - film |
Lloyd - „Girl Shy” - film
sensacyjny prod. USA
amerykański (powt.)
Na krańcach świata - pro22.05 Reportaż
gram podróżniczy
22.35 Informacje
Szkoła w telewizji: nauka j.
23.00 „Tańczyć do białego raangielskiego - lekcja 1, nauka
na”, reż. Pauł Schneider,
J. niemieckiego- lekcjaI
wyk.: Tempest Bledsoe,
Nowiny i pogoda
Brian Bloom, Tracy Gold,
„Studentki i istota z piekieł”
Cliff de Young.
- horror produkcji USA, reż.
1.00 Z cyklu „Różowa seria” John Mc Bresty
„Próba miłości” - serial
Na krańcach świata
„Idealna narzeczona”- thrilfrancuski
ler produkcji USA
1.30 Program na jutro. PożegnaNasi goście
nie
:

20.00
20.10

21.40 Wiadomości lokalne
22.00 „Forteca” - horror ameryk.-

0.30

16.10 Nowalijki

ę
16.00
„Zaczarowane trampki”
komedia prod. USA, reż.
Reben Rose
17.30 Nowiny i pogoda - serwis
informacyjny
17.45 Sky Studio - mag. public.
18.20 Baw się razem z nami. Quiz
dla dzieci
18.30 Bajkowy świat
19.00 Historia westernu * John
Wayne - „Gwiezdny siłacz”
- produkcja amerykańska
1934 rok, reż. Robert N.
Bradbury, wyst.: John Wayne, Verna Hillie

16.40 64
„Gigi la Trottola” - odc.
X

Biznes start (5)

macyjny

14.40 Sky Studio - magazyn publi21.00
cystyczny
—
21.3
15.00 Nowiny i pogoda - serwis |
informacyjny
23.00
15.15 Sky Top
15.30 Szkoła w telewizji: nauka j.
angielskiego - lekcja 1, nauka J. niemieckiego - lekcja 1

SS

:

8.45-16.00 TY Polonia
16.00
Program dnia
16.05 Panorama

12.00 Nowiny i pogoda - serwis
informacyjny
12.10 M-3 - mag. muzyczny
13.00 „Szpiedzy i kochankowie
z Beverly Hills” - komedia
prod. USA, reż. Gary Graver, wyst.: Mario Romeo

jluosnonx<<nn$k lo _ =

U

8.05-8.35 Dzień dobry, tu Gdańsk
835 Trójmiejski serwis infor-

reż. Robert N. Bradbury,

towy (powt.)

12.00 Wiadomości

14.30 Teleplastikon

dla dzie-

ciode. 133
930 „Detektyw Remington
Steele” - serial
10.45 „Maria” - serial, ode. 75
11.30 Gillette - program spor-

gram rozrywkowy

13.30-15.55 Telewizja Edukacyjna
13.30 „The lost secret” (11)- język

16

.
Steele” - serial, odc. 40
6.30 „Posterunek przy Hill

dzieży: 5-10-15 (powt.)
9.45-10.45 „Czego się Jaś...”

7.00-10.00 Dzień dobry Trójmiasto
7.20 Bajkowy świat
7.30 „Królowa walki” - film ka« rate prod. USA, reż. Yu
Fung Chi
9.00 Nasi goście
10.00 Bajkowy świat
10.30 Szkoła w telewizji: nauka j.
angielskiego - lekcja 1, nauka j. niemieckiego - lekcja 1
11.00 Historia westernu * John
Wayne - „Gwiezdny siłacz”,
prod. amerykańska 1934 rok,

5.40 „Detektyw Remington

Panorama
Powitanie |
Hobby
Program dla dzieci i mło-

8.45 „Crimen” (6-ost.) - serial
TVP (powt.)

prod. USA (powt.)

12.10 Program dnia
12. 15 Mapy

7.30
7.35
7.40
8.00

- 7.35 Przeboje „Dwójki”

9.00 Zakupy w TV

12.00 Światowe wiadomości gospodarcze
12.30 Raport Financial Times
13.00 Magazyn informacyjny
14.30 „Koło fortuny”, - magazyn
ekonomiczny
18.00 Magazyn informacyjny
19.00 Wiadomości ITN
19.30 „Rozmowy przy muzyce” program na żywo (tel. 0-044
71 418 17 17)
20.00 Magazyn spraw ludzkich
21.00 Studio sport
22.00 Wiadomości ITN
22.30 Biznes europejski
22.45 Informacje giełdowe
23.00 „Wieczór z Jay Leno”
show
0.00 „Rozmowy

Za chwilę dalszy ciąg programu

intymne” - talk-

show z udziałem telewidzów
0.30 Wiadomości
1.00 „Nocne rozmowy Boba Co-

stasa” - talkshow
1.30 „Richard Diamond” - serial
2.00 Magazyn Społeczno gospo:
> darzy

Autorzy programu Wojciech Mann
i Krzysztof Materna w cyklicznym satyrycznym programie zapewniają dużo dobrej zabawy.

„Kto zabił świętego Mikołaja?”
9.20 „Ruck Zuck” (powt.)
9.55 „Proszę o uśmiech” (powt.)
10.25 „Adam 12” - serial (powt.
z godz. 05.45) |
10.55 „Pół żartem, pół sercem” - serial

9.45 Gimnastyka
10.03 „Jak powstawał projekt” - film
dokumentalny
10.50 „Sto arcydzieł”: „Ruiny greckiego teatru w Taormina” Tivi-

- 11.25 „Powrót anioła” - serial

dara Csontvary Kosztki

A

10.45 Dziennik brandenburski

11.00 Dziennik hamburski
11.30 Mag. Szlezwiku-Holsztyna
12.00 „Halo Dolna Saksonia”

11.03 „Dyliżans do Lordsburga”
(„Stagecoach”) - western, USA
1986 (powt. z soboty) .

12.25 Blok filmów animowanych
i programów dla dzieci: Vampy
1230 „Wyspa skarbów” (powt.) |

12.55 Vampy

12.40 Przegląd wydarzeń

13.00 „Mila Superstar”

12.55 Przegląd prasy

13.00 Wiadomości

13.25 Vampy

+ 13.30 „Belle i Sebastian”
14.00 „Dzikie łowy Grumpa”
14.15 Vampy

9.00 „Sześć razy seks i jeszcze
—
więcej...” (4) - serial doku' mentalny (powt. z czwartku)
930 „DAS! - studio wieczorne”
10.15 Magazyn z Północy

|

14.20 „Nastolatki z Beverly Hills”

(powt. z godz. 07.50)

12.30 „Buten 8: Binnen”

|

prawa” bracia Daltonowie krad' ną konie, rabują domy gry i napadają na pociągi...
23.00 „Porno” - reportaż
23.50 Magazyn reklamowy

0.20 „Pulaski” - serial
1.25

„Bravo TV” (powt.)

18.00 "Dast i Mutt Wacky Race,, serial animowany (A/S)

18.30 „Flinstonowie” - serial animowany (A/F)

14.30 „Piątka przyjaciół w starej wie-

zjednoczyły” - program pu-

- film dla dzieci

blicystyczny

19.00 Wiadomości

18.45 „DAS! - studio wieczorne”

19.20
19.25
20.15
21.15

19.30 Programy regionalne
20.00 (*) Wiadomości
20.15 Magazyn teatralny

Prognoza pogody
—
„Rodzina Sonntagów” - serial
(*) „Derrick” - serial
„Reportaż”: Stasi - oprawcy
iich ofiary
21.45 Wiadomości

22.15 „Aspekty” - magazyn kultural.

ny. * >

22.45 „Reportaż sportowy”
23.00 Koncert Paula McCartney'a
1.00 Wiadomości

1.05 „The Sign of Four”- angielski x
film kryminalny, 1983, reż.
Desmond Davis

21.00 (*) „Lindenstra$e” - serial

21.30 „Extra 3” - wydanie specjal4
ne

22.00 „Trójka po dziewiątej”, -

talkshow

0.00 „Beatclub”: „Z rockowego
|
archiwum Radia Brema”
0.45 Wiadomości
1.15 Wiadomości sprzed 20 lat:
18.12.1973 r.
1.30 Telegazeta

temat: „Toga! Toga! - czli
dawno, dawno temu”
„Atlantis, the Lost Continent” -

film sf, USA 1961, reż. George Pal, wyst.: John Dall,
Joyce Taylor, Anthony Hall,
Frank de Kova i in. (90 min)
Przygody bohaterskiego rybaka w przeddzień mitycznej
katastrofy..(A/F/N)
—
21.45 „The Prodigal” - dramat historyczny, USA 1955, reż.
Richard Thorpe, wyst.: Lana
Turner, Edmund Purdom, Ja-

mes Mitchell, Louis Calhern
i in. (112 min) Bibilijna opo-

wieść o złu panoszącym się
w świecie istot nadprzyrodzonych...(A/F/N)

23.55

„The Spartan Gladiators” -

dramat historyczny, USA
1965, reż. Alberto De Martino (88 min) Siedmiu dzielnych wojowników przeciwstawia się rządom tyranii...(A)
135 „Hercules, Samson and
Ulysses” - włoski film historyczny, 1965, reż. Pietro
Francisci, (86 min)

9.00
930
9.35
10.00

- serial (powt.

14.30 „Ucieczka” (powt.)

15.00 Program rozrywkowy
16.00 Wiadomości
16.10 „Vision 5” - magazyn popularnonaukowy
16.25 „Oxygene” - magazyn rekre-

acyjny

16.50 Magazyn kulinarny
17.05 „Une peche d'enfer" - pro-

gram dla dzieci
17.40 Paryski magazyn kulturalny
18.05 „Pytania dla mistrza” - teleturniej
18.30 Wiadomości
19.00 „Litery i cyfry” - teleturniej
19.30 Wiadomości tv belgijskiej
20.00 „Strip-Tease” - magazyn spo-'
ieczny
21.00 Wiadomości tv francuskiej
21.30 „Taratata” - show

22.45 Magazyn medyczny
0.00 Wiadomości tv francuskiej
0.25 Przegląd prasy arabskiej

0.45 „Akta sprawiedliwości” - maazyn prawniczy
1.10 Powtórzenia programów: Paryski magazyn kulturalny
150 „Szansa dla piosenek”

wersje językowe: (A) - angielska, (F) - fińska, (Fr) - francuska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, (*) - program w wersji dla niesłyszących

N

bert Taylor, Eleanor Parker,

się z życiem. Czy jest to niemą-

Victor McLaglen, James

(powt.)
13.05 „Minister”

W wigilijny wiezór gwiazda telewizji londyńkiej oczekuje w domu przyjaciół z branży. Anonimowy list,
telefon i prezent znaleziony
|| pod choinką sugerują, że dziś
właśnie Barbara Love pożegna

(0)

- western, USA 1955, reż.
Roy Rowland, wyst.: Ro-

10.30 „Odkrycia” (powt.)

12.05 „Szansa dla piosenek” - show

Wiadomości
Flash
„Pies taty” - serial
Wiadomości

10.05 „Many Rivers to Cross”

11.00 „Zawsze z moją książką”

z godz: 06.00)
13.30 „Richelieu” - serial (powt.
- z soboty)

film przyrodniczy
— 14.00 „W dniu, kiedy... Niemcy się

—

Dro-

Telewizja śniadaniowa
Wiadomości tv kanadyjskiej „Jak się czujesz?” (powt.)
„Czas teraźniejszy” (powt.)
„Pobocza nauki” - magazyn
popularnonaukowy

20.00 Filmowy wieczór TNT na

13.05 Magazyn informacyjny ARD
13.45 „EURO” - magazyn europejski

dokumentalny
15.30 Monitor”
16.15 „Ludzie wśród nas”: „Podróż Kerbisa” - film dok.
17.00 Wiadomości
17.05 (*) „Gdy zwierzęta opuściły
las” - serial animowany
17.30 „Anna, Schmidt «z Oskar U"
21,22)
18.00 „Hallo Spencer” - serial
18.30 „Piaskowy dziadek”
18.35 Wiadomości sportowe

min) Zatrudnieni jako „stróże

Wit

opy'D (A/F/S)

6.30
8.05
8.35
9,05
10.00

12.40 Wiadomości tv szwajcarskiej

14.45 Vampy
młodych widzów
|
14.50 „Dookoła świata z Willi Bo: 15.15 Wiadomości |
giem”
- 15.20 „Ucieczka z Fortu Bravo” we15.20 Vampy
stern, USA 1953, reż. John
15.25 „Mikołaj i jego rodzina”
- Sturges, wyst.: William Holden, Eleanor Parker, John For15.55 Vampy
16.05 „Śpioch i ferajna”
sythe, William Demarest i in.
16.30 Vampy
t
(94 min)
:
16.35 „Daktari” - serial |
+ 17.00 Wiadomości
17.40 Wiadomości —
:
17.15 Magazyn regionalny
18.00 „Schronisko dla zwierząt” -se- teleturniej
17.45 „Ruck Zuck”
18.20 „Proszę o uśmiech” - magazyn
—
rial
18.50 Wiadomości
19.00 „Powrót anioła” - serial (got,
z godz. 11.25)
z
20.00 Wiadomości
20.15 „Bracia Daltonowie” western,
USA 1979, reż. Dan Curtis(135

mowany (A/S)

17.30 „Down

6.00 „Minister” - serial

- 19.00 „Wieczór z Bugsem i Daffy”
13.30 „Bagna” (2): Lato i jesień - serial animowany (A/S)

15.15 „Nieznane miejsce” - film

|

17.00 „Jonny Quest” - serial ani-

13.00 „Prawo do miłości” - serial

14.50 „Gwizdek”- studio sport dla

rozrywkowy

6.00 - 17.00 Blok fdilmów animoewanych dla dzieci

11.45 „Calimero” - film anim.
12.25 Prognoza pogody
12.30 Wiadomości

N

12.35 „KObieta w historii krymi-

|

dry kawał, ostrzeżenie czy
| groźba? W trosce o własne bezpieczeństwo Barbara w ostatniej chwili zaprasza na wigilijne przyjęcie inspektora policji.
Zaczynają schodzić się goście
rozpoczyna się emocjonująca
I gra. Najpierw ktoś próbuje

13.30 Wiadomości

|

tem...

13.55
14.00
17.55
18.00
18.15
19.00
19.40
19.50
20.00
20.30

SN

Arness i in. (50 min)

Y

11.00 Wiadomości
11.05 „Many Rivers to Cross” (2) . western, USA 1955 (40 min)

nalnej” - serial

„Trzy minuty o...”
Popołudnie z Jedynką
Dziś w Parlamencie
Wiadomości
„Brylantyna” - serial
„Don Fumino” - serial
Almanach na jutro
Prognoza pogody
Wiadomości
Wiadomości sportowe

3 upozorować zabójstwo. A po-

„Ucieczka z Fortu Bravo”

|

20.40 „Grand Hotel Excelsior" - |
komedia, Włochy 1982, reż. |
Castellano/Pipolo (110 min) :

Hotelowi goście i pracow- ||
nicy mają w czasie sezonu
wiele problemów...

|||

22.45 Wiadomości
22.50 „Sznur” - thriller, USA 1948, +
reż. Alfred Hitchcock

(77

min) Dwaj studenci mordując
swego kolegą rozpoczynają
emocjonującą grę...
0.10 Wiadomości i prognoza po-

. gody

0.40 Dziś w Parlamencie

|

|

SE
Ś Western.
pitan Roper walczący
niewoli rebeliantów z
Parker, John Forsythe,

Podczas wojny secesyjnej w 1863 roku kapo stronie Północy nadzoruje wziętych do
Południa...Wyst.: William Holden, Eleanor
William Demarest i in.

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna :

,
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dzieli się przepisem na danie

orientalne - pilaw po uzbecku. ||

11

Arabowie

je

bry, jeśli nawet nie lepszy, może

leży smażyć w dużej ilości oleju.
Do tego dokłada się pokrojoną
warstwami cebulę i smaży, aż |.
się zarumieni. Następnie dodać

21

uE

a w końcu wsypać ryż (przed-

tem, rzecz jasna, wyparzony)

i załać wodą. Po zmniejszeniu ognia i przyprawieniu do smaku
$olą i pieprzem, pilaw trzeba jeszcze gotować przez około pół godziny. Przed podaniem na stół niektórzy urozmaicają potrawę ro-

JE

!

- czerwonym winem. I co prawda u nas w sprzedaży tego gatunku nadal nie widać, ale gdyby był, to najlepiej smakuje z... beaujolais!

wana przeciw molom, 9/ śledź marynowany,
rze przestępczej, 14/ odgłos, 15/ południowy
kanarków, 20/ boisko bokserów, 22/ grzyb
zdrobniałe, 23/ branżowy punkt sprzedaży

12/ przezwisko w gwaowoc, 18/ pokarm dla
jadalny, a także ptak
w dużym sklepie, 26/

wa, 28/ owrzodzenie jamy ustnej, 29/ pokruszona substancja.
PIONOWO: 1/ wytwórnia, 2/ jednokanałowe przekazywanie
dźwięków, 3/ uniesienie, a także sympatia, 5/ pierwiastek odkryty

u

zią
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* na pustyni, * z alejami Ii ławkami, * rachunek w banka. *
miły, ukochany, * zbocze, * pierwiastek o symbolu At, * obskurna knajpa, * odsłonięte złoże, * nahaj, * za grzechy, * ciasto
z bakaliami, * nakład na określony cel, * pokarm koni, * urojenie, upiór, * dzielnica dla ras dyskryminowanych, * ciężar opakowania, * dowcip, kpina, * ptak błotny, * lany podczas andrzejek, * skwar, * kwiat wysokogórski, * przejrzysty szal noszony
dawniej przy kapeluszu, * pies przynoszący ubitą zwierzynę, *
np. pietruszki, * odkryty wagon, * skala np. dźwięku, * okres
Próbny, praktyka, * np. z rumianku, * ptak przysłowiowo dumny, * glon, * gromada zwierząt

1
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T. Kabat - M. Łężak

Gdańsk 1980

[

wódzka 23/2, 81-437 Gdynia.

indywidualne uzyskali: wśród
dziewcząt Dorota Geiger Za-

|

krzewo Elbląg 5,5 pkt. (z 7).

a wśród chłopców T. Kempiński
Gedania Gdańsk 7,0 pkt.
s**« 7, okazji 70. rocznicy powstania YMCA, 18 XII YMCA
Gdynia organizuje otwarty tur-

niej dla dzieci i młodzieży, na |
który serdecznie zaprasza |

||
|

szachów. Zapisy od godz. 10.30
w sobotę 18 XII w Gdyni w Domu. YMCA (dawny Pałac Mło-

dzieży), ul. Żeromskiego
26.
**«

Białe wygrywają.
Kontrola diagramu: B: Kgl,

|

Hd2, Wal, Whl, Gg2, Gh6, Sd6

NN

p. a3, b2, e7, f2. Cz: Kg8, Ha4,

Gh8, Sd4, Sd3, Wa8, Wf3, p.

| 27,b7,05,g6.

Zgodnie z sugestiami Czytelników dzisiejszym zadaniem in-

| augurujemy nowy konkurs pod

hasłem „Nie święci garnki lepią!”, a składający się z kombinacji wybrzeżowych szachistów

tecznych porządkach w domu,
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Krzyżówka

kalejdoskop

morderczej, całonocnej walce
z przeciwnikami i sennością najlepszym spośród 13 „nocnych
marków” okazał się R. Jóźwik,

który zgromadził 62,0 pkt. przed
W. Dąbrowskim 59,5 i T. Okrucińskim 56, 0. Weteran elblą-

skich szachów B. Daniszkowicz
z Pasłęka z dorobkiem 43,0 pkt.
brzeżowych
problemistów.
zajął 4 miejsce i zdobył nagrodę
| | Chcemy, aby składał się on z 15
dla EDR oldboya.
Ś
zadań. Prosimy wszystkich Czy-;;
9
drużynowych mistrzoNN
telników;o nadsyłanie.do nasi; stwach okręgu elbląskiegó uzy| | swoich ciekawych partii i.kom=- , skano następu, jące rezultaty: 1.
| binacji, które będziemy się staMDK Malbork 2. MTS Kwi| rali prezentować w naszej rubrydzyn 3. Pomowiec Gronowo ElSs
Ce.
bląskie 4. Instal Elbląg 5. Pogoń
A teraz uwaga! Podajemy rePrabuty 6. „Diagowala” Elbląg.
| zultaty konkursu „Zagrajcie jak
Mistrz okręgu
będzie walczył
x | mistrzowie świata”. Wszystkie
w eliminacjach do II ligi.
| zadania konkursowe prawidło**« 12 XII w sali Konradii
| wo rozwiązali: M. Aleksandrow Gdańsku rozegrano tradycyj|| wicz 83-400 Kościerzyna, ul.
ny - piąty już trójmecz juniorów
| Dębowa 3 A/4; J. Ossorya-Cierdo lat 12 pomiędzy reprezenta| | picki, skr. poczt. 13, 83-000
cjami Gdańska, Elbląga i PruszPruszcz Gdański; J. Mirowicz
cza Gdańskiego. Po zaciętej
ul. Gen. de Gaulle'a 1 B/9, 80- walce
zwyciężyli juniorzy

_ | 261 Gdańsk; P. Poniewierski ul.

