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Gdynia - 23 lata później

= ABY GODNIE ŻYĆ

"Rosizeni

czy igrzyska”

Sejm wczoraj nie udzielił absolutoriumla rządu za ubr. Było to konsekwencją nieprzyjęcia przez Izbę
sprawo
a z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za takim wnioskiem komisji budżetowej
padło 146
głosów, przeciwko było 89. 151 posłów wstrzymało się od głosu.
Większość posłów SLD wstrzymała się od głosu. Większość posłów
PSL głosowała za wnioskiem komisji
budżetowej, podobnie - z KPN. Prze| ciwko byli posłowie UD i BBWR.
Posłowie UP wstrzymałli się od głosu.
Rząd, którzy nie otrzymuje absolutorium, podaje się do dymisji. Decyzja Sejmu odnosi się do rządu, który nie może tego uczynić, bowiem już
nie istnieje,
B. premier Hanna Suchocka:
„Stosuje się tego rodzaju rozliczenia
zamiast rzetelnej dyskusji i rzetelnego
rozliczenia rachunków państwowych.
Zamiast tego kontynuowano igrzyska

JUJKA

NIE ZNACIE
ONA
AN GODZINY

| polityczne
nt. rządu w roku 1992”.

czorajsze obchody rocznicowe
rozpoczęły się
o 6 rano, o go:
dzinie, której 23 lata temu

padły pierwsze strzały przy
przystanku Gdynia-Stocznia.
Pod pomnikiem na vi. Czechosłowackiej odbył się
Apel Poległych i krótka modlitwa za ofiary Grudnia
'70 oraz w intencji ojczyzny
- prowadzona przez ks. abp
Tadeusza Gocłowskiego.
Uczestniczyły liczne poczty
sztandarowe, delegacje górników zawsze wierne na-

szym rocznicom

grudnio-

wym, stoczniowcy i portowcy, władze miasta.
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O godzinie

woj

ni pzydienia P any
i prezydentem Gdańska Franci-

w

uzyskaniu

ólne-

później wyjechał WOSK i jest to
a
termin, w jakim o

administracji rządowej. Tym
samym Gdańsk, jako ostatnia
HP Trójmiasta, włączy się

nam na
o
niu z
Ea
ile powstaną możliwości prawne - czy to

saniem umowy O przejęciu
przez gminę części uprawnień

nie
szcdce wygasa
m
wa
dniach.

liżs. zycł h

AE

przy al. Piłsudskiego

jako gmina, czy jako region.
- Obecna postawa rządu jest jednoznaczna: Reforma administracji
będzie nadal trwać- stwierdził Ma-

„S”, Marian

Krzaklewski, a cybiskup

ńska Droga Krzyżowa. Tazhtemomiyz
|
- Gdy odblokowano program pilo- kie manifestacji dawno nie było. 86 sztandarów niosły deletażowy byłem akurat za granicą,

szkiem Jamrożem przed podpi-

NoEm Na

dniczący NSZZ

szła ulicami miasta aż do po-

sf

gramu UZO

ca z Grabówka”, kardynał
Franciszek Macharski, przewo-

15 od bramy

stoczniowej wyruszyła i prze-

ak

usz Gocłowski, wojewoda
gdański Maciej Płażyński, prezydent Gdyni Franciszka Ce-

ielska,

dyrektor

s

gacje NSZZ „Solidarności”
z całego kraju. Pochód oglądany z pomostu przy GdyniStoczni rozciągał się od pl.
Konstytucji do pomnika przy
ul. Czechosłowackiej. Na trasie
dołączali do niego mieszkańcy,
toteż w uroczystości pod nowym pomnikiem wzięło udział
kilka tysięcy osób udowadniając, że „Solidarność” jest nadal

Henryk Ogryczak, przewo| Y dniczący Ko_ mitetu Budowy

klewskiego, że „Solidarność”
nie dopuści do przedawnienia

_ Pomnika Krzy-

Wiesława Kwiatkowska

ski oraz kape-

Wrocznicę gdyńskiej trage-

lan „Solidarno-

© wszystkim > na sir.2 |
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laureaci

- Podpisaliśmy porozumienie,
mimo że nie wszystkie kwestie fi-

ciej Płażyński. - Nie będzie ona
jednak realizowana tak szybko jak

roż. - Nie jest znane EE

planował poprzedni rząd- teraz
preferencje są nieco inne.
Wojewoda i prezydent zgodnie

nansowe zostały
dnione- stwi

przejmowanyc

ostatecznie uzgoFranciszek Jamoświato-

R
służby p ie wiemy
też, jaki będzie przyszłoroczny budżet państwa, a co za
idzie, jakie mogą być dotacje dla gmin. Postanowiliśmy j
„że sprawy finansowe zostaną dopięte na ostatni
guzik później.
Uzyskano ostateczne porozumienie dotyczące obsługi dotychczasowego zadłużenia przejmowanych przez gminę obiektów. Be:
dzie ono znane dopiero w lu

po podsumowaniu roku. Jeżeli wo-

Na nie będzie dysponował odpowiednimi środkami, miasto jest
gotowe spłacić 50 procent zadłużenia, jakie narosło w drugiej
połowie
tego roku. Dla miejskiego
budżetu
może to być wydatek rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych.
- Fakt, że dopiero teraz podpisu-