Gdańska 51,0 pkt. przed Elblą-

POZIOMO: 2/ zajazd, szynk, 5/ liście sosny, 6/ ozdobne pu- |

:

dełeczko, szkatułka.
W
PIONOWO: 1/ projektuje domy, 2/ jeden z palców, 4/ parko- |
wa droga.

brydżu jak W życiu

jaką ongiś udało mi się rozegrać.

W

Obrona sycylijska

imię chłopca,
który KOTY bardzo chciał sięSIO uczyćuczy w noweli Bolesława |
Opoa:
PruBa.

"Zeno

A

sie

Diagram1

ET
|

hp

stóW

ju Złotej Wieży

ę D82
+ D8

4 pocztę dla obsługi żołnierzy

P. Sobolewski |

i ludności, posługującą

rią”.

Hoffman-Pągowska zaprezen-

ST]

towała kilka pieczątek poczto-

wych z harcerską lilijką i stoSON ANY
opak

Tói

miasta

A

-

w

+ AK
Y AW75
+ AK654
+D2
EW po partii, rozdawał E

Okresu okupacji dotyczą
z nich z podobizną harcerza

jeszcze 3 kartki. O jednej

Aleksandra Kamińskiego pi-

drużyny z Gdańska.

znaczkiem przedstawiającym

Wist As trefl rozwiązał problem rozgrywki.

symbolicznie grożące

e

i

g

a

a

e

i

tor

e

|

i

a

e

I

3

z

e

ost

o
Spośród dziewięciu kostek domina przedstawionych na rysunku można wybrać osiem, które następnie da się tak ułożyć na
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kwadratowej planszy 4 x 4, aby suma oczek w każdym wierszu

5

6

m

w

i w każdej kolumnie była taka sama (kostki wolno obracać). Którą
kostkę domina trzeba odrzucić?
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Rozwiązanie zadań z 3 grudnia:
:

Ryszard Gilles, Sopot, ul. Pułaskiego 7/15
i Henryk Wesołowski, Gdańsk, ul. W.
SE
Szafera

Zadanie |
POZIOMO:

1) zapisek, 5) ipsylon, 6)

załom, 9) bila, 11) fajka, 13) para, 14)
kwarc, 17) dąbrowa, 18) rozedma.
PIONOWO: i) znicz, 2) poseł, 3) szlemik, 4) koncha, 7) alfa, 8) objaw, 10) laur,
12) arkebuz, 13) polder, 15) akord, 16)
chała.

Zadanie 2
POZIOMO: 1) schizma, 5) ambicja, 6)
gryps, 9) ozon, 11) zgred, 13) bary, 14)
zwiad, 17) monopol, 18) amantka.

PIONOWO:

1) slang, 2) hobby, 3) za-

cisze, 4) ataman, 7) rdza, 8) poryw,

10)

odma, 12) grzanka, 13) bramka, 15) impet, 16) dalia.
Nagrody wylosowali: Stanisław Fran-

kowski, Gdańsk, ul. Zakopiańska 41/5,

Jolka

|

Trójmiasta,

która

de YE

rektr.I!'

oe

grała w składzie:

BS

PIONOWO: kot, bekon, karetka, ankie-

czelną, mimo że są tylko ornamentem. Dzieci w uchwy-

Nagrodę wylosowali: Irek Michaluk
Tolkmicko, ul. Portowa 89, Agatka Ry- |

conej sytuacji, ich mimika są znakomite. One komentują
cały ten epizod, jaki się właśnie wydarzył. Autorką za-

w Domu Prasy, Gdańsk, Targ Drzewny
3/7, pokój 202 (II piętro). Zamiejscowym
nagrody wysyłamy pocztą.
Czytelnicy, którzy w terminie do 3
stycznia nadeślą prawidłowe rozwiązania

|
|
|
|
|

Nagrodę wylosowała Danuta Urban,
Pruszcz Gad., ul. Źwirki i Wigury 7/22.

dzisiejszych zadań pod adresem „Dzienni-

|

15 B/I.

bawnego zdjęcia jest p. Małgorzata Kurowska z Wrzesz-

|

cza, a wielki świat dorosłych przemierza w dziadko-

Po odbiór nagród prosimy zgłosić się

ka Baityckiego” - 80-886 Gdańsk, skrytka ||

pocztowa nr 419 - z dopiskiem „Krzyżów- |
ka rodzinna”, „Jolka” lub „Cześć dziecia- |
ki!”, wezmą udział w losowaniu nagród. |
Rozwiązania podamy za dwa tygodnie.

ji

pas

c:

pas

6pik

o

dys ANokU

zmy

<

1ssenvau-

oddziałów partyzanckich AK

pod dowództwem Jana Piwni-

>

wych kaloszach 25-letni Krzyś.
Przypomnę, że w naszej zabawie chodzi głównie
o fotograficzne widzenie, a to znaczy,że nie wystarczy
nacisnąć spust. I jeszcze nadmienię, że kolejnym tematem do rozpracowania jest oczywiście pora świąteczna,

gdzie może wydarzyć się wiele.

Maciej Kostun
:

każuje
na znaczku
oddział
artyzancki.
a w. cześci
Hu-

pas

partyzancki,
stracyjnej - odznakę ę zgrupo-

pas

wań świętokrzyskich AK.
-

Świetna sytuacja, oczywiście buty grają tu rolę na-

ta, aktor, Ala.

4BA

— mam singla ,
. Rekontra oznaczała

dla

Krzyżówka
POZIOMO: kubek, autokar, klarnet, estrada, aorta;

N

| ank

Żydom

koncentra-

ka (pseudonim „Ponury”), po-

e

chlicka, Toruń, ul. Słowackiego 105/27 |
i Oskar Wirkus, Gdynia, ul. Sucharskiego |

Odp.: BONIFACY

ME tna ok:

pas

W

obozy

7.p, | mów wręczany po wojnie tym
7" | Polakom, którzy z narażeniem
własnego życia ratowali. Żydów. Trzecia kartka, wydana
w 50. rocznicę koncentracji

:

%

POZIOMO: 1-A wola, 1-E odwar, 2B liwr, 2-F Ryga, 3-A pirs, 3-E kora, 4B mata, 4-F poła, 5-A optyk, 5-F sake, 6Ą siad, 6-E aura, 7-A zaparcie, 8A odium, 8-F hart, 9-A targ, 9-E aorta.
PIONOWO: A-1 wapno, A-6 szot, B-1
olimpiada, C-1 lira, C-5 tapir, D-2 wstyd,
E-1 orka, E-5 karma, F-1 drops, F-6 ucho,
G-1 wyro, G-5 aria, H-2 gałka, I-1 rafa, I5 elita.

Cześć dzieciaki!
1.
Diagram
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z

R

©
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Krzyżówka rodzinna

x

Turniej Campari jest jednym z najsilniej obsaekipy

meaa

stwo.

3pik_

grudnia,
zajął drugie
yy team z Trójmiasta
A
YE miejsce.
EA

R

ci

:

i CE
ee drugim
Ian rei
nie,
który odbyłnek
się między
a piątym

e

sku. Odważna i precyzyjna gra przyniosła zwy-

Diagram 2
Licytacja
E
8

|

a

z

wstańcza sierpień 1944.

Na drugim stole grano4 pik i 13 punktów zy- | i Polakom

z

się

; głównie siłami harcerzy. Młodzi listonosze docierali droga1.e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Gbó gó
mi kanałowymi również na
4. 0-0 Gg7 5. c3 Sf6 6. d4 Se4 7. Mokotów. „W pierwszym
d5 Sb8 8. Wel Sf6 9. Gf4 a6 10.
dniu uruchomienia poczty
Gd6 ab 11. We7 He7 12. Ge7
harcerze przenieśli około 900
Ke7 13. d6 Kd8 14. Sa3 b4 15.
listów, a następnego dnia było
cb cb 16. Hb3 Sc6 17. Sb5 Wa5
ich już z górą 2000” - podaje
18..Hf7 Se8 19. Sg5 Wb5 20. „Dzień Warszawy” z 4 sierpHe7 Se7 21. Sf7. Końcowa ponia 1944 r.
zycja może służyć za ilustrację
Na ilustracyjnej stronie
zwycięstwa „ducha” nad „matekartki, projektantka, Krystyna

R.P Markiewicz |

Na diagramie 1 pokazane jest rozdanie, które | saliśmy. Druga poświęcona
w znacznym stopniu przyczyniło się do sukcesu | jest pamięci ofiar zagłady, ze

E

e

Ji-

. Starym Mieście uruchomiono

5 R

M. Barylewski, A. Fronczak, S. Piekuti L.

$ DW109654
+K

/

ich

książce „1859 dni War-

th

Sukces

z

szawy” W. Bartoszewskiego
Opinogóra ' 82 - „Finał turnie ly czytamy: W śródmieściu i na:

_

PÓŁKOLIŚCIE: 3/ zawiadamia o wizycie włamywacza, 7/ | |

Jedną

funkcji było doręczanie
stów.

widualne i Drużynowe Mistrzo- |
stwa
Okręgu
Gdańskiego
w Grze Błyskawicznej, które
odbędą się 18 XII (turniej drużynowy) i 19 XII (turniej indywidualny) w sali Konradii
Gdańsk, ul. Targ Rakowy (Dyrekcja Poczty w Gdańsku). Początek obu turniejów o godz. 10.
Pozwolę sobie dziś zaprezentować sympatyczną miniaturkę,

+ 4 XII w Miłoradzu rozegrano nocny maraton szachowy. Po

|

mundurkach.

Okręgowy Związek Szachowy
w Gdańsku zorganizował Indy-

|

oraz zadań ułożonych przez wy-

= s. - -_ -_ | nn

Z myślą o wszystkich,

którzy nie chcą przeszkadzać
żonom i matkom w przedświą-

czak, J. Ossorya-Cierpicki, L.
Osowicki. Wszystkie nagrody

wysyłamy pocztą.

Pośród wydanych w br.
kart pocztowych kilka dotyczy wydarzeń z różnych okre-.
sów naszej historii. Zamieszczamy znaczek z kartki przypominającej o najmłodszych
uczestnikach Powstania Warszawskiego - dziewczętach
i chłopcach w harcerskich

wszystkich młodych adeptów

sandrowicz, S. Wargin, J. Zalewski, R. Głuszak, R. Szym-

|

URII
dla iltelistów

skim 35,0. Najlepsze rezultaty

su otrzymuje p. S. Stefanów, ul.
Olsztyńska 22/3, 81-312 Gdynia, a ponadto prawidłowe rozwiązania ostatniego zadania
konkursowego nadesłali: P. Poniewierski, Z. Narloch, W. Siwak, J. Konofalski, J. Mirowicz,
P. Fernsner, A. Lejk, M. Alek-

DD

NN
NN

2

4

ma

giem 49,0 i Pruszczem Gdań-

Gouty, 82-550 Prabuty. Wszyscy wymienieni otrzymują
nagrody. Serdecznie gratulujemy!
Nagrodę za rozwiązanie
ostatniego zadania tego konkur-

TI

1

3

mum

Stryjewskiego 19 c/45, 80-625
Gdańsk; R. Szymczak, ul. WojeSamodzielne VI miejsce z dorobkiem 45 pkt. zajął p. A. Talar

U

CC

|
| |
|

płomyk, 11/ chmura dymu i spalin, 13/ pokrywa stół konferencyjny, |
14/ szybki zjazd, 16/ używany do wypełniania żarówek, 17/ zbro- |
jownia, 19/ rodzaj kawy, 21/ samolotowy, 24/ na dalszym planie, |
25/ zabezpiecza inne metale przed korozją.
:

a

(ht)

Rys. B. Kruszewska

|
|
|
|

przez Marię Curie-Skłodowską, 6/ rodzaj, kategoria, 8/ ręka, 10/ |

:| „Jm
| —|

:

POLSKA 1500zł

B- .

ogonie, 4/ warstwa ekranująca przewód elektryczny, 7/ roślina uży- | |

poznane

.

dzynkami, ale p. Hen tego komponentu smakowego nie stosuje.
- Pilaw można popijać zieloną herbatą albo- jak inne mięsne dania

niewzruszona ogólnie przyjęta norma, 27/ może być z płynu Buro- | |

B

|

być do tego kurczak. Mięso na-

POZIOMO: 1/ np. krótkometrażowy, 3/ papuga o bardzo długim |

A

|

trzeba - także warstwami,
wzdłuż pokrojoną - marchew,

27

9

potrawę tę przyrzą-

dzają z baraniny. Ałe równie do-

R

IE

5

R

kB

ma]

|
[4

dowiska z

| |M

1

go, mając do dyspozycji na przy-

kład jedynie garść kaszy i wodę.
Ale, potrafi też przyrządzać egzotyczne smakołyki. Chętnie

Pilaw po uzbecku

ZQM /G 'emeqo 'uoes /£ 'okysoru /7 *ewrzorey /| 'OMONOId

[TL.

Nauczył się gotówać w czasie ppszzssszz
wojny, kiedy - będąc w ZSRR musiał preparować coś Z nicze-

|
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NE

:

(

17 grudnia 193 zamnannIc|

Str. 1

i różne wchody do
Europy. Byłe ziemie Niemieckiej
Republiki Demokratycznej, ani

Czy w ogóle moglibyśmy
się pokusić o porównanie na-

reszty tej tak zwanej Europy

środkowowschodniej, znalazły
drogę do Unii Europejskiej ra-

niu naszej europejskości z re«. zultatami metodycznej i konse-

czech, problemom tzw. Europy

stając się po zjed-

szych wysiłków w eksponowa-

kwentnej działalności niemieckiej? A przecież tych kilka wy-

rywkowo przywołanych periodyków, to jeszcze nie wszystko. W Darmstadzie prosperuje
Polen-Institut, w Travemuende działa Ostsee-Akademie,
w Erbach-Bullau rozwija się
od ponad 20 lat archiwum dys-

środkowowschodniej poświęca
się wiele uwagi. Może umknę-

łoby to mojemu postrzeganiu,
gdybym plik pism poświęco-

szłości, w którym między innymi można oczekiwać ogólnego

zmieszania ludnościowego, bę-

dzie zapewne wymagał wzniesionej ponad dotychczasowe

różnice kulturowe mądrości, by
zachować wszystko to, co dobrego i pięknego wnieść mogą

europejskie regiony.
Ost-Akademie Liineburg
zajmuje się pracą badawczą,

kształceniem, organizowaniem
sympozjów i podróży studyj-

nych. Program

tegoroczny

uwzględniał dość szeroko i te-

sunkach, w Liineburgu...

często zresztą sięga po wiedzę
polskich naukowców.

pędy, codziennie właściwie

otrzymał oddzielnie i kolejno.

któraś z ważnych postaci zachodniego świata politycznego

Kiedy jednak poczta zwaliła je
w skrzynkę od razu- tak spra-

seminaria i podróże studyjne
z udziałem polskich dziennika-

SN

tej właśnie

tematyce

wił przypadek - miałem powód
do refleksji.

S

Dwumiesięcznik

„Deut-

schland” poświęcony jest polityce, kulturze, gospodarce i nauce, prezentuje Niemcy w różnych przekrojach, nie zanied-

buje jednak idei ogólnoeuropejskich. Czasopismo organi| zacji Inter Nationes - „Bildung
- und Wissenschaft” poświęcone
jest prawie w całości problematyce oświatowo-wychowawczej w budującej swą jed-

ność Europie. Polskie wydanie

Gerhard Doliesen, pracownik naukowy
Ost-Akademie, mówi swobodnie po polsku, a korzeniami rodzinnymi czuje się

związany z Kwidzynem.

Fot. autora

inaczej widzi potrzeby i możli-

wości.

. Można więc powiedzieć, że
przed wchodem do Europy zaczynają się schody. Dla każdego z państw b. bloku socjalistycznego inne, o różnym stopniu trudności; niełatwo się ro-

magazynu ilustrowanego z ży-

cia Niemiec „Pro fil” poświęca
Polsce wiele uwagi. W nume-

rze, który parę dni temu otrzymałem, zajmuje się niemiecką
mniejszością w Polsce, omawiając szeroko książkę Thomasa Urbana „Deutsche in Polen..

Geschichte und Gegenwart ei-

ner Minderheit”.
. Wreszcie „Dialog” z podtytułem „Magazin fiir DeutschPolnische Verstdndigung" -

rzy. W ostatnim takim przedsięwzięciu - na Łużycach, z te-

matem serbołużyckiej mniejszości narodowej - miałem

okazję wziąć udział, mogąc się

również z grubsza zaznajomić

w charakterze liineburskiej
akademii.
W swojej naukowej i: kształ-

cącej działalności Ost-Akade-

mie zwraca się ku krajom tzw.
Europy środkowowschodniej,
czyniąc starania o wewnętrzną
jedność niemiecką i o pozytywny rozwój stosunków Nie-

miec z sąsi

W obecnym swoim miejscu,
w Liineburgu (Herderstrasse

1/11), działa akademia od 1952
roku. Po zjednoczeniu Niemiec
mogła się wyraźniej zwrócić
ku Wschodowi, budować jeden
po drugim, w rozmaitych układach programowych i tematycznych - pomosty z bliższymi i dalszymi sąsiadami we
wschodniej części kontynentu,

stwarzać dobre płaszczyzny dla

sndynowowie słyną wnaszym kraju ze. swobody
że
tynkiem ue
piec
waniu gazef. Popatrzmy, jak to robią Szwedzi?
Wszyscy! Szwecja to kraj,
na świecie'w '„czytelnićtwie”.

Przeciętny Swensson zaczyna
dzień od wystawienia stopy
poza drzwi swojego domu,
gdzie czeka jego poranna prasa. Zazwyczaj jest to któryś
z dzienników ogólnokrajowych i obowiązkowo dziennik
lokalny, który tutaj prenumeruje się od pokoleń. Najstarsze
gazety liczą sobie ponad sto
pięćdziesiąt lat i prędzej
Swensson zgodzi się na zniesienie monarchii w Szwecji,

niż zrezygnuje ze swojego ulu-

bionego tytułu. W czasie gdy
Swensson drepcze do kuchni
przeglądając gazetę, jej wydawca śpi sobie snem spokoj-

nym. Nie musi się denerwować, ponieważ co najmniej połowa nakładu jego dziennika

- rozchodzi się w prenumeracie,

Polskę interesującą,

W bogatej działalności wy-

dawniczej wyróżniają się ze-

szyty kwartalnika „Deutsche

Studien”, stwarzającego platformę do dyskusji i wymiany
poglądów i doświadczeń. Bo-

gata, licząca ponad 30 tys. wo-

luminów biblioteka wyprofilowana jest specjalistycznie
i uwzględnia w swych zaso-

bach przede wszystkim kwestie
niemieckie i problematykę tzw.

Europy środkowowschodniej,
a więc i Polski, i Rosji, i Białorusi, i Ukrainy, państw bałtyc-

Jm

z

TeĆ Ż

ść

i

„EZ

„Car nie może rządzić bez
wzbudzania strachu. Jak koń

bez wędzidła, tak państwo bez
grozy... Car powinien być samowolny, a tych, którzy mu się
przeciwstawią, powinien palić
i wydawać na inną okrutną
śmierć”- pisał Iwan Piereswietow w suplice, złożonej na
ręce cara Iwana IV zwanego
Groźnym. Adresat supliki był
pojętny. Za jego panowania
najważniejsza w carstwie była
„oprycznina”, czyli psio wierna władcy policja tajna. Miała
własne wydzielone terytorium,
państwo w państwie. Sowiecki
historyk A. A. Zimin pisał:
„Barbarzyńskie, średniowieczne metody walki cara Iwana
IV z jego politycznymi przeciwnikami, jego nie znający
granic okrucieństwa charakter
wyciskały na wszystkich poczynaniach okresu opryczniny
piętno despotyzmu i gwałtu”.
Zimin ma na myśli m. in.
wstrząsającą po dziś dzień
rzeź mieszkańców Nowgorodu
i Tweru. I dalej pisze: „Fundament przyszłej monarchii
absolutnej powstawał na kościach wielu tysięcy nieznanych ludzi pracy, płacących
wysoką cenę za zwycięstwo samowładztwa”.
Piotr I wprowadził Rosję do

kich także.

Europy, zresztą naszym ko-

Wiele uwagi poświęca się
problematyce mniejszości naro-

człowiek światły, zapatrzony

dowej. Stąd po seminarium ser-

bołużyckim Gerhard Doliesen,
pracownik naukowy Ost-Aka-

demie z obszarem zaintereso-

wań obejmującym te właśnie
kwestie, pakuje manatki i wybiera się do Polski, gdzie w po- rozumieniu

z

sztem, i uczynił potęgą. Ale ten
na Zachód, osobiście doglądał
przesłuchań polegających na
wymyślnych torturach i własnymi rękami, jako młodzieniaszek, kaźnił w Moskwie
zbuntowanych strzelców.

Zniósł niezależność Cerkwi
i obwołał się jej głową. Obyczaje podpatrzone w Europie
narzucał gwałtem, a jego
„ukazy” regulowały picie kawy, golenie bród i czynienie po
południu tzw. politessy - czegoś w rodzaju angielskiego featime. Opornych brała na męki osławiona Tajna Kancelaria. Batożony naród wiódł odtąd po kryjomu i tak życie na
tradycyjną modłę. Historycy
w tej epoce peruki i niemieckiego kaftana na zewnątrz, ruskiego obyczaju i zabobonu

za kryterium przyjąć prawa
jarom - u nas szlachta, stanowiąca kilkanaście procent na- x jednostki do szczęścia i wolności osobistej. Ale władcy,
rodu, zdobywała kolejne

przywileje. Zaden z polskich

ugniatając ludzki materiał jak

władców nie rozprawiał się
krwawo z oponentami, toteż
ścięcie Samuela Zborowskiego za przeciwstawienie się
Batoremu, zresztą Węgrowi jest znaczącym wyjątkiem.
Nasi królowie nie byli nigdy
„władcami sumień” swych
poddanych, będąc tolerancyjni
w
kwestiach
wiary.
„W sprawach religii - żalił
się nawet w 1560 roku papieżowi nuncjusz Bongiovanni brak polskiemu władcy surowości”. Wędrujący po Polsce

plastelinę wedle własnej woli
i nie respektując żadnych
praw moralnych stworzyli imperium, zdolne narzucać warunki sąsiadom, a w dobie
atomowej - całemu światu.

zdumiewał się, że „aż siedmiorakie są wyznania w Pol-

mokratę w najlepszym europejskim stylu. A to chyba nie
tak. Demokracja to paskudna
rzecz, jak kiedyś powiedział
Churchill, ale w tym sęk, że

w 1672 roku Ulryk Verdun

sce”. W państwie bez stosów
żaden z władców nie egze-

kwował obowiązującej nawet

Przypominam dzieje za-

mierzchie, mniej zamierzchłe
i nowsze, zdumiony naiwnością zachodnich polityków,
w tym Boba Clintona. Przyklładając do współczesnej Ro-

sji zachodnie

kryteria są

skłonni uznać demokrację

w Rosji za fakt dokonany,
a prezydenta Jelcyna za de-

Mnich Teotan i demokracja
wewnątrz - dostrzegają narodziny nowej narodowej cechy:
dwoistości słów i czynów.
I znowu mnich Teofan Prokopowicz dał za panowania
Piotra wykładnię władzy.
„Wolne samowladztwo - pisał
Teofan - jest lepszą formą
rządów niż republika, narażona zawsze na walkę stron-.
nictw. Poddany wobec panującego nie ma żadnych praw,
ale i panujący nie dla własnej
przyjemności sprawuje rządy.
Normą dla niego jest dobro
ogółu i prawo boże, których
to zasad tłumaczem jest on
sam, a nie poddani”. Według
Teofana naród zgodnie z wolą Opatrzności raz na zawsze
przelał swe swobody na rzecz
panującej dynastii.
Gdy w Rosji gięto karki
wszystkim stanom, także bo-

na światłym Zachodzie zasady » Culus regio - eius. religio” narzucającej poddanym
wyznanie i rytuał.
Gdy tenże Batory zaprzysięgał szlachcie Pacta Conventa, ograniczające królewską władzę i kładące
podwaliny pod szlachecką
„złotą wolność” - w Rosji
biadał Zenobij Otienskij:
„Bóg zmienił nam łaskawość
władców na najsroższe uciemiężenie, zatarł w sercach

rządzących sprawiedliwość
w sądzie, łaskawość i.szczodrobliwość wydarł z ich serc,
a skłonił do nakładania na
poddanych bardzo licznych
danin”.

Ocena rządów absolutnych

w Rusi średniowiecznej, Rosji
nowożytnej i b. ZSRR wypada
absolutnie negatywnie, jeśli

nic lepszego dotąd nie wynaleziono... Nie wyrasta jednak
ot tak, na suchym korzeniu,
lecz z pielęgnowanej wiekami
tradycji i Rosja - ta jelcynowska, jak Bóg da, a może Rosja
Żyrinowskiego - ma przed sobą jeszcze długą drogę. Oby
nią podążała...

Jan Chrzan
PS. Stowarzyszeniu AIESEC, działającemu w Politechnice Gdańskiej, dziękuję
za miły list i deklaruję chęć
dalszych spotkań. Grupie inicjatywnej stowarzyszenia
„Godność” dziękuję za zaproszenie, z którego niestety nie
mogłem skorzystać.

PISZ DO CHRZANA,
PISZ DO CHRZANA
SPRAWA BĘDZIE OMAWIANA!

naukowcami

gdańskimi, toruńskimi i olsztyńskimi pragnie przygotować ko-

lejne sympozjum. W drodze ku
. zjednoczonej Europie. Po trudnych schodach.
SAY

Paweł Dzianisz

ników wydziałów w lokalnym

w rożen

wyd

urzędzie.

Jeszcze jeden plus, to dobra

w górę, w zależności od talentu
i pracowitości. Prawdziwe sła-

reklamie najnowszej toyoty.
Gdy zagiębimy się w dalszą

Bronią go rozliczne związki

dakcyjnych kolegów, ale nie

i organizacje, on sam zaś Z re-

lekturę znajdziemy z dziesięć
ilustrowanych reportaży na dowolny temat, tyle że głównym

guły bywa pyskaty i przyzwy-

mogę przemilczeć jeszcze jednego momentu. Autorem tekstu jest tylko i wyłącznie ten,
kto się pod nim podpisuje
i wszelkie skróty, poprawki nanosi on właśnie, pod warunkiem, że zgodzi się z sugestią

politycznych, tam bywa wyko-

który zajmuje czwarte miejsce

matykę

organizacja i spokój w pracy.
Gdyby Szwed zobaczył modną
ostatnio w Polsce „halę redak-

polem komentarzy i komeraży

Kto czyta gazety?

ONE

NU SSS zad

wymi wyzwaniami. Świat przy-

ponujące informacjami o Polsce i polsko-niemieckich stoWłaśnie - Liineburg. Tamtejsza Ost-Akademie w swoim
bogatym programie ma także

nych

v

we tysiąclecie stawia także społeczność europejską przed no-

Wschody, wc ody i schody

noczeniu Z nią tożsame. Innym
państwom Europy środkowowschodniej (w potocznym,
choć nie umotywowanym znaczeniu) Unia dozuje chęci i za-

WYJ

"Stojące u wrót ludzkości no-

=

znajdującej wyraźnego odbicia
w polskich mediach.

wych barier w drodze ku euro-

pejskiej jedności.

z

Aż cierpko stwierdzić - z informacjami o nie postrzeganej powszechnie rzeczywistości, nie

zeznać w ideach, niełatwo poznać ich charakter. Orientacja
w tej plątaninie interesów,
w skomplikowanej anatomii
politycznej współczesności jest
skomplikowana. Jak znaleźć
drogę? Właściwą drogę?
U naszego sąsiada, w Niem-

wiele inne, ani wiele lepsze od

zem z RFN,

piórami Polaków i Niemców.

porozumienia i wzajemnego
zrozumienia, przezwyciężania
uprzedżeń, usuwania rzeczoc

Określenie naszej części kontynentu Europą środkowowschodnią jest terminem politycznym . Ani teraz,
ani wcześmiał nie mówiło się przecież o Europie środkowozachodniej.
Jeśli więc tak, to do Europy środkowowschodniej winny
wciąż należeć nowe landy Republiki Federalnej Niemiec.
A przecież dla Zachodu Europa środk owowschodnia zaczyna
się od Bulgari Czech, Słowacji i Polski. My z NE
jednak
się-« i potwierdzaliśmy to historią i kulturą
zawsze czu iśmy
iq. Są więc różne wschody.
- Europą zac

prawdziwa panorama polskich
spraw i aktualnej współpracy
polsko-niemieckiej, skreślona

ż

Na wschód od Lineburga

cyjną” rodem z lat siedemdziewy nie ujawniają swoich dorzystana na... nekrologi i kronisiątych, uciekłby pewnie ze
chodów, takich tu jednak niekę rozwodów. Nic nie jest
o rannej porze tak przydatne, . wiełe. Przeciętny dziennikarz - skowytem. Nie musi też bory- |żyje w spokojnym dobrobycie - kać się z korektą tekstu, bo
jak informacja, że delikwent do
szefowie wychodzą z założei aby go przekupić trzeba wyktórego wybieramy się dzisiaj
nia,że skoro ukończył studia,
myślić coś naprawdę oryginalpo pieniądze, właśnie przeniósł
to potrafi pisać po szwedzku.
niejszego niż bankiet z przekąsię na cmentarz. Mocnym
Zresztą „zaciąganie” w lokalskami i koniakiem.
punktem gazety są reklamy,
nym dialekcie jest tutaj tylko
Pan redaktor dostaje zazwyktóre rozmieszcza się tak, aby
zaletą zbliżającą dziennikarza
czaj zryczałtowaną pensję,
ci, którzy szukają taniego
do „jego przyjaciół czytelniprzy czym jeśli każą mu zostać
młynka do kawy, przy okazji
ków”. Poza tym szw:
grapo godzinach lub w niedzielę,
przeczytali o najnowszym
matyka i ortografia w porówto należy się sto procent premii
przedstawieniu amatorskiego
za każdą godzinę przepraco- . naniu z polskimi regułami piteatru, zaś czytelnicy zainteresowni, to bułka z masłem.
waną ekstra. Trudno też wysowani procesem miejscowego
Już słyszę zgrzyt zębów rerzucić dziennikarza z pracy.
łapówkarza „zawiesili oko” na

bohaterem musi być konkretna
osoba, a najlepiej sąsiad czytelnika z tej samej ulicy. I tak poznajemy tu historyjki o mle-

czajony do dobrego traktowania.
Zapewne

skandynawscy

żurnaliści nie poradziliby sobie w
kochanej polskiej rzeczywistości. Po pierwsze Z po-

sekretarza redakcji.

Jak to robią Szwedzi?
a tutejsza poczta wypracowała
taki system kolportażu, że do
godziny szóstej trzydzieści ra-

no, w każdym domu od polar-

nej Happarandy po nadbałtycki
Karlskrhamn, leży świeża gazetka. Na początku tego systemu jest komputer, a na końcu...

rower i wiejski listonosz.

Jak wygląda gazeta

czarzu - ulubieńcu kamienicy,

o biednym irackim imigrancie,

temat rosyjskiej mafii, która
sieje postrach w... Finlandii.
Nie znika z łamów sprawa

macji. W ich kraju prawo
gwarantuje jawność życia publicznego i wolność słowa nie
tylko na papierze. Dziennikarz
ma na przykład przywilej
przeglądania wszelkiej korespondecji jaka przychodzi
i wychodzi z urzędów państwowych. Tacy „przegląda-

już

cze listów” wpadają codzien-

szwedzka specyfika, że tutej-

nie - powiedzmy - do ratusza,

którego nie stać nawet na samochód, o tym, że wzrosła
liczba rowerów W mieście,

a zmalała ilość pieniędzy w radzie miejskiej. Modny jest też

śniegu

W Skandynawii każde miasto i miasteczko ma swój
dziennik, a bywa, że są
dwa konkurujące ze sobą
na śmierć i życie. Liczba
tytułów prasowych jest

wodu sposobu zbierania infor-

w

Bośni.

To

Ile kosztuje gazeta?
Cena gazet codziennych

jest stała i wynosi 7 lub 9 ko-

jedynie ogłoszenia i reklamy.
Zdarzają
dotacje
Jeśli w
ukazują
tytuły

się też...
rządowe.
mieście
się dwa
i jeden

z nich popadł w ta-

tam naprawdę imponują-

rapaty, to może on

ca. Obfitość miejsca na
łamach sprawia, że nawet

liczyć na państwo-

nym

prywatną.
Przeciętna

we subwencje, mi-

jeśli mamy do czynienia
z reportażem o zaginiokotku

mo że jest gazetą

(szwedzka

specjalność), to na pewno

znajdziemy

szwedzka gazeta

gigan-

przy
rocznych
obrotach
rzędu

tyczne zdjęcie kiciusia
i na dodatek portret zadowolonego z siebie autora
kociego story. Portrety
w gazecie to w ogóle
standard zgodny z zasadą, że czytelnik jest zadowolony wtedy, kiedy
zobaczy samego siebie
w gazecie. Z kolei często
pod imieniem i nazwiskiem żurnalisty (pseudonimy
nie są tutaj
w modzie) znajdziemy
numer jego telefonu
i możemy osobiście prze-

200 milionów koron (równowartość 23,5 mln dolarów) przynosi
roczny zysk około

30 milionów ko-

BS

kazać mu wyrazy szacunku
lub dezaprobaty - w zależności
od motywów.

Co znajdziemy
w gazecie?
Umiłowanie

N

To nie domek letniskowy, to siedziba poważnej szwedzkiej redakcji

czytelnika

„Z sąsiedniej ulicy” posunięto
tu do tego stopnia, że druga
strona dziennika, która w _polskiej praktyce zazwyczaj jest

szy czytelnik wręcz uwielbia
przejmować się losem biednych tego świata, a szanujący
się szwedzki dziennikarz przy-

najmniej raz był na wojnie
w Jugosławii.

Kto robi gazetę?
Oczywiście dziennikarze,
których prestiż społeczny jest
tutaj dość wysoki. Ile zarabiają? Od dwóch tysięcy dolarów

gdzie czeka już usłużny rzecznik prasowy i wręcza im kserokopie całej poczty z poprzedniego dnia, byle tylko mieć
pismaków z głowy. Poza tym

politycy skompromitowani
przez gazetę zazwyczaj od-

szcie - wicepremier gospodarczy w rządzie Rakowskiego (choć pominąłem parędziesiąt pomniejszych funkcji
społ.-polit.-naukowych, np.
przew. Rady Fundatorów
Fundacji „Serce masz jedno”).

ron. Dla porównania paczka
papierosów kosztuje w Szwecji około trzy razy tyle. Ambicją wydawców jest pokrycie
ceną kosztów druku pojedynczego egzemplarza, kosztów
jego druku. Zysk: przynoszą

ron
brutto.
Po
stronie wydatków
widnieją
mniej
więcej po połowie: koszty produkcji i pensje
Fot.T. Zając dziennikarzy oraz
pozostałych pracowników. Wydawanie czaso-

pism uchodzi tutaj za złoty interes, mimo

że konkurencja

nie śpi. Kto czerpie zyski
z gazety? Nie ma reguły, może to być bogata rodzina, albo

spółdzielnia dziennikarzy.

chodzą na własną prośbę i już
nie biorą udziałuw kolejnych

Zresztą nie to jest najważniejsze. Chodzi o to, aby...

wyborach. Zasada ta dotyczy
zarówno Bardzo Ważnych Ministrów, jak i szarych kierow-

Swensson co rano dreptał do
drzwi, gdzie czeka na niego...

Tomasz Zając

Toteż prezes Sekuła, har-

cerz dozgonny, nie miał serca odmówić, gdy Ojczyzna

go wezwała. Wziął kąpiel,
Po mianowaniu tow. Ireneusza Sekuły celnikiem nad
celnikami jedni mówili, że to
granie na nosie i śmiech w żywe oczy opozycji, inni że to
nie Celnik Rousseau, a jeszcze inni skojarzyli ów fakt

z przypowieścią o pokornym
celniku z Ewangelii. Sam nominat utrzymuje („Gazeta
Wyborcza”, która natychmiast pofatygowała się do jego rezydencji w Pyrach), że
nieoczekiwana wiadomość
zastała go... w wannie. Jak
z tego wynika, wiadomości tej
nie przyniosła mu zapewne

prawnuczka Katarzyny Corday.

nowisko całkowicie pozano-

menklaturowe.
Nie słyszałem wprawdzie
wrzasku niezorientowanych,
ale zdanie psychologa, dra
nauk politycznych, Sekuły

podzielam. On nigdy, prze-

nigdy nomenklaturą nie był.
Ani gdy w GI. Kwat. ZHP kie-

dzi mało zorientowanych”, że
oto „wraca nomenklatura”
On przecież żadną nomenkla-

wyższych, ani jako inspektor

dnienia absolwentów szkół

on się nawet

w Wydz. Nauki i Oświaty KC

brzydzi tym słowem; co więcej - wyprocesował sobie, aby
jego osobie i firmie nie mogło
być przypisywane określenie
„spółka nomenklaturowa”
Jest za to harcerzem, a „harcerzem jest się całe życie”
Wraca zaś (o ile można mówić o powrocie, bo prezesem
GUC jeszcze nie był) na sta-

PZPR, nawet jako minister
pracy, płac i spr. socj. w rządzie Messnera, dyrektor Dept.
Dokształcania Kadr, dyr.
Dept. Zatrudnienia, prezes
ZUS, członek Partyjno-Rządowej komisji ds. przeglądu

turą

nie jest,

sobie. —
Jeśli do tego dodać zainte-

resowania osobiste: literatura science fiction, psychologiczne wykształcenie, żeglarstwo, szybkie samochody

i golf (ostatnio), przyjdzie
stwierdzić, że Sekuła to ideal-

In Sekuła sekułorum
rował operacją Frombork
1001, ani podczas pracy st.
insp. w Dept. Pracy i Płac
Min. Przem. Maszyn., ani jako pełnomocnik min. pracy,
płacy i spraw socj. ds. zatru-

Tenże sam nominat przecenił jednakże szum, jaki powstanie po jego nominacji,
nazywając go „wrzaskiem lu-

sprzeda wszystkie udziały
w „Polnipponie”, jak każe
ustawa, wsadzi na swoje
konto „i niech sobie procentują”. On zaś podejmie znowu trud służenia Ojczyźnie.
„Nie chcę używać wielkich
słów o interesie Polski, ale
Jak trzeba, to trzeba”. Potem

stanowiska, na których kompletnie się nie znał. Mimo to
np. ZUS postawił „na nogi”
i on, ten ZUS, jak powszechnie wiadomo, mocno na tych
sekułowych nogach nadal
stoi. Takoż jako prezes GUC
zielony jest, choć - ma tu pewne doświadczenia. „Polnippon” to przecież firma międzynarodowego transportu
lotniczego. Eksport - import.
Tak więc na pewno poradzi

struktur organ. gosp. i państwa, lektor KC, członek Ko-

misji Społ.-Polit. KC,

wre-

się jednak wyjaśnia, że to
niekoniecznie Polska go
wzywała, lecz rządowi koledzy: „Mnie zależy na powodzeniu tego rządu,
to jest
mój rząd, mój jako Polaka
i koalicjanta. Jeśli koledzy
uważają, że potrafię pomde:
to uchylić się nie mogę”;
bądźmy wszak robiazgowi..

Święta racja. Mus to mus.

ny, wprost wymarzony prezes
GUC. Nie dziwota zatem, że
premier Pawlak, wielki zwolennik srogich ceł, nie miał
innego wyboru jak mianować
tow. Sekułę, wielkiego zwo-

lennika liberalnych cel.

Nowy supercelnik dostrzega jednak pewien mankament
swojej osoby: „Bozia nie dała
mi urody” - i śmieje się przy

Tylko że jeśli koalicjanci da-

tym do rozpuku, czy raczej

lej będą się rozglądać po sta-

pęka ze śmiechu. Wtórujemy,

chybnie „sekułaryzacja ”.
Ireneusz Sekuła, jak o sobie mówi: „stary biurokra-

my: dygnitarzom PRL to nie
Bozia dawała urodę; dawała

rych kolesiach, czeka nas nie-

ta”, za niejedno stanowisko

pensję brał oraz brał się za

bo i cóż nam pozostało?
A gdy nam przejdzie, dodajePRL. Amen.

Kwerendarz
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Wiele napisano już na temat, co należy zrobić, by uniknąć poślizgu, w jaki sposób zachować

się w takiej sytuacji. Często również słyszy się następujący komentarz - wszystko należy robić tak, aby nie doprowadzić auta do utraty
przyczepności. Strach przed poślizgiem podsycany jest dodatkowo przez różne publikacje. Wiadomo jednak, że w każdych warunkach można jeździć pewnie
a zarazem bezpiecznie, należy tylko

określone manewry opanować do
perfekcji, zakodować w swojej
pamięci i zrozumieć.
Według badań przeprowadzonych przez zagranicz-

nych mistrzów kierownicy
okazuje się, że przeciętnie
uzdolniony kierowca jest
w stanie w znacznym stopniu podnieść swoje kwalifikacje „jeździeckie”. Na początku
najwięcej
trudności
sprawia wykonywanie czynno-

ści pozornie sprzecznych z bez:

czynić dla naszego wspólnego dobra”.

Paweł Frankowski

General Motors na Żeraniu

Cieszyć
Ieszy€ sięsię CZY czy praKac*
płakać?
problemy FSO na Żeraniu, która daje pracę wielu
tysiącom ludzi?
Trudno się na ten temat wypowiadać nie znając
szczegółów kontraktu. Wiadomo bowiem, że mówi
się dużo o oplu astrze, ale bardziej się myśli o dalszych
losach poczciwego poloneza. To przestarzałe
technicznie auto mimo różnych kosmetycznych
zabiegów
ze strony FSO, nie ma zbyt wielkich szans na
naszym rynku. Jeszcze mniejsze szanse ma eksport
tych samochodów na rynki zagraniczne. Na razie więc
można się cieszyć z zawartego kontraktu, ale równie
dobrze można zapłakać nad dalszym losem poloneza.
Różne enigmatyczne zapowiedzi ze. strony
kierownictwa FSO niewiele w tej sprawie mogą
zmienić. Niewątpliwie większość naszych krajowych
użytkowników aut interesuje samochód rodzimej
produkcji. Musi on jednak mieć cechy auta
nowoczesnego, bezpiecznego i bardziej przystępnego
w sensie ceny. Samochodów drogich z różnych
renomowanych światowych firm jest przecież na
naszym rynku już pod dostatkiem.

Dziś trudno zliczyć różne prasowe zapowiedzi
finalizacji rozmów pomiędzy FSO a GM. Jeszcze
trudniej byloby dokonać tego na podstawie
wielokrotnych wypowiedzi różnych urzędników
państwowych, którzy podawali kolejne terminy
zakończenia rozmów i podpisania kontraktu. Skoro
nastąpiło to dopiero po trzyletnich negocjacjach,
irudno się chyba z tego powodu cieszyć. Pamiętajmy,
że przez cały ten okres pewna część obiektów
produkcyjnych FSO była nie wykorzystana w
oczekiwaniu na zagranicznego partnera. Teraz wiemy
już, że będą tam montowane egzemplarze opla astry.
Czy to jest dla przeciętnego użytkownika auta w Polsce
jakaś pociecha? Rzecz to raczej wątpliwa. Obecnie
produkuje się już przecież u nas auta firmowane przez
taką potęgę motoryzacyjną jak włoski Fiat, montuje swe

pojazdy francuski Peugeot (model 405), rozpoczyna
ię montaż transporterów T4 Volkswagena w
Aatoninku k. Poznania. Samochody General Motors

montowane na Żeraniu będą więc kolejnymi... W
»oczątkowym stadium znajdzie tam zatrudnienie 250
pracowników. Czy wobec tego kontrakt ten rozwiąże

Szczepan Kryda

>

ABT

cza, że wychodzą oni z takich wypadków
bez szwanku. Wiele zależy od prędkości

pojazdu w chwili zderzenia z przeszkodą
oraz od konstrukcji nadwozia. Airbagi
w samochodach są cennym uzupełnieniem innych elementów w konstrukcji auta służą-

7 PODUSZKĄ POWIETRZNĄ

czas w sekundach

ięcie z ciałe
kierowcy styka się już z napełnioną poduszką. W przypadku pasażera
następuje to nieco później (66 ms i 98 ms). Po 150 ms od momentu
zderzenia auta z przeszkodą, poduszki powietrzne opróżniają się z gazu, a kierowca i siedzący obok niego pasażer, odzyskują normalną
swobodę ruchów.

cych
jako
leje.
dach

koniec zderzenia

bezpieczeństwu. Dobrze, że są one stosowane coraz powszechniej
standardowe, seryjne wyposażenie aut, a ich cena stopniowo maMiejmy nadzieję, że już wkrótce nawet w popularnych samochopoduszki powietrzne będą czymś normalnym i codziennym.

SzK

Polska w skali
Na krajowym rynku wydawnictw kartograficznych
bryłują dwie firmy. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, S.A. i GeoCenter International Warszawa, filia niemieckiego koncernu Bertelsmann. Brylują i konkurują, co dostrzec
można gołym okiem. Miniprzykład: edycje atlasów
świata. Inny, czytelniejszy przykład: PPWK wydało
„Polska. Atlas samochodowy” w skali 1:300 000, najbardziej szczegółowy ze wszystkich kiedykolwiek oferowanych, GeoCenter odpowiedział - „Polska. Adas samochodowy”, skala identyczna. PPWK wypuściło
dopiero co „Polska. Atlas samochodowy” w skali
1:250 000 - zawiera również mapę samochodową Eu-

Śwraszcc Ai od
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Opel Astra to samochód wyjątkowy.

|

Firma Opel jako pierwsza wyposaża samochody tej klasy w system bezpieczeństwa,

ropy 1:4 000 000 - i... ruch należy do GeoCenter.
„Polska. Atłas samochodowy” 1:250 000, dlaczego
taka niekłasyczna skala? Bo wydawca chciał zrobić frajdę tym automobilistom i głobtroterom, którzy gorzej
widzą; w tej skali atlas czyta się lepiej, fakt. Jest czytelniejszy, ale i droższy od tego w skali 1:300 000, choć
treść obu - identyczna.
Więc, co kto woli, jako
że PPWK
zamierza publikować równolegle, atlasy samochodo-

|

dotychczas dostępny tylko w najdroższych modelach.

|

Nowa Astra VISION

|

to wszystkie zalety Astry plus spojrzenie w przyszłość, czyli:

|

bezpieczeństwo, komfort i ochrona środowiska

Poduszka powietrzna
Napinacze pasów
Wzmocnione drzwi boczne
Nowe, bezpieczne fotele

Silnik 1,4 (82 KM) z wtryskiem paliwa
Katalizator spalin
Instalacja radiowa
Wyjątkowo eleganckie wykończenie nadwozia
X

;

yodyny w Polsce, bezpłatny, 24-godzinny program pomocy drogowej

OPEL*

|

OPEL©

Service Haller Opel Dealer

PROWADZIMY SPRZEDAŻ KOMISOWĄ
SPECJALNA
Salon sprzedaży
Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 1 A
(obok hali Olivii)
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rowcy trwa 54 ms i po 84 ms głowa i tułów

Nowy aflas samochodowy

NOWA ASTRA VISION

Ww ger
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garniach. Na zakończenie chciałbym przytoczyć zdania człowieka o dużym doświadczeniu za kierownicą,
Sobiesława Zasady: „Prowadzenie samochodu to umiejętność poparta dobrym refleksem i świadomym
poczuciem odpowiedzialności. Nigdy nie zapominamo tym, że w moich rękach spoczywa bezpieczeństwo innych. Każdy z nas jest w stanie podnieść swoje kwalifikacje prowadzenia samochodu i
to

ją ludziom życie, ale to wcale nie ozna-

MUMMY,

Swoją wiedżę teoretyczną na temat jazdy w zimowych warunkach, a także sposobu przeprowadzania poprąwnych treningów, możemy wzbogacić poprzez różne książkowe publikacje, dostępne obecnie w księ-

Oczywiście, poduszki powietrzne ratu-

UI MEU"

na.

bardzo krótko, bo zaledwie 150 ms. Poduszki powietrzne są tak skonstruowane, że ich uruchomienie następuje po zderzeniu z przeszkodą pojazdu jadącego z prędkością 30 km/h lub większą. Airbag nie zadziała przy prędkościach poniżej 23 km/h. Ze względów bezpieczeństwa
nie jest to potrzebne. Byłoby to nawet niepraktyczne. Chodzi przecież
o to aby poduszka nie działała przy lada wstrząsach czy nagłych hamowaniach.
W volkswagenie vento obie poduszki powietrzne umieszczone
przed przednimi fotelami są napełniane w ciągu 25 ms przez dwa specjalne generatory gazowe. Nieco wcześniej, bo w ciągu 30 ms.następuje „odpalenie” poduszki kierowcy, po 40
_.
ms odpala poduszka przeznaczona dla pasażera przedniego fotela. W mieszance gazowej, którą jest napełniana poduszka powietrzna dominuje nieszkodliwy dla ludzkiego
zdrowia azot. Nadmuchiwanie airbagu kie-

zy0,

nacisnęliśmy na pedał hamulca. Pamiętajmy, że sposób jazdy należy dostosować do przyczepności opon,
ażeby nie dopuścić do jej zerwania. Wszystkie manewry wykonujemy płynnie i delikatnie, wyprzedzamy i omijamy długimi łukami.
Taki trening a raczej edukacyjna zabawa z samochodem ułatwi nam ocenę naszych umiejętności za kierownicą. Pewniej będziemy czuć się na drodze, obserwując z większym spokojem zachowanie innych często nie mogących opanować pojazdu, kierowców. Krótko mówiąc - nasza jazda będzie bardziej bezpiecz-

przednich fotelach samochodu. Całkowity cykl działania airbagu trwa

A,

tego doprowadzić. Może prędkość była za duża, a może zbyt gwałtownie dodaliśmy gazu lub za nerwowo

ściśle z trójpunktowym układem
pasów bezpieczeństwa. Lokalizacja poszczególnych elementów systemu jest widoczna na rysunku. :
Na sąsiednim rysunku są przedstawione kolejne fazy działania obu
poduszek powietrznych. Widać wyraźnie odkształcenia przedniej części
samochodu wywołanego wypadkiem.

WIUUEUUMUIUII" ŁUAPEZ

szając systematycznie prędkość, starając się nie utracić kontroli nad pojazdem. Trening, najlepiej pod
nadzorem wprawnego kierowcy, możemy rozpocząć od hamowania i zaobserwować jak np. wydłużyła się
droga hamowania na śniegu w porównaniu z nawierzchnią suchą, a więc o dużej przyczepności. Przy następnych ćwiczeniach zwróćmy uwagę, jak przy większych i mniejszych skrętach kierownicą zachowuje się
nasz pojazd. Na nawierzchni śliskiej łatwo również spowodować poślizg już przy ruszaniu. Należy delikatnie, z wyczuciem naciskać pedał gazu i łagodnie puszczać sprzęgło. Przećwiczmy więc takie ruszanie oraz
cofanie itp. Kiedy podczas wykonywanego treningu wpadniemy w poślizg, zastanówmy się, co mogło do

Dodajmy, że system poduszek powietrznych współdziała

polskie powiedzenie „jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”, można parafrazując, odnieść również do bezpiecznej jazdy samochodem. Z tą jednak różnicą, że
zastosowanie poduszek powietrznych w nowoczesnych
autach nie tyle zapewnia wygodę jazdy, ile ratuje życie
ich pasażerom. Prześledźmy to na przykładzie volkswagena vento. Ze statystyk wypadków drogowych wynika, że 70 proc. zderzeń samochodowych, to zderzenia czołowe. Z tej też racji zastosowanie poduszek powietrznych dotyczy głównie osób siedzących na

UUPSAIUSISKA

chu oblodzony placyk bądź boisko, by potrenować. Pierwsze ćwiczenia wykonujemy powoli i ostrożnie, zwięk-

taro-

AN IAŃULPPY
PSY b Ej

pieczeństwem, np. naciskania
pedału gazu zamiast hamulca.
Kiedy samochód zaczyna tracić przyczepność, a więc wpada w poślizg, nie ma czasu na
zastanawianie się, manewry muszą być wykonywane odruchowo,
a odruch ten można wyrobić tylko i wyłącznie w wyniku wielokrotnie powtarzanych czynności, a to pozwoli wyjść nam z sytuacji, których wcześniej obawialiśmy się, czy też po prostu nie rozumieliśmy.
Należy zdać sobie jednak sprawę z tego, że samo czytanie fachowych rad i ostrzeżeń nie wystarczy.
Oczywiście, trzeba dogłębnie zapoznać się z teorią, ale w głównej mierze powinniśmy znaleźć chwilę wolnego czasu, by tak naprawdę potrenować, opanować sposób działania w sytuacjach krytycznych, a takich,
którzy to robią, jest rzeczywiście niewielu.
Mając sprawny samochód oraz dobre ogumienie (głębokość bieżnika opon letnich powinna być nie mniejsza niż 5 milimetrów) przy odpowiedniej pogodzie możemy znaleźć sobie bezpieczny, wyodrębniony z ru-

DLA FIRM

Serwis
81-436 GDYNIA
ul. Narutowicza 3
tel. (0-58) 22-41-14

we i w skali 1:250 000 i 1:300 000, a w 1994 roku wyjdzie - po raz pierwszy
- Polska 1:500 000 - PPWK i GeoCenter współzawodniczą na polskim rynku.
- Czy znaczy to - pytam inż. Alinę Meljon, prezesa
Zarządu Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych - że Bertelsmann jest waszym konkurentem?
-Konkurentem i to bardzo niesympatycznym...
Uważam, od zawsze, że konkurencja polska to jest
konkurencja sympatyczna dla mnie, a konkurencja

SN

1:250 000
niemiecka - nie. I nie dlatego, że niemiecka, ale dlatego, że obca, po prostu.
Konkurenci, bo mają lepszy start; są dość silni, ponieważ od wielu, wielu lat jest to dość duże mocne wydawnictwo. No i wchodzi na polski rynek na razie,
oczywiście, bez konieczności zarabiania, z cenami
względnie niskimi, powiedziałabym: promocyjnymi.
Mimo tych preferencji, my jesteśmy konkurencyjni:
ceny mamy niższe. Niższe - ponieważ wszystkie ich
wydawnictwa, gdy idzie
o mapy, są bogate,
w tym sensie, że mają okładki kartonowe. Ta twarda oprawa
jest droga - podraża więc produkt. Relacja cen jest taka: mapy GeoCenter - nie atlasy - kosztują ok. 50 60 000 zł, nasze 15-20 000!
- Pani prezes, PPWK wygrywa z GeoCenter w konkurencji cen, czy także, gdy idzie o treści, klasę karto-

graficzną?
- Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że treść,
warstwa informacyjna naszych tytułów jak nie jest lepsza, to na pewno - nie gorsza. W ogóle uważam, że polska kartografia stoi o wiele wyżej od zachodniej; taka

jest prawda. Weźmy kwestię aktualizacji wydawnictw.
I tu fakty grają na naszą korzyść. Na Zachodzie aktua-

lizuje się tytuły, atlasy na przykład, co dwa lata, i co by
się nie działo, nie ma zmian. My aktualizujemy corocznie i szczegółowo. Po prostu uważamy, że firma
kartograficzna o naszej renomie i nie może, i nie po-

winna wydawać i oferować treści innych, jak tylko te
najbardziej aktualne,

Janusz Krawczyk

SN
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€225

MB711Dodóól. 825, DM
|

SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM S..

A

PIJE ad

Bl

Gościnna

ś

Ha upa
kościoła)
UK

epoki

iuro świadczy

LC] łego

|

:

en

|

i

prawy alimentacyjne

Telefon grzecznościowy w Warszawie 19-33-09

RENAULT CLIO

5

RENAULT 19

e

IRENAULT

E

SAFRANE 5

BEZPOŚREDNIO 00 PRODUCENTÓW
SKLEP FIRMOWY:
GDAŃSK. WRZESZCZ, UL. SŁOWACKIEGO 37 A, TEL 57 69 -52

S

E

z

.

HURTOWNIA:
GDYNI: CISOWA, UL ZBOŻOWA 39, TEL. 23-62-33

=

TECHNICS Export - Import s.c.

1. Petycje sine (pobyt stały dla osób, których przynajmniej jedno z rodziców było
urodzone w USA)
2. Odwołania od odmów wiz
ż - „kłos rodzin na stałe lub czasowo

390-338

e

RENAULT 21

do 17.00 w pok. 110.

w zakresie:

*

RENAULT TWINGO

O

Spotkanie z właścicielką biura, Sophie-Vypior-Nowakowski z Cio w dniach 19-20.12.1993
r. w Hotelu
W AN
w godzinach od 12.00

14

bezpośrednio z fabryki

Ika
NILIENEEI

SGI

fax (058) 31-95-45

VEL
EMPLOYMENT
COMPANY
4204N. MILWAU
AVE CHICAGO
KEE
ILL. 60641 USA TEL. (312) 725-3008 FAX (312) 725 8485
w Polsce zarejestrowane pod Tą samą nazwą gwarantuje uczciwą, pełną pomoc w
otrzymaniu potrzebnych
dokumentów na wyjazd do USA _
|
:
1. Ofertę pracy i papiery sponsorskie
2. Odbiór z lotniska w USA oraz załatwienie mieszkania, szkoły itp. |

ae ansk-Orunia

p

zy
k NIe
SEWER
OE

Sj

(PRENAULT

£

Ę

UWAGA osoBY. KTÓREWWYLOSOWAŁY POBYT W USA (LOTERIA AA-1)

TRA pisak
ike
ajoogaltszy wybor,
NAJNIZSZE CENY
GEDPÓL

A

DOSKONAŁE
UFERUJENY 7 m

EŃ

:

|

la

GDAŃSK, Wały Piastowskie 1, tel. (058) 37-46-94 lub 95

(og:

R-1218a | |

z

Ceny wersil standard, bez VAT

|

KONTYNGENT

BIG- AUTOHANDEL

Nowy Salon Sprzedaży Samochod
i Części,
ów Gdańsk,ul. Rajska
12, tel. 319 227
Punkt Informacyjny, Elbiąg, ul. Grunwaldzka 2, tel. :68- 51 -93 w.735

MB 208D od 35.272,- DM
MB 308D od 37.310,- DM
MB 408D od 44.535, DM

W

nn!

Gdańsk, ul. Czamy Dwór 12, tel.: (058) 531482, 531707, fax (058) 530521

od 30.130,- DM

|

dO

© studio d-sign

100D

r e

Autoryzowany Dealer

NOWE N IŻSZE CENY
MB

eo
:

|

koszty w dochód
|

|

G. Cerkoski

e Sai a Neboiackości 645
Tel 51-59-50
e

R-2133

RE WELACJA

SEZONU

93/9+

POMORSKIE

TOWARZYSTWO

UBEZPIECZENIOWE GRYF S.A.

sz

|

system yłoryzowiany orzez
Generalnego Importera Ś$kody

"LATOWSKI - SZPAK”

|
sd

Już

POJEMNOŚĆ SILNIKA

za

15.750

DM

GDAŃSKIE

Ponadto:

|

3% TOLEDO

19.583

RAZOWĄ
OPŁATĘ
V 10% OBNIŻKIŻKI ZA JEDNORAZOWĄ
OPŁATĘ SKŁADK
SKŁADKI

ANA

UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

|

:

Autoryzowany

|

dealer

CIURCYKA

ROK ZAŁOŻENIA 1920

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC, AC, NW. |
+ Do 60 % zniżki,

can
BU

TECHNICZNO- HANDLOWE

Mn

oferuje Fiata 126 p
z bonifikata 4 min zł

za bezwypadkową jazdę

« "Zielona Karta” za darmo
dla posiadaczy samochodów osobowych

:

:

|

« Niezmienna składka

Salon sprzedaży:

w ciągu roku

Gdańsk, ul. Hallera 132

|

tel. 41-30-62w godz. 8-17

całej Europie

+ Auto-casco w

rabat w

ubezpieczeniach

15 % za opłaty wniesione do 31.12.93 r.
o

; 10%

iź

dla

st łych klientów
a sta

zniżka

FON

5% OBNIŻKI ZA JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ SKŁADKI ROCZNEJ
DO 15.01.1994

SKŁADKĘ MOŻNA OPŁACAĆ - ROCZNIE, KWARTALNIE

HONORUJEMY ZNIŻKI NABYTE W INNYCH
TOWARZYSTWACH UBEZPIECZENIOWYCH

W NASZYCH PLACÓWKACH POINFORMUJĄ, DORADZA, UBEZPIECZ
u
Ą
2 GDAŃSK, UL. JANA PAWŁA II 20
TEL.: 57-47-87 W. 108, 57-47-55 W. 305

|

|

TEL.: 32-50-95

ŚWIĄTECZNY

|

q SDYNIA, UL. MORSKA 81-87
TEL.: 21-70-41

©

||

g PASŁĘK,

|

UL 1 MAJA9

|

EP
* ODWIEDŹ NAJBLI ższY SKL

R
aję wew. 374
FL. 20-69-70, 20-17-28

ORAZ DO SIECI AGENTÓW NA TERENIE

g ELBLĄG, UL. 1 MAJA 3

KONKURS

IAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8? - 20%
sory W GODZ. 9% - 17%

INFORMACJA POD NR T

SU

OC

ZAPRASZAMY DO NASZEGO ODDZIAŁU W GDYNI, ul. KOŁŁĄTAJA 1
*

|

AUAANIAK(RASNARIONANNNNNNGI

ważne bez dodatkowych opłat

dodatkowy

DO 31.12.1993

W 5% ZA WYPOSAŻENIE POJAZDU W URZĄDZENIE ABS

UW

A

U: UAT)
UWUAUUÓąÓZŁTAM

:

% 10% OBNIŻKI ZA KONTYNUACJĘ UBEZPIECZENIA W PTU GRYF
W 10% OBNIŻKI ZA JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ SKŁADKI ROCZNEJ

U

"TOWARZYSTWO

:

m I

|

| 671.000 | 1058.00 | 1.60000 | 232200

:

9 do. 17, sob. od 11 do 14

5

|

e
W 60% OBNIŻKI SKŁADKI ZA BEZSZKODOWĄ
JAZDĘ

| tel./fax 32-98-4
pn.-pt. od
Yi

913.000 | 1.439.000 .| 2.176.000 | 3.159.000

ELBLĄSKIE
DM

LIBRA SA. Gdańsk Ul. Nad Jarer 26
p

do 900 cm' | | 900 - 1250
cm | 1251 - 1500 cm* |powyżej
1500 cm*

Z ZABAWKAMI
* POPROŚ O KUPON KONKURSOWY
|

|

CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

z WARTA WART]

WESOŁEJ ZABAWY ŻYCZY

VZALTEX
-

||
|

OFICJALNY
DEALER

usm" ||

ZAPRASZAMY

SKLEPY

DO WSPÓŁPRACY

|

"RUSZ DO AKCJI

R-1940
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PEWNOŚĆ

ILD

Zńrowych ź Zozodnych

SOLIDNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ

tyiąt orAZ pomyślności
w Hovym 1774 roku
życzy Vpszystkim siypim Klientom
Jturtorvnin "OLKUSZ"

BUSINESS CENTEK
GDYNIA
BIURA * BANK * SKLEPY

4

Wysokie roczne
oprocentowanie lokat

5 % upustu
do 31.12.1993 r.

3-miesięczne - 33 %
6-miesięczne - 37 %
12-miesięczne - 42 %

Z

nypraszamy

nA przes świąteczne

zakngy

Av naszych punktów
GDAŃSK

SOPOT
Niepodległości 681

|

GDYNIA
ul. Partyzantów 42

ul. Polanki 4

,

|

ZA

'

Gdańskie Zakłady Drobiarskie
gwarantem najzdrowszych,
najsmaczniejszych wyrobów
na świątecznym stole.

Bank Budownictwa S.A.
O/Gdynia, ul. Śląska 53

.

tel. 211-426

DROBPOL

poniedziałek - piątek 8% - 18%
sobota 8*

00

GDAŃSKIE ZAKŁAD

00

- 12

detalicznych i naszych hurtowni

OROBIARSKIE są. Życząc udanych zakupów.

Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo

tel. 21-68-41, 84-51-53, 81-87-76

=

a

Zapraszamy szanownych
Klientów do sieci sklepów

M

S mac zneąpl

tłx 054715, fax 058-81-83-91

raza

GORSECIARSTWO

Ot

- HURT

+ wkład

lycrą, szyfon, simplex

gorseciarski

+ uformowane
oraz

usługi

+ haftki

miseczki

w tym

biustonoszy

UnionGors

Spółdzielnia
tel. 33-23-02,

FIGI

Pracy Magazyn:Łódź,
33-49-34 tix. 886536,
A

i

PA

Gdyni

najwyższy
standard użytkowy

r.

:
|

- uniwersalne rozwiązania architektoniczne

|

UunionGors
:

BIUSTONOSZE

1994

oo

zakresie

ja w centrum

idealne warunki
RK
początek | -"oai

POLECA :

na taśmie

- lokali

ODIEKUU *

MATERIAŁY GORSECIARSKIE KRAJ - IMPORT
+ dzianiny z

|
arcie

informacje
o wynajmie:

To

Joint Venture Ltd.

KOMPLETY

ul. Pogonowskiego
fax 36-88-83

81-389 GDYNIA, ul. Świętojańska87, tel. (058) 206558, fax (058) 201356

51

|

CJ

R-2090

x

SZUKASZ KOMPUTERA ?

1

ZESTAWY SATELITARNE

b

N

iu

*

|

>

firma budowian

A

SĄ NIE TYLKO NA GWIAZDKĘ
SĄ NA ZAWSZE
_.

oferuje do sprzedaży

PERFEKCJA DŹWIĘKU I OBRAZU

: s

VS
|
A Jaeik 16 A

*

|

"budynku mieszkalnym wGdyni-Dabrówees se z

<-

- powierzchnia mieszkań34 - 72 m”
PSR800 - 120 KANAŁÓW, STEREO PANDA, PROGRAMATOR CZASOWY ....
PSR980 - 120 KANAŁÓW, POLSKA GRAFIKA, 2 WEJŚCIA ANTENOWE ...

SZT PLAZE zywo LSA] sola
o miesięczną gwarancję.

|

HURT
DETAL

Ś ed

ik

Tę
er

REL

come

LIU

producentów

- energooszczędne mieszkania (wsp. K = 0.30 s ). - najcieplejsze w Trójmieście

pełne zaplecze ustugowo-handlowe

TRB

- termin zasiedlenia MV kwartał ]994 r.

tel.21-86-31

Teza
Toi
od

jąszsrwi]

1/3 ceny nowel

|

rok gwarancji

SO NIEE

ME

|

|

ek,

FN
"ące

| SANS
| 12418

tel.

|

23-12-25

* duzą 9
a

Z

kadzownych

zmyw

: KOVINOPLASTIKA i INTRA,

:

* k

hnie

>k'

:

i

z:

SW

| DOK, AJ PARU I A KORZYST AJ Z ULGI INWESTYCYJNEJ
RAN

:

CDANSK
z Na wioka tei aAIacał
GDANSK-ZABIANKA,ul. Subisława 30,

UDO ZEDO OOP OS ODU OT. OS O

(obok

ul. Potocka |

10995

O

kortów SKT)

BUDOWNICTWA

GLAZURA WŁOSKA - Klinkier

|

a

RZYŁAPANI!
POSŁUCHAJ
PRYW.

-

GORAJ

CYCH

PA

|
s
Gorące wspomnienia
OE YA
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Ko

Lo

426

dA

|e

A

e

s

A

UE

>

|

:

|

00

5

: 9

7

, 0

0 SOD 270)

9

2

II

9

EC

OWEN

Rowechnta, Detonahi:
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Ą ) I
R. ski
ed a ane skiego

A

ZASSOOW OBJ komp iSrowaj |
fel. 43-15-74 w godz. 9-17

a
RR TAM
GDAŃSK. WRZESZCZ

ie

erzoniara
DO 8%

- PHILIPS,
MELISSA, l
dk
U

U

ke

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

PROCE |
si
orta
TT t| N
Es

a

ON

:

x (3 l
DRUKI .
|
AKCYDENSOWE

a

:

|

Wymagana znajomośc:

l

ką

CENOWE

:

:
AB

damską

Spółka joint-venture

;

.

B/A

NY

I:
ai

i

AZJA!
Spółdzielni Miecza

oferujei

polecaw

ży

hurtowej wyborne i smaczne

bike SA
koda okay
LL GAZ

o smakach: e
l

zer |

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO

i
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1sz

| SUZO INTERNATIONAL POLSKA

ról:

(URAZ

- bieliznę

SA

Konkurs
specjalny
du
5
e Jh

x

( ;
:

ZS

|.

AZ SA ER

o

UPUSTY

REJESTRY

AE
U.
Ś

|| 001 Intymne
sekrety
609 426 3252
CZE

a

RE SE

»

NIECENZUROWANY!

A

5

KOREKTY

RASA

|

28

- maszynydo plsonia

M walizki

a
RACHUNKI

ATNYCH

Płytki podłogowe, przeciwpoślizgowe, parapety,
stopnie, cegia klinkierowa niemiecka, pianka uszczelniająca

HURTOWNIA - Sklep „SKAT”
x
Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3, tel./fax 058 53 16 61 $
ka

tel.: Boa

- sztuczne
- rolery oklenne

H p

O
AAAA
p

do glazury, styropianu, korka, parkietu,
sylikony, fugi, wylewki i inne

|

ulatory, GaiaDanki

„eps

INN

czynny
codz. 10.00 - 18.00, sob. 10.00
- 15.00
R-2127
tel. 51-66-60

tel./fax 33-65-02

p czw
Sprzedaż
(8 maas
KO!
©)
b
Raraty
FO-KLEJE DLA

płytki podłogowe granito - gres | p

SOD.

"SPORT SHOP” SOPOT, X Helska 11

"EMMAR" WARSZAWA

tel. 57-96-71

sie Da IA dg

NE KO

H

pkd

TENISA

95 KO NOK OU OKO KO OOO OE KODU OOO SEO ZOO SOO KOS OP KOS ZEW

Generalny Przedstawiciel

GDYNIA, ul. Pucka
Na

-zega

.
- Obuwie piłkarskie,
w tym halowe

SP, RZĘT DO

Eo] TAU
YU

- wagi szwedzkie EKS

ś

- Stroje .piłkarskie
+
e

ŁA

YES

Stale oferujemy:
: pea
Ry

z

5
e SPRZĘT
DO PIŁKI NOŻNEJ

a:

|

9

: TRO LH 4

BEZPOŚREDNI IMPORTER
.
S

haterie łazienkowe i kuchenne: ARMAL, UNITAS i inne,
| * ERA PAR sprzęt gospodarstwa domowego,

rak

ECO

UNIWERSUM zarRAsSZA
DONOWEJ HURTOWNI
I SKLEPÓW FIRMOWYCH
:
Oferujemy
w hurcieiR: detalu:

jola

WATY
ZA

1

ul.

|

se

4.

57-49-91
o

1500 - 2000 WZORÓW

WE

:

x 4

ż

OOP NDANYO CANA JANSY

l

i RE

SAMBA

UD

ZASP:

|

|

=

Digby

bez dodałkowych

Zaintegesowanych zapraszamy do rozmów. 81-206 Gdynia, ul, Morska | 73, tel. 23-57-74, 2344-28.

|
|

TT

dostawców

- atrakcyjna lokalizacja, najzdrowszy klimat w Trójmieście, doskonałe połączenia komunikacyjne,

EBI 1
"KOPIARKI

PP

uznanych

- Ściany wykonane ze zdrowych materiałów ceramicznych
- elementy wykończeniowe wg nowoczesnych technologii i najwyższej jakości

.

cios

"klasy PC/AT

- własność hipoteczna

I"

AMCOM
762)
CKN:
EPRINT
EVEREST
OPTIMUS: ;

| komputery

mieszkania w realizowanym 24-rodzinnym

|.

PY YĆ

TE

bd Rome

2

i

A ESRO

ej, poj. 0,2 1

'

ja 2900 zł

i

BREE | Ta ORA PA ELI
TEL. 20-21-91
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wieźć wokół całej kuli ziemskiej.

Czy wstępujecie Państwo na
pokład samolotu Lufthansy ja-

ko pasażerowie, czy zamierza-

cie nam powierzyć swój fracht:

A jednocześnie Lufthansa nie
jest droższa niż inne linie - modelowy komfort i obsługa nie kosztują ani grosza więcej.

sieć naszych światowych połączeń jest najlepszą gwarancją
dobrej współpracy z zagranicą.
- P.S. Jeśli tak się złożyło, że nie
Jeżeli zależy Państwu na pew
|
nej, elastycznej i szybkiejak . znacie Państwo naszej o
cie
"Miles
8
More”,
to
powinni:
dla Pańmunikacji - to jeste my
to jak najszybciej nadrobić i wystwa właściwym partnerem. Bokorzystać zalety tego wyjątkowiem z nami dotrzecie Państwo

wego programu premiowego.

dalej - możemy Państwa ob-

u

an

> a

Lufthansa w Warszawie

Al. Jerozolimskie 56 c
00-803 Warszawa

tel: 630 2555, fax 630 2535
- w Katowicach:

Al. Korfantego 51
40-161 Katowice

tel: (832) 581 371/ 585 269

$

i
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Zwierzenia Agaty
Marzenia Iwony
00 61 141 1720

WOJEWODA GDAŃSKI

Prywatny Bank zatrudni:

zawiadamia, że w ogłoszonym:

- naczelnika wydziału operacyjnego,
- naczelnika wydziału kasowo-skarbcowego,
- inspektorów d/s kredytów,
- kasjera walutowo-złotowego.
Wymagany staż pracy w banku, wykształcenie wyższe.

w *”Dzienniku Bałtyckim” w dniach
26 i 27 listopada 1993 r. publicznym przetargu

ul. Kościuszki 8

tel. 41-21-88 a

BIOLOGIA. «egzaminy, ii 51-

na usługi kardiologiczne przesuwa się
termin składania ofert do dnia 31.12.1993 r.

26-11

4.01.1994 r. o godz. 11.00 w Wydziale Zdrowia
Urzędu Wojewódzkiego.

EUROSCHOOL - angielski, niemiecki, 20-18-38, 25-48-10

R-2173

EW

SKLEPY, biura, warsztaty, hale produkcyjne, działki, mieszkania. Sprzedaż,

kupno, dzierżawa. Mieszkania,

bi

ślusarski

potrzebny
do wynajęcia 100 - 150
m kw.,

HAKI

posen

Myjnia Karwiny.

417-337 - ZATRUDNIĘ dziewczyny

6

51-36-92 AGENCJA zatrudni panie
21492

KANADYJSKA

NAPRAWA

wych 21-81-47

ARG Biuro Nieruchomości, Gdynia, ul. Starowiejska 17/5, tel. 21-95-42, kupno, sprzedaż,
wynajem. Zapraszamy!
a

a

Korpora-

DZIAŁKI budowlane różne, Trójmiasto, okoli-

dni ładne Panie, 51-02-74

ce sprzedam, 52-76-86

19150

ZNAKOWANIE, 53-11-70
FIATA 126 1986, tel. 41-34-89

KADETT kombi 1991, Seat Marbella 1990,
41-02-07
IWA
KUPIĘ zachodni do 100 000 000,- również
Je uszkodzony, 53-02-12

SPRZEDAM bliźniak Brzeźno, 56-72-83
31593

SPRZEDAM ziemię 6,5 ha w Gdańsku
z przeznaczeniem pod pracownicze ogródki
działkowe, tel. 43-52-76
EK

własnego portfela, odwiedź punkt dystrybu„torski Globtroter w Gdyni, Zygmunta Augusta

3-7 (budynek MORS) poniedziałek - piątek

x

SPRZEDAM szeregowiec Morena, Belgradzka, 52-15-04
z:

KIEROWCA z dobrym niemieckim + paszport
poszukuje pracy, tel. 72-20-31
ae

SPRZEDAM grunty pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, hurtownie, magazyny, rzemiosło. - Osowa, Kokoszki, Chwaszczyno, 52-76-86
ŁY

KIEROWCA z Roburem poszukuje pracy, 3123-47
Osa

SPRZEDAM działkę budowlaną 500 m kw.

KRAWCOWE zatrudnimy, tel. 32-67-67
29048

Pruszcz Gdański, tel. 82-73-99

LOKAL gastronomiczny zatrudni tancerki, tel.

m kw., domek lokalizacja, tel. 22-48-47
32016

MŁODZIEŻ - kolporter, tel. 43-57-92, 47-9382

WYNAJMIEMY magazyn 800 m kw., tel. 2310-46
10801

30482

OSOBY do produkcji lamp witrażowych zatrudnię. Chałupników również, doświadczenie konieczne, 22-18-28

MOTORYZACYJNE
"AUTO - GLAS GDAŃSK

POSZUKUJEMY wokalistki - najlepiej amatorki, tel. 31-57-17, 10.00 - 18.00
a

- szyby samochodowe -

osobowe, ciężarowe, autobusy, dostawcze.
Szybki, profesjonalny montaż, fachowa obsługa. Oliwa, Grunwaldzka 487, tel. 52-12-65

POSZUKUJEMY pracowników z podstawową
umiejętnością obsługi komputera do działu
sprzedaży. Podania prosimy kierować Viktoria Sp. j.v. ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk.

3538

*"AUTO - SZYBY - Jaan.

10642

Sprzedaż, montaż (supertanie, boczne, ja-

POSZUKUJĘ chcących zarobić chałupniczo
200 000,- dziennie. Mrugalska 87-100 Toruń,

pońskie) Wrzeszcz 41-49-92, Kościu-

szki 8. Orunia 39-02-20-29 wew. 230,
Jedności Robotniczej 223 (Eltor) Gdy
nia 20-49-77, Kapitańska 4
o

sąd

PRACA u nas to prezent dla Ciebie. Wysokie
zarobki, atrakcyjne perspektywy, tel. 32-2600
29814

"AUTO - SZYBY

oryg:

nalne, sprzedaż, montaż, Gdynia,Śl

ska 1/7. Dojazd Podolską do końca, 21. .

RENCISTA przyjmie chałupnictwo, inne propozycje, tel. 72-20-19
ża

65-31

10657

"AUTO Szyby Przymorze, Czamy

SOLIDNA firma zatrudni pracowników z samochodem osobowym. Wiek do 35 lat, prosić
Suena, 51-65-70
10059

Dwór 10, 534-998

'*AUTO - SZYBY - tanio,
Gdynia 23-68-88
oe

SPÓŁKA joint - venture pilnie poszukuje do

"WYPOŻYCZALNIA - osobo-

pracy za granicą wysokiej klasy cukiernika.
Niezbędna znajomość języka angielskiego,
tel. 38-54-44
12389

„we, dostawcze, lawety, 23-79-65
300 D, 90 sprzedam, 41-92-36

ŚWIĘTY Mikołaj oczekuje ofert 71-46-30 *

26617

ie

AC- USTANIA "Warta" u klienta, 41-

31815

52-29

ep

22590

NU Seo

s

AMORTYZATORY - Gabriel
Europe. Tłumiki - Walker AS - sprzedaż, montaż oraz własne - Gdańsk, ul. Ma-

20-19-77 - DOMY, działki, mieszkania, go-

spodarstwa, Giełda Nieruchomości Ta-

bor, Gdynia, Sienkiewicza2, codzienne

dyżury architektów.

30718

20-73-77 DOMENA s.c. Zgłoszenia
bezpłatne. Góynia, Świętojańska
32-97-34 Ar Geo - obrót nieruchomoŚciarii - wyceny

27115

ABRAMOWSKI - kancelaria prawnicza, domy, działki, mieszkania, Gdynia,

10 Lutego 33, 20-34-71

10551

drzwiowy, kontakt osobisty lub pisemny. Zenon Doliński, Jeziernik57, 82-112 Ostaszewo, woj. elbląskie
29148

KUPIĘ silnik 240 D, 72-54-20

temblewska 14. Stosujemy ceny obniżone.

tw

29119

KUPIĘ FSO, Poloneza, Ładę, chętnie remont, 51-38-25
LAWETĘ kupię, 20-87-27

wa

MERCEDES 250 D kombi 91, sprzedam 4148-00
Ki

MONTAŻ instalacji gazowej "Lovato" w samochodach Polonez, FSO - na raty, EuroCar, Gdańsk, Siennicka 30/40

OPEL Calibra 2.0i, 1992 sprzedam, 52-70-

KRAM. Nove, używane

części do samochodów zachodnich, kupno sprzedaż. Gdynia - Witomino, Wielkokacka 6
2261

AUTO - ALARMY, centralne zamki, znakowanie pojazdów, Mul-T-Lock, Oli-

Fanka

487, 52-12-65 w.
15823

AUTO-ZŁOMOWIEC. sk,
gotówka, 43-50-60, Brzeźno, Uczniowska 52
22078

o

ODNAJMĘ M-2, 32-95-16

TELEWIZOR Sony 25', magnetowid *Sony",
prawie
nowy - tanio, 51-84-16

tm

<QOlko”, Sopot, al. Niepodległości 648,

SKODA - Favorit sprzedaż, komis, serwis,
Przymorze, ul. Arkońska 2, 52-12-58 w. 45
7194

SPRZEDAM Chevrolet Camaro rok 91, lub
zamienię na dostawczy cena 350 mln, 32-5963

101831

SPRZEDAM urządzenie wspomagania hamulców do Volvo 340 D, komplet uszczelek

ODSTĄPIĘ dobrze prosperujący bar gastro-

USA, poleca sklep Wrzeszcz, Dmowskiego 6
(Marchlewskiego)
PW

GARAŻE blaszane 'Fal-max', 32-56CY

KASĘ pancernąA przodują zdobną
oraz żyrandol kupię. Gobi SA, ul. Jelitkowska
9, tel. 53-24-64
12505

KUPIĘ 126 p do remontu, 57-19-91
ZŁOM kolorowy, 51-12-88. Posiadam transport

MAK, ziarno dla ptaków. *Agrol", 82-32-

03, 8.00
- 15.00

s

MATERIAŁY podłogowe,
deski, parkiety, bary, 52-16-32
a
OWCZARKI kaukaskie szczenięta,
tel. 72-84-89

29130

PIEC * elektryczny

wa:SA

Po

a

O

wa Dolina84

12510

PLANDEKI, 71-19-36

e

bląg 32-05-09

e

RYNNY, wentylacje itp. 'Fal-max', 32-

56-67

31581

*37-43-56 - MIESZKANIA pilnie poszukuję!!!
w
natychmiastowy
jem!!!, wrzeszcz,

19.00). Zgłoszenia

-

wyna15, (10.00 -

bezpłatnie!!!

UWAGA

*24-83-83- WYNAJEM "Astra" PME

nach zakupu włoskiej odzieży damskiej z |ikwidowanej
hurtowni "Marco Santi” Gdańsk,
ul. Gdańska
32, tel. 43-41-42, w godz. 9.00 17.00
NIK"

T

VW

Zapraszamy zainteresowanych!

js

ae

*47-67-64 - „POLSTAR - Wynajem Kupno - Sprzedaż - Zamiana!!! - Mieszkania Domy - Sklepy - Inne Nieruchomości!!! -

LEKARSKIE
20-46-62
- GABINET alergologiczny, dermatologiczny.
==
31-89-53 - LARYNGOLOG - neurolog - pediatra
PA

'52-57-05
- POSZUKUJĘ mieszkania

10195

ia, Gdynia-Ciso-

wa, Chmielna 14. Czynne codziennie 23-6734
16171

ALCMEDICUS -wizyty, 41-

30967

BOAZERIĘ, 57-54-31

22593

21-09-95 - FORUM, domy, mieszkania,
działki, kupno, sprzedaż, zamiana. Gdynia,
Bema 6/1
10574

| 219642 -WYNAJEM.

1616

d

Diagnostyki

cznej Gdynia,
Stawiejska 47, wejście
Dworcowe

20-13-59

codziennie7.00 - 20.00,

sobota 0.00:

15.00. Eco

kardiografia dorośli, dzieci, EKG komputerowe. USG stawy, dorośli, dzieci. Gastroskopia,

Rektoskopia. Laboratorium. Konsul-

tacje specjalistów

RPEDIATRA - wizyty domowe, 47-9927429

PEDIATRA
- vizyty domowe, 24-86: |
| 27430

zyły, 24-86-57

ać

zyty, 51-74-17

p

PEDIATRA, wizyty, 53-17-86 |,
PSYCHIATRA -vizyy, 31-58-20
REHABILITACJA, leczenie
blizn przerostowych, pooparzeniowych, naczyniaków, wady postawy, 51-95-39 e

STOMATOLOG

41-43-10 |,

UROLOG - Andrzej Matejczuk,
Gdańsk, Kaletnicza 3/7, poniedziałek, środa
15.00 - 17.00
m

WETERYNARYJNE - wizyty
domowe, 56-89-56
Uphagena8, 41-30-40

30487

BADANIA lekarskie, wstępne, okresowe, kierowców oraz inne, lekarze: przemysłowy, internista, reumatolog, neurolog, psycholog
i rehabilitacja. Przychodnia Lekarska *Senior”, Gdańsk, Wały Piastowskie 24, 384302, godz. 10.00 - 18.00
pb
ON

med. Jadwiga Roszkiewicz

specjalista chorób skó-

leczenie problemów alkoholowych, stanów
poalkoholowych, esperal
x

ALKMEDYK - porady, stany poalkoholowe, esperal, 31-89-53, 20-68-16,
ALKOSAN - Profesjonalne leczenie
stanów poakoholowych, 21-91-36
CENTRUM Stomatologiczne Vis-Dent - specjaliści

Preis specjali-

kologii, Gdańsk-Zaspa, Burzyńskiego 6
E (od tyłu budynku), poniedziałki, środy
18.00 - 19.00, tel. 57-44-71

GABINET stomatologiczny i protetyczny, tell.

jowa 34

PA

SPRZEDAM Fiata 126 p, 1986 r. 37-05-69 po
18.00
16646

SPRZEDAM: Robura - izotermę, tel. 31-6529, 43-06-60
ta
SPRZEDAŻ używanych samochodów ciężarowych - 30 pojazdów. Specjalizacja - Liaz.
Leasing - wpłaty stanowią koszta firmy. Glob
Truck, Łopuszańska 36, Warszawa, tel. 4663-13
R-2006

SPRZEDAŻ 126 p, raty, 53-19-61
WYNAJMĘ garaż, 56-83-54

pada

WYPOŻYCZALNIA samochodów dostawczych „Nava”, 39-02-20 w. 224
ue

WYPOŻYCZALNIA Polonezów, 56-39-28
27767
WYPOŻYCZALNIA samochodów, 31-86-31
w. 50

25049

WYPOŻYCZALNIA samochodów osobo-

wych, 57-75-85

28137

neurologicz-

ne gabinet lek. med. Jerzy Świątkiewicz,

możliwość akupunktury, tel. 56-50-48 i 56-84-

GOLF 1986, ul. Jagelońska10 K/18, Gdafsk

Ik)

HURTOWNIA odzieży używanej sort, niesort,

AKME - pośrednictwo, 51-26-41

CURODENTAL. Gabinety Stoma-

Gdańsk-Oliwa, ul. Bora Komorowskiego 22,

DIOGENES - wynajem, Piastowska

NE

sz

czynne 8.00 - 20.00, również

edzielę. Gdańsk, Pańska 6 (na-

12594

7, 52-12-46 w. 260. Zgłoszenia bezpłatne

przeciw Hali Targowej) 31-69-58

FA

GIEŁDA Nieruchomości -

DEFANT - pracownia protetyczna - po-

KONTENER na giełdzie gdańskiej, 52-73.04
LINIĘ rozlewniczą piwa i napojów lub zamienię na samochód, 53-46-88

a

MALUCH, Polonez, 43-47-84

E

MASZYNY stolarskie lub zamienię na samochód 53-46-88
a>

wynajem, sprzedaż. Bezpłatne zgło-

szenia 53-46-88

ow

MIESZKANIA,
domy,
działki - Kancelaria Prawnicza ,Lex”,
Gdynia, M. Focha 31, 20-61-45,
22.45.50

WYNAJEM 56-98-24 a

wowe, 22-06-26

M

DEFANT - zespół implantologii stomatologicznej,
Syrokomliogólnej,
4/5 - przyjmują specjaliści Gdynia,
stomatologii
protetyk-

chirurgii szczękowej, pon. - sob. 10.00 18.00, tel. 22-06-26
ak

ANABELL - SARITTA 24-08-43

MEBLE antyki, Elbląg 34-26-98

IC

DO wynajęcia na dłuższy okres willa, pow.
150 m kw., z przeznaczeniem
na cele biurowe, 53-10-08 po 18.00
a

14.00. Rejestracja 31-12-58

DOMY, mieszkania - Trójmiasto, okolice sprzedam, 52-76-86
w

41-26-94

DWA mieszkania własnościowe M-3 i M-1

w Kaliningradzie, tel. 52-08-33

MODNE spódnice - producent, 53-02-11
wew. 434
31484

NARTY biegowe Rossignol komplet, łyżwy figurowe, nowe tanio, 314-779

I

NORKI, 56-15-78

A

NYSĘ, 57-63-36

Ha

ODSTĄPIĘ telefony zaczynające się na 56 ...

157 ... 32-59-63

10183

zamienię na własnościowe M-4, tel. 43-41-93

MATEMATYKA - egzaminy do Liceum, 5104-00
28522

MATEMATYKA, 32-61-83.
w
MATEMATYKA, 56-77-29
a
NAUKA gry na instrumentach muzycznych
- studio piosenki, 25-48-10
a.
PRAWO jazdy Auto-Szkoła, 21-14-03,

Śląska35, od 10.00 - 17.00, Cinquecento,
Fiat, Polonez.
26805

ZDZ Gdynia organizuje kursy: księgowość | i

II, piłot wycieczek, studium inspektorów bhp,
SEP, energetyczne, spawalnicze oraz inne
zlecone, tel. 20-92-05
z

ralek;

*

"SONY

CU BAZ 98AK:

- TV - Videoi ine

serwis (bez VAT-u) 32-37-30, 2514

DOMOWE

vizyty interni-

styczne, stany poalkoholowe, EKG,
ANA

GINEKOLOGIA wyjazdy do Kiiniki
GINEKOLOGIA, testy ciążowe,

porady, 51-33-68

KUPIĘ mieszkanie na trasie Wrzeszcz - Oliwa. Oferty 29097 Gdańsk, Targ Drzewny
12/14
29097

INTERNISTA
- wizyty domowe, 5342-59
psk

KUPIĘ mieszkanie, 31-41-48

02, 24-89-87

INTERNISTA - wizyty, tel. 41-31zakk

ry

ALARMY, 37-06-89;
ALARMY, 27-07-92

|
e:

ALARMY - ubezpieczenia, 5329.77.
ALARMY - inżynier elektronik, 31-74-

79

30448

ów

ANNTENY, 23-12-30, gwarancją...
30420 |

ANTENY, 52-30-30

28345

ANTENY rajaniej 31-81-49,
ANTENY satelitarne, 23-73-38

17333

-32.91-31

e

ANTYWŁAMANIOWE nolety
ocieplające, Piekarnicza 1, 32-62-51 w. 208
30581

zabezpieczenie mieszkań, drzwi dodatkowe,
zamki, 56-88-36
a

KRĘGARZ, 56-89-70
LOGOPEDA, 41-52-29

30283

28148

EM

MEDEOR s.c. - usługi pielęgniarskie przyjmowanie zleceń godz.
8.00 - 10.00, 16.00 - 18.00, tel. 52-30-44
MEDIN - lekarze specjaliści. Rok założenia
1988. Bezoperacyjne leczenie kamicy żółcio-

ATESTOWANE

zanki, drzwi

przeciwwłamaniowe, 56-22-43

AUTO

- ALARM

Niepodległości 658, 51-76-97

AM

raty, Sopot,

EA

AUTO - ALARMY Cerber, 3248-94, 52-43-11, raty
16591
AUTOALARMY, alarmy zau
2-09
BIURO rachunkowe- in

wej, nerkowej, prostay.
Zapisy - 51-05-04,

przychodów, rozliczenia WAT, 53-46-88
89792

POLIKLNIKA Salon Medyczn
dr Kreps Gdynia, Starowiej-

powiejska 26, tel. 20-54-

ska

BIURO

tłumaczeń,

23, echokardiografia, USG brzu-

szne, położnicze, urologiczne, tarczycy,
sut
ka. ao
EKG, o
zabiegi ch

rurgiczne, laryngologiczne. Bóle kręgosłupa.
Prof. Szczurowicz- niepłodność małżeńska, ginekologia. Tel. 20- 18-11.

e

KAWALERKĘ - komfort sprzedam, 53-21 87

10550

NIe

Arkońska38

PROFESOR Jacek Jassem, choroby nowoDENS - Prywatny Gabitworowe. Dr med. Ewa Jassem, choroby
net Dentystyczny, Długa
płuc, astma. Rejestracja 32-29-16 do 15.00,
67/68. Codziennie
8.00 - 20.00, sobota 8.00 - . 32-60-28po 15.00 |—
r

ek

24315

10189

rcelana, protezy: miękkie, teleskopowe, zasu-

MEBLE antyki, 31-06-71

MINISZNAUCERY po interchampionie, 5605-33
w

VW Golfa 79 - 84 kupię, tel. 72-18-63

CHOROBY

a

wnicza, Gdynia, 10 Lutego33, 21-89-63 a

JAMNIKI gładkowłose, 29-09-29

KURSY maszynopisania Żak,

tel. 31-41-15 w. 30

ANTYWŁAMANIOWE

CHIRURG - wizyty 31-25-26

tel. 53-25-33

Oce

56-13-62 codziennie, sobota, niedziela, ul.

sprzedaż nieruchomości. Zgłoszenia 31 1:206

SPRZEDAM Mazdę 323 D, 91 r. 1 rejestracja
kwiecień 92 r. zakupiony u dealera w Polsce,
książka przeglądów, bezwypadkowy, stan
idealny. Cena 198 000 000,- Pinczyn, ul. Ga-

kasjerów walutowych. ODDK, 26-30-32,

ANTENY, 22-45-05

SPRZEDAM BMW 520, 82 r. 57-79-75 a;

I

ŁA

41-12-31 wew. 34, 68

GABINET reumatologiczny i akupunktury,

Gdynia, ul. Legionów
67, pok. 114 (przychodnia), wtorki, czwartki, 9.00
- 11.00

CHIRURG, 52-58-68

ki, anestezjolog, 41-92-96, 41-85-04

04797 5 5's

KURSY - księgowych - sekretarekmaszynopisania - obsłu
ODDK
komputerów-

ANTENY, 31-36-64

415-365 MGM biuro. Wynajem, kupno,

ABRAMOWSKI - kancelaria pra-

KURS B, 41-21-82, 32-49-71

ANTENY, 51-40-47

ELEMENTY z drewna bukowego, suszarnia
2-komorowa, suwnica bramowa, wiaty blaszane, wózki szynowe, okucia do stolarki
otworowej itp., tel. 23-36-13

|

7

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

Gdynia, ul. Starowiejska 25/7, codziennie
9.00 - 19.00, soboty 9.00 - 14.00 (21-67-57)

GINEKOLOG - położnik lek. med. Zofia Pankrac, tel. 41-49-60
13952

FORMY, wtryskarki (0-69) 31-64-02

tanio, 25-48-68 (8.00 - 13.00)

GABINET stomatologiczny

GABINET pielęgniarsk, 41-29-58

SPRZEDAM Mercedesa rok 1977 - diesel,
stan bardzo dobry, tel. 750-120 po godz.
16.00
o

angielskiego

ANTENY

ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protety-

szkań, biur, sklepów. Zgłoszenia bezpłatne.

dla

języka

GABINET stomatologiczny Gdynia, Śląska
51/25, codziennie 9.00 - 19.00, soboty 9.00 14.00, 21-17-61
25382

3-, 4-POKOJOWE Gdańsk śródmieście kupię, 31-45-00
w

23900

KURS

marynarzy, zagraniczne kontrakty),

" APARATY słuchowej
dobór; sórwis(' 82:41:

"DWUIGŁÓWKI, owerloki, stębnówki sprze-

20-06-11 - WYNAJEM nie-

A

AREA.

SPRZEDAM Robura - furgon, stan idealny,
91 rok, 31-42-34 w. 50, 10.30 - 18.00 A

SPRZEDAM BMW 525i, 1992 r. 16 tys. km,
tel. 72-30-98
w

KURS „B”, 48-72-83, 41-50-92

zac

21-96-12 POSZUKUJĘ mieszkania,

oto

a

ZEZ. naświetenia, ówiczenia, Wrzeszcz,

DOM do wykończenia Obłuże Górne - tanio
sprzedam, 32-69-70
31481
dam, 23-34-19, 7.00 - 15.00

ee

ANGIELSKI, 56-06-51

=

do Isuzu Gemini 83 r. Malbork, tel. 36-41
wew. 615
sław

c

centrum, Orowo, 20-45-80

ANTENY 41-89-97

42-44 - Piotr Stefanowicz - psychiatra,

AUTOMAT do flaków, maszyny masarskie,
wyposażenie, tel. 53-28-04

17799

PRZEDSZKOLE - Euroschool -

DR med. Ee

20-98-93 KANCELARIA Je:
Sprzedaż - kupno mieszkań, nieruchomości,
Gdynia, Abrahama 10
Wa

LinCare - angielski specjalistyczny, |
* oficerowie, marynarze, 20-55-59 ;

sta położnictwa - gine-

AMIGĘ 1200, cena 7,9 min, tel. 51 92-09
ia

uralne 20-55-59

56-38-28 MEDICUS, Opolska 8, stomatologia - znieczulenia ogólne, protetyka,
USG śaiści,
- stawy, dzieci,
gas
: dorośli, EKG, lekarze

A-DENT-

IK

Studium

ALARMY, 56-33-74

20-14-03 MIESZKANIA, nieruchomości.,

Gdańsk, Morenowa 61

LinCare - dynamicz AK

ry. Dorośli, dzieci. Wtorek, środa 17.0019.00. Oliwa, Jasia i Małgosi 13, od Bażyńskiego, 52-13-41
a

WIDEOKASETY, tanio, 21-78.87
ANTYWŁAMANIOWE drzwi wejściowe,

KURSY komputerowe Infomer, 31-67-34
15864

31-89-53, 20-68-16 - LEKARZ domowy.
Wizyty specjalistów, dzieci, dorośli, E
e

iasto - Kraj - Europa - Rosja!!!
a

OŚRODEK

6

87

30541

*24-37-30 - POSZUKUJĘ mieszkania

Transporter 91 r., sprze-

WEZMĘ sklep spożywczy w dzierżawę, tel.
37-08-38 po 15.00
29115

37-43-56 - Zieleniak” (10.30- 18.00).
Zgłoszenia bezpłatne — -

SOLARIA, 31-05-33 wew. 51

dam, 23-34-19, 7.00
- 15.00

28040

*"ARTUS - wynajem 37-42-91,

12551

wyprzedaż pce-

19.00

ZAMIENIĘ M-2 dwupokojowe, 34 m, spółdziec nowo na mijszo GOI, al 22
14-23
e

"41-24-05 - "LOKUM"

RATLERKI miniaturki, 43-55-45

SPRZEDAM M-3 Sopot, Kolberga 17/39, po

oFr ZAMENIĘ
52 m waspościowo na duże ar :
ak SELL

212, regały metalowe, tel. boga F
88-37 "Intech" Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Jaśko-

31002

odzieży przy rase Sopot - Gdynia, 20-44.97

firmy!!! |

styczne, Chełm, Biegańskiego
43

PEDIATRA - Dorota Rutkowska,wi-

WYNAJMĘ pomieszczenie na hurtownię

"41 -44-22 - POSZUKUJEMY!!!
Małych mieszkań dla - pracowni-

ków poważne

on

światłokopiarkę

go 12

- 18.00, Wrzeszcz, Uphagena 8, 41 30-40

PAWILON handlowy 30 m kw. przy przystanku autobusowym Obłuże, cena atrakcyjna,
tel. 25-45-65
2

15-78

+'"41.00-76 w. 52 EKSPRESOWY wynajem Baron!!! (9.00 - 19.00),
Wrzeszcz, Miszewskie-

Visus - dzieci, dorośli, codziennie 10.00

PEDIATRA. Hala Buthane - wi-

SKLEP Wrzeszcz wydzierżawię - spółka, 56-

LOKALE

OKULISTYCZNA Poradnia

PANDA - wynajem, 21-71-09

mieszkania nie umeblowanego, 56-68-70 R

30053

LISTWY grzewcze, grzejniki,
51-47-96
E

22700

97

POSZUKUJĘ pilnie 2- lub 3 -pokojowego

7681

NORD-MEDICA - USG,
EKG, gastroskopia,
porady, Sopot, 51-05-04,
oki
aice
|

nomiczny, telefon, dobra lokalizacja. Możliwość otwarcia osobnego sklepu tylko za wykup towaru i urządzeń,
tel. 53-79-86
31596

FUTRA aluako i sztuczne, import |

51-78, 47-75-06, 47-62-89, 56-87-51

klasy, maturzyści, studenci

Czynne od 11.00. Badania specjali-

As

10119

czw. 18.30 - 20.00, śr. 16.45 - 18.00. Politechnika Gdańska, gmach *B”, pok. 305, 41-

dobór, wykonanie, soczewki kontaktowe.

NAJTAŃSZY wynajem 500 000. Zgłoszenia bezpłatnie, 52-31-07

31562

2275

AUTO

TECHNICS, Amigę, 217-160

FRYTKOWNICE, rożna,
grille, opakowania jednorazowe - kubki 190 zł

PSA Mastino Napolitano, sprzedam, El-

KUPIĘ Hondę Civic 1988 - 1990, tel. 51-15-

SPRZEDAM działkę rzemieślniczą 1400

A

9958

"KUPIĘ karoserię
Opla Kadetta 80 : 85/1, 5:

KUPIĘ Liaza, Warszawa 46-19-85

DRUKI akcydensowe, 51-46-61

MIESZKANIE do wynajęcia, 53-03-91

MIESZKANIE - 280 mln; kupię, 53-21 ay

i dziecięcej poleca Hurtownia „Merc”
Gdańsk, ul. Jedności Robotniczej 253, tel.
39-00-71 w. 29 (Baza Transbudu)

1627

8979
31240

a

—

e

mieckiego, nowe zapisy do 21.XII, pon., wt.,

WEKTOR - indywidualne kursy
OKULIŚCI. Optyk. Okulary - komputerowe,
31-67-27
M:

MIESZKANIE kwaterunkowe, dwupokojowe,
nowe budownictwo, 50 m kw., możliwość
urządzenia biura Sopot zamienię na większe
lub równorzędne, może być stare budownictwo tyko Sopot. Warunki do uzgodnienia, tel.
51-31-77
sa.

SZEROKI
niemowlęcej
i dziecięce asortyment
oraz bielznyodzieży damskiej,
męskiej

CEMENT, ogólne materiały budowlane, transport, żwir Gdynia, Chwasz czyńska
168 „Presto 29-00-36 Styropian 540 tys./m sześc.

A oas

SPÓŁKĘ, 41-30-69

30498

do objęke

M-3 kupię, 32-63-28, 16.00 -21.00 |

a

SOLARIUM, tel. 52-50-41 w. 245, 56-62-33

BOAZERIA - 55 - 80 tys. tel. 39-93-

HURTOWNIA piwa, 53-46-38

IMPORT części samochodowych Procar, Redłowska14, 22-18.42,

12255

JEŚLI nieobojętny Ci los środowiska i stan

28367

ROTTWELLERY, 81-11-69

30469

31254

PÓŁ bliźniaka nowo wybudowanego, 220

motory

03

67

GRANADA 2.1 D, 81 r., 30 mln, Passat 1.6 L,
80 r., 30 mln, maluch 85 r., 20 mln, ul. Dywizjonu 3/E/4
e

SPRZEDAM działki budowlane 1 oraz 2 ha
- w Osowej, 52-76-86
13994

ka angielskiego, tel. 56-55-43, 56-68-96

A as

24964

GARAŻU w centrum Gdyni poszukuję,
grzecz. 218-222
R

28274

średnim wykształceniem i znajomością języ

WESELA zespół, 32-03-82

Mercedes. 41-24-30

OKAZJA - sprzedam dom na obrzeżu Gdańska, pow. 120 m kw., działka 0,7 ha, tel. 3170-76

ne szwaczki do zakładu w miejscowości
Kol-;: +
nik 57. Dojazd autobusem
"T” lub pociągiem,
300 m za Pszczółkami przy E-75. Praca dwu. zmianowa, wynagrodzenie akordowe. InforSEGMENT do wykończenia, Złota Karczma,
macje: Sopot, tel. 51-72-64 w. 144, 147.
sprzedam, 56-23-14, 56-34-64
a

|

dów dostawczych, mikrobusów "Tex', VW,

m kw., działka 300, mikroklimat, bardzo dobre rozwiązania komunikacyjne, wysoki standard, energooszczędny, ekologiczny, 52-2702

FIRMA z Gdańska poszukuje dkre:
tarki-asyste nitki z minimum

ak

WYPOŻYCZALNIA samocho-

12618/1

FIRMA *Da Vinci" poszukuje wykwalińkowa- | ROZPOCZĘTĄ o e:

box 81

dów JWJ, 52-36-23

31465

EDEN zatrudni panie z zakwaterowaniem na
bardzo dobrych warunkach 76-00-81 RY

dam, 82-82-25, 7.00 - 15.00

51-54-07

WYPOŻYCZALNIA Samocho-

OGŁASZAM przetarg na budowę domu jednorodzinnego. Oferty 29435, Biuro Ogłoszeń,
Gdynia, ul. Władysława IV/24

DROGERIA zatrudni ekspedientkę 1/2 etatu,
Gdańsk, 52-07-42
W

20-01-70 (14.00 - 16.00

dów dostawczych, 41-39-24 |

DZIAŁKI nad jeziorem koło Gdyni sprzedam,

BIOSTUDIO - zaprasza na dwumiesięczne
kursy masażu leczniczego. Wrzeszcz, Grunwaldzka 76/78, tel. 41-12-3134 w. 45 w

godz. 10.00 - 17.00

WYPOŻYCZALNIA nei

DZIAŁKI budowlane Pogórze sprzedam, 4195-48
30049

BARMANKI zatrudnię (język angielski), 5310-08 po 18.00
e

24345

lawety, 25-14-92

A olac

20-42-58

WYPOŻYCZALNIA polonezów
WYEOŻOLALNIA osobowe,

A

sprzedam, 20-42-58

AKWIZYTORA z samochodem do sprzedaży
lakieru, tel. 31-24-06
ko

39

E 1, 15 km od centrum Gdańska
tanio sprze-

a

NEUROLOG.Dr med. Jan Niżnikiedomowe

o

LOKAL hc
żeniem
cia - Rumia, 25-24-03 po 19.00

PRODUCENT podłóg, boazerii, drzwi, 51-99-

li

pu | Mioz. Rejestracja 56-12-49, Również wizyty

122A „Market Spożywczy”

31587

ATRAKCYJNA działka
budowlana 2000 m kw., przy trasie

86

WYPOŻYCZALNIA 'Piast”

DZIAŁKI budowlane: nad morzem tanio

AKWIZYCJA - przyuczenie. Usługi budowlane, 23-56-79
28602

dam lub zamienię na samochód osobowy,
tel. 82-72-71 wieczorem

IA

WYPOŻYCZALNIA

SOLIDNA agencja towarzyska zatru-

EIO

ie meble skórzane używane, tel.
32-58-01, 10.00 - 18.00

DOM całoroczny nad jeziorem sprzedam, 2220-37, 72-82-57

DZIAŁKI letniskowe w Łapalicach koło zamku
sprzedam, 81-37-93
w:

AGENCJA zatrudni panie, 53-93-08

PRASĘ mimośrodową o nacisku 63 t sprze-

WYPOŻYCZALNIA Żuków, 57-61-94
KÓW - Automar, 52-45-79

KUPIMY mieszkanie, 21-69-64

LOKAL
o pow. 75 m kw. na działalność
handlową, usługową wydzierżawię lub wejdę
w spółkę. Wiadomość: Gdynia, ul. Morska

BOAZERIA - świerk, sosna, 32-26-

handlowców. Wymagania: wiek do 35 lat, samochód. Zgłoszenia osobiste godz. 8.00 16.00, Gdańsk, ul. Żagłowa2
O

26811

AMERYKAŃSKIE, holen-

I

DOM dwurodzinny częściowo wykończony
w Rewie sprzedam, tel. 78-33-51

Żu-

»i

Bia

FLUENT - kursy angielskiego, nie-

Wizyty domowe; 41-

NEUROLODZY. vizyy domo:

t

PALETY, tel. 23-10-46

12742

41) 11-36-69 po 19.00

PHP Modex zatrudni operatywnych

zatrudni PPH

43-45-45 - TELEWIZORY Royal Sony,
huń, detal.

SEGMENT 220 m Gdańsk - Morena, tel. (0-

DZIAŁKĘ budowlaną w Sulęczynie tanio
sprzedam, 20-42-58
ie

SZWACZKI
MAAT, 25-35-31

6

"

szki, sprzedam dwupokojowe, tel. 22-36-13

ORINGI - simmeringi, każdy wymiar, 82-2261 w. 44

BOAZERIA - mozaika, 575359

DZIAŁKA - superatrakcyjna, z widokiem na
morze, centrum Gdyni - sprzedam, tel. 20-9659, 20-65-27, po 17.00 23-01-96

ph

szyb czoło:

x

TŁUMIKI - Ortowo, 7.00- 17.00 soboty 8.00
- 14.00, tel. 22-42-92
I

32043

cja otwiera placówki marketingowe w Polsce. Poszukujemy młodych, ambitnych osób
* do 35 lat, które chcą zmienić swoje życie na
lepsze, 32-08-67
7

19829'

LAWETĘ wypożyczam, 41 AZ

Lokum Ltd., tel. 3123004

41-53-47 - AKWIZYTORZY, 56-24-89

holownicze osobowe,

dostawcze Gdynia, Chwaszczyńska 7, Auto

OKNA Thermoplast
- Kontyngent 10 000 szt. KUPIĘ lub wynajmę lokal na biuro (40 mkw.) INTERNISTA.
Koszty okien Thermoplast odliczysz od
we Wrzeszczu w rejonie ul. Partyzantów, tel. — 19-50
podatku. Adres lokalnego biura, al. Zwycię- - 477-166
p
stwa 12, tel. 47-20-39, 47-29-57, fax 47-19KUPIĘ mieszkanie trzypokojowe os. Moniu- — we, 41-96-37, 51-28-80
30

uDZ4: DAM

e

CINQUECENTO 93 + dodatki
sprzedam, 57-39-18
2

zaplecze socjalne, siła, rampa. Sklep
lub stoisko handlowe
potrzebne
do wynajęcia 70 - 100 mkw. Kawalerkę ku-

Błękitny telefon 26.500 zł/30 sekund

ZNAKOWANIE, tel. 47-74-14

zamiana. Raty 53-19-61

RE
———

WA

31 w. 57, Tczew 31-40-03

AUTOHANDEL - skup, sprzedaż,

m. Biuro obrotu nieruchomościami LO=
um Ltd. Gdańsk, ul. Rajska 12,
WARSZTAT

WYPOŻYCZALNIA Polonezów, 24-18-22
32049

16199

domy, działki. Kupno - sprzedaż - wyna31-38-30

AUTOALARMY Piranha,
Gdynia 21-12-00, Gdańsk-Wrzeszcz 41-00-

29282

EUROSCHOOL - Szkoła podstawowa, 20-18-38, 25-48-10
A

W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu

Oferty zawierające podanie oraz kwestionariusz osobowy prosimy kierować w ciągu 10 dni do Biura Ogłoszeń,
Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, pod nr 35008.
35008

zaprasza sklepy

GALTEX - GDANSK

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

SEKSUOLOG, 4ł -52-29
SEKSUOLOG, 23-63-08

oe
or

OE
Gabinety Medyczne
Żabianka, Gospody 19 A, 56u Rentgen zębów, stomatologia, gabine-

ty specjalistyczne

pó

STOMATOLOGIA - Prywatna Przychodnia,
Polanki 71, 52-35-58. Przyjmują specjaliści

Sta23469

BIURO rachunkowe, obsłu- |
ga VAT Przedsiębiorstwo *Pat', tel. 2411-33

8930

BIURO Rachunkowe 'Fal-max", księga
przychodów i rozchodów, rozliczamy VAT,
prowadzimy ewidencje VAT, 32-56-67 e

BIURO rachunkowe, 23-74-59

w!

BIURO - Księgowości!!!
- Kompletny ża:
kres!!! - Badanie bilansu!!!, 47-67-64

CHŁODNICZE lodówki,
zamrażarki, pralki, 52-16.53

CHŁODNICZE- lodówki,
51-70-91 po 14.00 51-47-09

CHŁODNICZE 254851

COMMON - instalacje elektroniczne:

stomatologia ogólna, protetyka, ortodongją

alarmowe,

VTAmedicine, 51-77-11, profesorowie, specjaliści, badania okresowe, USG, 14.00 .

odomofonowe elektroakustyczne. Autoryza-

20.00

m

AT, RTV,

skr az

antenowe

domofonowe, vide-

sprzętu, serwis
29460

>
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pm

Przymorze,

71 W. 46, 56-33-74

| s
DRZWI dodatkowe, tapicerka, 31-79.30

60, s u

b

DRZWI - montaż 51-95-11

"
TELEWIZYJNE:

BTCHh.

Szczecińska36, +.tel. 56-10-48

Graficzne.

s

DRZWI przeciwwyważeniowe 32-45-57,

13721

CYSIOZENE

A a

13983

Helios, 32-91-40

przeciwsłoneczne. Stolarstwo. „Lumen” 32-

TELEWIZYJNE

a

FOLIE antywiamaniowe PHU „Janex”,
tel. 51-60-22, 53-79-83
36

COSzozANIE dywanów, tapicerki, 41-32-

33

ag

02, dojazd bezpłatny.

20070
:

i adaptacje

monty

UBIA
DOMOFONY

| z

:
okien,
USZCZELNIANIE
e

naovane,spetowane,
wnętrz:
kie ścianki działowe,
kafelkowanie, prace|

56-88-36

DOMOFONY

i

LIMUZYNA, 23-40-21

,
ŻALUZJE

e.

gwarancja,

we

Ś

ra
MIKOŁAJ,

ELEKTROINSTALACYJNE, 52-48-01

pe:

3

2049

|

6!

533.141

ŻALUZJE pionowe, poziome, 31-46-

PRALKI 32-80-10

rkiet (własny, powierzony). Rachunki.
e
|
Najane
| Gwaranca
ŻALUZJE -pionjpozom,23.34-74.,
„Najtaniej.

PRALKI - naprawa, wszystkie th

BIURO rachunkowe Oliwa, Derdowskiego 26,

PW

PRALKI

PRALKI

A

CYKLINOWANIE, 53-09-40

, 32-55-21

am

CYKLINOWANIE, 47-90-58

ALKI
PRALKI,
5666-72

|

IE

41.

STOLARSKIE, 47-95-07

zra22 |

astywiama o. IE
CYKLINOWANIE, 32-62-10

LENY

nio-.
an
we, ocieplające - 'Sohns-Por,

ps

39-92-65

30194

a

susz. CYKLINOWANIE, 32-06-10

ROLLGATE - rolety przeciwwiama:

niowe, zwijane, kraty, bramy, 31-10-11 w, 31

CYKLINOWANIE, 53-14-09

i
API
TAPICERSKIE w domu klienta,

CYKLINOWANIE, 47-64-81

-

COLORM Pó X CYKLINOWANIE, 53-18-40

TELE

27816

- HYDRAULICZNE, 52-09-48

8

HYDRAULICZNE, 25-26-46

R

26628 — 32-26-94
w:
:

2

ae

a

nasz

żyj w Panu.

ze

ś

PE

(0-69) 31-46-60

vośnóu w isę

_-

= 51 „47-02

A:

CZEKAMY
na Ciebie - Paradis

DAMA Pik-

Ps

sa!

panie,pani noclegi,i 270-446 26618

DANA zaprasza Panów, 53-06-48

+

1361

„HolidaIndie, inne, narty. "Uolida.
Kanada,
LI

KONKRET, 41-73-37, ' całodobowo
26426
z
Klub
Ci
MAXIMUM relaxu zapewni
zap
apartamenManuella. Dysponujem

MIKROBUSEM, 5757-52
wa
TRANSPORT, przeprowadzki, 23-84-59
WALKER -| 39-65-05. Sylwester, ferie. "5Pol

a
2046
PARADIS, Sopot, Żeromskiego 6, 51-49-60
| zes
|
(200-600)
0997"

VS ns

8282

100

ek]
KU

tami

Z

EA

6.00, 24

[I ANSPO AJ

com one
Pona

i

w

Pa *

51.66-60 [10.00 - 17,00). Przewozy

x

- Mercedes, 24-33-05
TRANSPORT

GDAŃSK - TOURIST Heve- |

27964

przyjmujemy wszystko - Gdańsk

liusza 8, pei. JE -15 zu Wa

s

CENTRUM - Lombard
10 Lutego 35, 20-47-77
Gdynia,

:

s»

POMg soboty A
GIEŁDA sprzętu zimowego,
niedziele 10.00
- 18.00, AWF Gdańsk.
10979

LOMBARD samochodo-

a;

skiewkajuinaSowacj

Zimowis

a,

zy

I

HALLO - Kolonia, przewozy

landzki.

AGENCJA

dk

ray

43-59-47 - PALOMA. |

204. Zainter

A

"AST

RA, 56-51-05 - dojazd bezpłatny

Ś

dwa razy w tygodniu31RI
dnie

"'53.68.97- AVALON.

HAMBURG, Brenen, Kiel, 47-98:28

"AGENCJA 47-60-33

HAMBURG. tab. sz

kowem - już od 2200 złą. „Vam” -

Gdańsk 43-23-06, Warszawa 38-92-14 w.

ss

52-73-77 |
m

niem, Szczecinem, Łodzią, Katowicami, Kra-

M

41-78-18, ulgi.uk

ms

Wy Gdynia, 20-39-24

5,

ORCHIDEA

-41.3345

p sa |

Mm przedany

eślem

parą

ofer-

n

| 10708
o
KRA Zagranica (ESEE
OSOBOWO
- bagażowy, kaj, zagranica, 25
9

,

,

29.34

ŻA
ws

2 tony, 21-69-53
TRANSPORT,

zez

<.P p.

:

w kościele parafialnym w Demptowie.
Pozostający w głębokim żalu i smutku Rodzice

Rodzinie zmarłego

|

Msza św. żałobna odprawiona zostanie

MĘŻA

serdeczne wyrazy yspólcznela składają
sklaśi

|

x

zmarł nasz A

JANUSZ

że dnia 14 grudnia 1993 r.
AK

ki

składają:

ZSZ nr 3 w Gdańsku.

|
I

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 15 grudnia 1993 r.

w

oo.

na

z:
Wzgórzu

św.

ili
Maksymiliana.

Pogrzeb oapenie kc roma dnać godz. 11.00

G czym zawiadamia pogrążone w smutku

PO

001

Ks. Prałat

ELŻBIECIE KIESZEK
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

JANUSZ

wa

j

i

i

zawiadamiamy,

żalem

1 grudnia PK

PA Dzjace

DR

rk
Świętobliwości,

EDWARD
|

K 5 Y K:

Major 9 Płk. Ułanów Małopolskich,

odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti

Militari. Uczestnik Wojny
Polsko-Bolszewickiej w latach 1918-20.

i to, którym Pan obdarzył Go w swoim Królestwie.

Jeniec Oflagu w Woldenbergu.

Uroczystości żałobne odbędą się 18 grudnia 1993 r. w Warszawie

Msza św. żałobna od prawiona zostanie

o godz. 12.00 pod przewodnictwem Biskupa Pelplińskiego,

W kościele pw. sw. Andrzeja Boboli przy

o godz. 8.00 dnia 20 grudnia 1993 r.

AC

PASIERB

r: i WAZY Diecezjalny
r Henryk Krenczkowski

ze I l

sie popskóm eee
za ca

po czym pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Pelplinie.

Wnadziei Zmartwychwstania poleca ś.p. Zmarłego modlitwom
kapłanów i wiernych

a pogrzeb w Bazylice Katedralnej w Pelplinie,
w poniedziałek 20 grudnia 1993 r. o godz. 12.00.

R2176

im
Ć gł ębokim

Odszedł nieprzeciętny Człowiek i Kapłan.

Uroczystości żałobne odbędą się w Warszawie,
w sobotę, 18 grudnia 1993 r.,

składai ją
Pracownicy

ada

e

profesor zwyczajny ATK i WSD wPelplinie, pisarz i poeta.
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Sportowy
weekend
Na czoło sportowych wydarzeń tygodnia na Wybrzeżu wysuwa się sobotnie spotkanie koszykarzy Wybrzeża z Instalem
Białystok (lider II ligi). Początek
o godzinie 17 w hali przy ul. Zawodników. W drugiej lidze kobiet koszykarki Portu Elbląg
zmierzą się ze Startem Gdańsk
(sob. godz. 17, SP 11 ul. Korczaka), a Unii Comes Tczew z AZS
Koszalin (sob. godz. 17 SP 6, ul.
Topolowa).
W piłce ręcznej oczekują nas
emocje pucharowe. Na razie na
szczeblu półfinałów makroregionu. Oto kalendarz gier szczy-

piornistów: Wisła Tczew - Wy-

brzeże Gdańsk (piątek godz. 18,
sala SP 4 w Tczewie), rewanż
(niedz. godz 16, hala przy ul. Zawodników w Gdańsku), Spójnia
- AZS Bydgoszcz (niedz. 11),
Oldboye Spójni - AZS Bydgoszcz (niedz. 16) - oba mecze
w hali przy ul. Słowackiego.

(sus)

Za najlepszego napastnika
Bundesligi, a także jednego
z czołowych w Europie i na
świecie, uchodzi 27-letni Anthony Yeboah. Gra w Eintrachcie Frankfurt, z którym podpisał kontrakt do 1996 r. Niektórzy znawcy
mówią

u

O tym czarnoskórym,
rodem
z Ghany,
piłkarzu że
ma w sobie

iserslautern, Friedel Rausch
określił Ghańczyka jako naj-

lepszego napastnika spośród
grających w Europie futboli-

stów.
Niedawno Yeboach był gościem Szkoły im. Georga Buechnera we frankfurckiej dzielnicy Bockenheim. Tej samej,

odniesienia kontuzji. W tym
konkretnym przypadku po rzu-

- Gra pan milej dla Ghany
czy dla Frankfurtu?

kolegę klubowego i stąd wzięła

- Występ

w reprezentacji

Ghany jest czymś szczególnym.

Atmosfera w Ghanie
podczas takie-

„s.
-"
w

coś z Pelego

i coś z Carla
Lewisa.

.

Jak żaden
inny gracz
Bundesligi
strzela
omal
tak

się kontuzja. Grałem dalej, lecz
w przerwie lekarz powiedział,
że moje kolano niedomaga.
Musiałem przejść operację. Od
czterech tygodni już znowu
dwukrotnie kolano mi opuchło.

Źł,

Frankfurt

stał

mam jeszcze pewne problemy,

SU

|
|

- Z jakim piłkarzem Ein-

trachtu gra się panu najlepiej?

- Szczególnie dobrze z Uwe

Beinem, kieruje do mnie długie, dokładne podania.

|
|

- Czy będzie pan jeszcze |

KUPIĘ DED GAŁE
EB KO,

królem
strzelców?

.-

Po

ALE

9 |

bramkach
w 9 meczach
miałem duże szanse na to, by

$

lewą nieco silniej.
'
Opanował też do
perfekcji grę głową.
Jest szybki. Wprawdzie
nikt jeszcze nie zmierzył
dokładnie, w ile sekund prze- |
biega 100 m, ale wiceprezydent Eintrachtu, Bernd Hoel-

Czy przejdzie
pan do któregoś z klubów włoskiej Serie A?

w jednym sezonie w Bundeslidze. Niestety, wspomniana
kontuzja pokrzyżowała realne

|
||

- W ostatnich dwóch
latach miałem sporo
propozycji. Każdą odrzuciłem, bo z Eintrach-

Muellera zaatakuję w przyszłych sezonach.

|

- Jakie cele przyświecać będą panu w 1994 r.?
SA
- Trzykrotnie mieliśmy pecha. Teraz chcemy zdobyć mistrzostwo Niemiec i grać
w klubowym Pucharze Mi-

_

tem podpisałem kontrakt do

zenbein, jest pewny, że Antho-

TY.

*

którą w swoim

"czasie odwiedził

ny pokonuje setkę poniżej 11
sekund. Hoelzenbein dodał, że

1996 r. Każde rozstrzygnięcie
w tej sprawie należy obecnie

jeśli piłka jest pod kontrolą

Richard von Weizsaecker z ra-

RFN,

Yeboaha, a ten w rozpędzie, to
nie można go zastopować inaczej, jak poprzez faul. Z kolei
były bombardier z Monachium, Gerd Mueller, do którego należy rekord liczby strzelonych w jednym sezonie
w Bundeslidze bramek (40
w sez. 1971/72), oświadczył:
Jeśli ktoś ten rekord poprawi,
to tylko Yeboah”. Trener Ka-

do Fintrachtu. Jeśli, załóżmy,
otrzyma propozycję ponad 20

cji tego, że propaguje hasła widzenia w cudzoziemcach przy-

milionów marek i zechce mnie
sprzedać, wówczas pójdę. Po-

dzi ochrony. Yeboah

barw należy do klubu.

prezydent

jaciół. Weizsaecker miał 12 lumieć ich więcej, tak bardzo
młodzież szkoły, do której
uczęszcza ponad 900 uczennic
i uczniów w wieku 14-18 lat,
chciała być blisko niego
i z nim. „Kicker” przedstawił
na swoich łamach stenogram

Ć

Najkosztowniejszy
prezent w historii sportu

powinien

Niezwykle zacięte były środowe
spotkania w zawodowej lidze koszykówki NBA. Jednopunktowe zwycięstwa odniosły

wtarzam, że decyzja o zmianie

„” Czy jest pan zły na zawodnika, który przyczynił się do
pana kontuzji?
- Nie. Szkoda tylko straconego czasu, ale trudno. W piłce
nożnej żyje się z wkalkulowanym jakby w karierę ryzykiem
na różnicą 2 punktów. Znacznie mniej kłopotów z pokona-

niem rywali mieli gracze S

Los Angeles Clip-

sji telewizyjnych z finałów mistrzostw świata. Rzecznik prasowy
tej organizacji, Guido Tognoni stwierdził — „Praktycznie FIFA
sprezentowała swoje prawa do transmisji telewizji (...); taki fatalny interes oceniany jest jako największy błąd w szacunkach ekonomicznych w historii imprez sportowych”.
Okazuje się, że całą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację

pers i Milwaukee
Bucks. Nożyce wygrały u siebie z Orlando 110:109, a Kozły
pokonały na wyjeździe Królów
z Sacramento. Zacięty opór
w Minneapolis stawiały Jazzmenom Leśne Wilki. Ostatecznie jednak' uległy drużynie

ponosi prezydent FIFA, Brazylijczyk, Joao Havelange, który tak
tłumaczy łączne sprzedanie za ok. 408 mln DM (przelicznik z 350
mln franków szwajcarskich) praw do transmisji ze wszystkich

mundialów w latach 1990 — 98 — „Kto mógł przewidzieć, że

w tak błyskawicznym tempie wszystko podrożeje, że powstanie
masa prywatnych spółek i konkurencja przyczyni się do gwałtownej zmiany relacji cen”.
Tak więc wpływy FIFA z transmisji telewizyjnych przyszłorocznych mistrzostw świata w USA wyniosą zaledwie 130 mln
DM (52 mecze) , podczas kiedy dzisiaj za transmisję tylko jednego spotkania klubowych europejskich pucharów sama stacja RTL
musi płacić 4 mln DM. Swoje ceny za prawa do transmisji FIFA
będzie mogła narzucić stacjom dopiero od mistrzostw w 2002 roku, które odbędą się najprawdopodobniej w Japonii.
Szefa FIFA pośrednio oskarżył również Pele. Słynny brazylijski idol futbolu ogłosił, że ma dowody świadczące o korupcji Ricardo Teixeiry, prezydenta Brazylijskiej Konfederacji Piłki Nożnej, który jest zięciem Havelanga. „Pele Sports i hiszpańska Grupa Dorna oferowały Konfederacji 5 mln dolarów za prawa do

transmisji z piłkarskich mistrzostw Brazylii w 1993. Koncesje

otrzymały jednak stacja TV Globo i Bandeirantes skłonne zapła-

cić o milion mniej” — powiedział adwokat Pelego, Paulo Freitas.

(sus)

Karla Malone i Johna Stockto-

|
|
|
|

strzów. Bardzo osobiście życzę

Me

sobie, aby dotycząca stosunku
do cudzoziemców

DO

akcja „Pokojowo i przyjaźnie

motocykliści, motorowodniacy, bojerowcy, szybownicy, piloci, pięcioboistki, gimnastyczki artystyczne, no i bokserzy.
Pierwszy po 14 latach tytuł mi-

Gdynia-Karlskrona
UNIA PROMOWA

KUPON KONKURSU - PLEBISCYTU
ol :o| oo| N|oJ 0] s|owln|-

na najlepszych sportowców
woj. gdańskiego 1993 roku

mnieli, że właśnie boks był
przez wiele lat naszym sportem
narodowym. Ten indywidualny
sport, przyniósł nam najwięcej
medali na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach naszego
kontynentu. Medale były nawet w okresie uznawanym
przez miłośników boksu za
kryzysowy. Tyle, że tak naprawdę liczy się głównie złoto.
Na uroczystości z okazji 70-lecia powstania PZB po ostatnich mistrzostwach Polski
w Poznaniu wiceprezydent
AIBA i prezydent EABA prof.

Emil

RSZYW

z

Bułgarii

oświadczył, że sam czuje się

Stamma.

Wypełniony kupon należy wysłać pod adresem redakcji:

Trzeba ze smutkiem przyznać, że boks, po odejściu
„profesora” Stamma przestał
być w naszym kraju podziwianą przez wszystkich „instytucją”. Jego wychowankowie,

choć wspaniali, nie mieli już

80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 w terminie do 28 grudnia br.
z dopiskiem „PLEBISCYT”

jako nauczyciele boksu klasy
i autorytetu mistrza. Poza tym,
boks się trochę zmienił. Prze-

stał być klasyczną sztuką obrony. W ZSRR i na Kubie postawiono na naturalne motoryczne

(imę i nazwisko)

cechy uzdolnionych pięściarzy.
Nie zmieniło to jednak faktu,

(adres)

TRILUX
NOWY POLSKI TELEWIZOR
WYMIENNIKI
CIEPŁA

7

="

- Po zwycięstwie idę na di-

(Wa)
(pokonali Celtów w Bostonie),
nakazuje zweryfikować prognozy tych, którzy po rezygnacji z gry Michaela Jordana nie |

PANI COŚ ZKONTEWGENTU 1942
|

Trail Blazers 111:91, Phoenix
Antonio Spurs i Chicago Bulls.
O ile zwycięstwo Ostróg nad
bardzo przeciętnym Portland
zaskoczyć nikogo nie może, to'

coraz lepsza postawa Byków

Suns - Golden State Warriors
110:104, Los Angeles Clippers
- Orlando Magic 110:109, Sa-

cramento Kings - Milwaukee
Bucks 95:96

Ale i nawet on zaczął wątpić. Przed ostatnimi mistrzostwami Europy w tureckim
mieście Bursa oświadczył, że
bez względu na rezultat tego
turnieju rezygnuje z funkcji
trenera kadry. Chociaż, gdyby
trenerzy innych dyscyplin
sportowych mieli takie osiągnięcia jak on, to chodziliby
w glorii. W ciągu prawie 5 lat
pracy trenera państwowego,
Jerzego Rybickiego, polscy

WAGA: Trochę irytujących spraw, niepotrzebnych kłopotów, których przysporzą Ci
przede wszystkim inni ludzie: Dlatego święta dopiej, wytchnienia po dość absorbujących dniach
szukaj w towarzystwie krewnych i przyjaciół. brze będzie spędzić w gronie rodziny, choć nie
Święta upłyną spokojnie i rodzinnie, a Twój in- we własnym domu. Czy nie warto się zdecydować na krótki choćby wyjazd?
BARAN:

bokserzy zdobyli 11 medali.

Doskonałe widoki finansowe.

A i sprawy prywatne będą się układać coraz le-

tymny związek utrwali się i nabierze zupełnie nowych barw.

nerem Rybickim i trzema innymi trenerami, gdyż 31 grudnia
kończy się z nim umowa jako

i brązowy medalista ME: „Nie
jestem zawodnikiem klasycz-

BYK: To będzie dobry czas. Bo właściwie
wszystkie Twoje sprawy powinny się doskonale

SKORPION: Całkiem dobry czas, wiele miłych nowin, dowody życzliwości ze strony otoczenia. Tylko pozazdrościć, dla niektórych Skorpionów w sercu wiosna pomimo grudniowych

nego stylu boksu. Trzymam

układać. Tak dalece, że możesz bez obawy za-

chłodów. Miłe, świąteczne dni może zakłócić nie-

cząć rozwiązywać najtrudniejsze nawet przedsię-

spodziewana wizyta, ale będzie to ktoś, kto przyniesie fantastyczną wiadomość.

z trenerem państwowym”.

Robert Ciba, wicemistrz

np. ręce nisko i to jest mój sposób boksowania. Najważniej-

wzięcia. Czas świąteczny upłynie refleksyjnie

sze, że teraz już np. trener Ry-

i marzycielsko.

bicki to uznaje i doskonali ten

o

mój styl. Bo kiedyś krzyczał
„Robert ręce” i celował w moją

| pEa

BLIŹNIĘTA: W czasie świątecznych dni niektóre Bliźnięta mogą przeżyć krótki, lecz senty-

mentalny zawrót głowy, dla innych - odnowienie
prawie zapomnianych, lecz niegdyś serdecznych
kontaktów. Pomyślny czas na załatwienie ciągną-

23XI -21Xu

STRZELEC: Dobry nastrój, dobre zdrowie, do
tego dobra passa profesjonalna i nie najgorsze
wyniki finansowe. Dlatego częściej się uśmiechaj! Twoja skwaszona mina może zepsuć świą-

teczny nastrój, a nawet doprowadzić
'do drobnych

konfliktów z ukochaną osobą.

cych się spraw urzędowych, a nawet sądowych.

Pozwoli to Ci z ufnością spojrzeć w przyszłość.

KOZIOROŻEC: Szykują się istotne zmiany
tak w dziedzinie spraw zawodowych, jak i osobistych. Jeśli nie masz pewności, co uczynić, poRAK: Choć to zimowe święta, to spędzisz je
w nastroju bardzo wiosennym. Otaczać Cię bę-

Finałowa walka na mistrzostwach Polski seniorów w Poznaniu między R. Nie

dzie liczne towarzystwo, wśród którego może
znaleźć się ktoś kogo specjalnie wyróżniasz.

skim i A. Rżanym w wadze 48 kg.

PAPICAF - telefoto |

wychowankiem sławnej niegdyś polskiej szkoły boksu,
„nieśmiertelnego” Feliksa

ZA

sco, a po porażce - do łóżka.

strza Europy Jacka Bielskiego.
Do tego srebrny medal Roberta
Ciby. Nasi zawodnicy przypo-

LINE

/

JANE ZKOMTERA SZEFIE

- Co pan robi po porażce?

o pierwsze - nie szkodzić

nawet na wagę złota. Judocy,

zyk

KRZYŻY, WEK

O

nia. F

Czy odejdzie trener Rybicki?

asi piłkarze tak skutecznie zniechęcili
nas do sportu, że tylko zapaleńcy i najwierniejsi kibice interesują się
jeszcze wynikami zawodników
z innych dyscyplin. A przecież,
mimo ogólnej degrengolady,
nasi sportowcy kilkakrotnie
przyjemnie nas zaskoczyli i to

RAW

ze sobą” rozwijała się dalej tak
dobrze, jak się zaczęła.

miejsca w playoff.
Oto wyniki środowych spotkań: Boston Celtic - Chicago
Bulls 98:108, Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 95:97,
San Antonio Spurs - Portland

dotychczas zespoły

Największym finansowym „błędem w sztuce” nazwał reporter

a
Ć O

VMILIERZA
2Ó60RY RZEKA -

widzieli nawet już dla nich

słabo spisujące się

(DPA) , Guenter Deister sprzedanie przez FIFA praw do transmi-

u
i

z

nadzieje, jednak rekord Gerda |

"Niemców

MECH PYNIE SŁOWO !

Róży ZA GHWILĘ WYSTAPY

pokonać granicę 40 trafień

gą, przy czym

SeCeS-Po

=

wtarzalna.
się jednak moją drugą ojczyzną. Tu zarabiam dużo pieniędzy i czuję się także dobrze.

—

,

cie rożnym piłkarz Dynama
Drezno pchnął na mnie mojego

trenuję, ale gdy ćwiczę z piłką , |

samo mocno lewą jak
i prawą no-

- Redaguje L JUJKA"

go
meczu
Jest niepo-

©

Cudowny gest Joao Havelange

CORONA

długiej rozmowy znakomitego
napastnika z młodzieżą.
Oto niektóre pytania i odpowiedzi.

NICZEK

a SNS

- Niemcy 2:1
(USA) aktualni wicemistrzowie świata Argentyńczycy pokonali mistrzów świata Niemców 2:1 (1:1). Bramki: dla Ar-

|
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Napastnik dos

Argentyna
W towarzyskim meczu piłkarskim na stadionie w Miami

N
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NAGA

Jednak do ostatnich mistrzostw

głowę, żebym przypomniał so-

Europy naszemu ostatniemu
mistrzowi olimpijskiemu brakowało w pracy trenerskiej
złota. Bo tylko to świadczy, że
jest się naprawdę dobrym.
Prezes Polskiego Związku

bie o rękach. Przyznaję, to też

Bokserskiego, Jacek Wasilewski: „Trener Rybicki podziękował nam za pracę. Jest to trener, którego bardzo szanuję

i lubię. Wyniki jego pracy, od
dwóch, trzech, a nawet czterech lat były niedostateczne

i podjęliśmy decyzję, że będziemy rozglądali się za innym
trenerem. Nie taję, że właściwie

decyzja

już

zapadła.

że talenty trzeba było szlifoI rzecz się skomplikowała, pować. Po latach, z wielu na-. nieważ odniósł wielki sukces,
szych wspaniałych bokserów . który jest także jego osobistą
jako trener wysokiej klasy: zasługą. A przewidywany
przez nas kandydat na trenera
ostał się tylko jeden. Nawet
państwowego poniósł z junioZbigniewowi Pietrzykowskierami, na których bardzo liczylimu nie udała się ta sztuka, chośmy, poważną porażkę w miciaż próbował. W końcu został
strzostwach świata. I chociaż
posłem. Tym jedynym, którenie jest to argument decydująmu się to udało, to nasz ostatni
mistrz olimpijski, z 1976 r. cy, ale swoją wagę ma. Dlatego będziemy rozmawiali z trez Montrealu, Jerzy Rybicki.

radź się kogoś życzliwego i mądrego życiowo.
Okres świąt przyniesie jakieś ekscytacje i radości,
nie tylko z powodu miłych prezentów i czułości
bliskich. No cóż, szykują się przecież zmiany...

A już się wydawało, że nie masz szans na wza-

|

jemność... Nie poddawajcie się tylko drogie Raki
smutnym nastrojom.
|

ma swoje uzasadnienie. Bo

kiedy jestem w półdystansie,
muszę mieć wysoko ręce. To
już, dzięki tym treningom,

mam zakodowane w podświadomości. Ale kiedy jestem poza zasięgiem ramion przeciwnika, opuszczam ręce i wtedy

|
|

|
||

on nie wie w jaki sposób go za- |
atakuję”.
Od trenerów żąda się na-

|

LEW: Tydzień dość pomyślny. Powinien
Wam dopisywać humor i dobre zdrowie. Nie licz
też na to, że w czasie świąt wyśpisz się i wynu-

|

jak
im materiijest staje.
I
paradoksem
to, że zniechę-

dzisz! Zamiast ciszy i spokoju będzie hałaśliwie,
ale i bardzo radośnie! Będziesz osobą zapraszaną
i rozrywaną. Ale w wolnych od szaleństw chwi-

|

cenie ogarnia ludzi, kiedy efekty ich pracy zaczynają rodzić
dorodne owoce, Decyzja

lach postaraj się nadrobić rosnące, niestety, zaległości.

|
|

tychmiastowych sukcesów.
A oni, jak ci krawcy, tak krają,

w sprawie dalszej pracy trenera |
:
ma
i
h dniach. Miejmy
nadzieję,
że PZB
dokładnieiw |
;
kie zai

Jerzego

w

Rybickiego ma zapaść |

na

RYBY: Los będzie Ci sprzyjał nie tylko w najbliższym tygodniu. Nie będą to wielkie sprawy,

..

i nie spowoduje
zejścia z drogi

wyraźnego postępu, na której |

znów znalazł
się nasz boks.

Zbigniew Kustosik (AD) 8

WODNIK: Niewykluczone, że właśnie w nadchodzących dniach znajdziesz dobre wyjście
z trudności, jakie trapiły Cię przez długi czas.
Stać się tak może za sprawą innych ludzi, ale też
dobrego pomysłu i szczęśliwego
.Wyraźna poprawa w sferze materialnej. Święta, choć
odwiedzą Cię najbliżsi, upłyną spokojnie, a nawet
leniwie. Koniecznie poświęć trochę czasu na spacer, a nawet szaleństwo w zimowym plenerze.

ale życiowa werwa, dobry humor i zdrowie nie

PANNA: Czas pracowity, ale i owocny: Wielu
Pannom dopisze tzw. twórcza wena. Możesz też

liczyć na pomyślne wiadomości urzędowe. Święta będą pełne rozmachu i dziwnych zwrotów sytuacji.

będą Cię opuszczały. Stan taki wpłynie na
wszystkie dziedziny Twojego życia. W takim dobrym nastroju spędzisz także świąteczne dni, nie
będzie może zbyt dużo gości, ale takie kameralne
spotkania chyba najbardziej Ci odpowiadają,
prawda? .
:
>