Gościliśmy w redakcji grupę „wybrańców losu” spośród
Czytelników, którzy zechcieli odpowiedzieć na naszą ankietę.
Wszystkim przybyłym wręczyliśmy stosowne nagrody, w tym
najcenniejszą - telewizor kolorowy- pani Emilii Gańcza
z Dziemian (na zdjęciu- z prawej).
Fot. M. Kostun
—— —————

OŚ

O oooooooww wenn

18 grudnia sobota, imieniny Bogusława, Gracjana
19 grudnia niedziela, imieniny Dariusza, Urbana

Przewiduje się nawet dodatkowe
wypłaty na zakup leków i utrzymanie szpitali. Prezydent zapowiedział
szybkie zmiany w organizacji służby zdrowia:
- Przypomnę tylko, że w tej

chwili w wielu szpitalach funkcjo-

nują jak gdyby prywatne kliniki
ordynatorów, w których leczy się
ludzi spoza Gdańska, gdzie za leki
płacimy my, jako miasto. I to płacimy za leki najdroższe- stwierdził

F. Jamroż.
Prezydent zapowiedział też, że
przejęcie nowych obowiązków nie
spowoduje spadku nakładów na

dotychczasowe zadania gmin.

Tekst
i fot, Artur Kielbasiński

jemy porozumienie, nie wynika

| cym krzyżu.

A

W wyborach pariemogiar:
nych w Rosji po podliczeniu
wyników ze 190 na 225 okręgów wyborczych w głosowaniu na listy partyjne prowadzi
nadal faszyzująca Partia Liberalno-Demokratyczna Władimira Żyrinowskiego, która
zdobyła 23,51 proc. głosów.
Proprezydencka koalicja rządowa „Wybór Rosji” ma 14,83
proc. głosów.

i Łotwy, po serii turniejów
w Niemczech, wracało przez
Polskę do swoich domów.
Jadące za nimi BMW dwu:
krotnie wyprzedzało audi
80,

którym

podróżowali

i zatrzymywało się na poboczu, sygnalizując światłami
awaryjnymi, że jego pasażerowie potrzebują pomocy.

Około godz. 3.00, za Jędrychowem (gm. Kisielice) kierowca audi zaskoczony został
nieoczekiwanym manewrem

BMW.

Pojazd stanął w po-

przek drogi, zmuszając jadące
za nim auto do zatrzymania
się. Z BMW wypadło dwóch

napastników

z pistoletami

w ręku. Po jednoczesnym
otwarciu z obu stron drzwi audi, obezwładnili uderzeniami
w głowy swoje ofiary. Grożąc
użyciem broni, kazali kierowcy
przesiąść się na tylne siedzenie. Dołączył do niego jeden

U

b |

k

pewno o yyas nie zapomni i już

telewizyjne wystąpienia jego
i kandydującego z jego partii
Anatolija Kaszpirowskiego były w istocie seansami „maso-

niedługo ody iedzi swoich wielbicieli!
Przyshłście pra e! A
v

z bandytów. Drugi siadł za kieOba auta ruszyły w stronę

Iławy. Po przejechaniu około 2

Dokończenie na str.

napadzie

IF

dentów

do wykonawców

sądem R Rzeczypospoli

L]

A

pracy z Was.zej strony,

wra.

4d

ieraliśrny z ogromnego stosu
= pw „Dlatego niech nie
raarbyci faz, li nie uśmiechnęło się
do yz szczęście re R A
wcale gorsze - or, ki les...
każdą przesyłkę, rayette Ay
vas ze kolorowe prace ozdobią nasze redakcyjne korytarze - wszyscy będą je oglądać
iwyteż, kiedy nas odwiedzicie. Prezentów niestety będzie rmiej - udał nam się
przygotować świąteczne upominki dla dz ewięćdzies cargo i pięciorga dzieci.

rownicą.

rom, że zabiją, jeżeli
o

e!

po-

kolorowych... Przes
ście o
życzeń - oby wszystk ie sięspehiły!
Kikanaście pośród nich wybrd śmy
A razu -tak były piękre irle

e

trzech kół audi bandyci odjechali. Przedtem zagrozili ofia-

imnik.
Mszę
święta konce-

cudownych listów, ba

(PAP)

przedmiotów o łącznej wartości 17 mln zł. Po przebiciu

nia śledztwa i postawienia
wszystkich winnych - od decy-

dze związku muszą z całą stanowczością zażądać zakończe-

Kochane dzieci, musimy niestety zacząć od
sutmej da nas wiadorności - nie starczyb
nar prezentów dl wszystkich, którzy
wzięli udziały naszym konkurs e...
Ale nie marhącie się. - Mikołaj na

Grupa rosyjskich lekarzy

kilometrów, napastnicy skręcili
w polną drogę. Tam, nadal grożąc bronią, zmusili szachistów
do wydania im: 350 marek, 20
guldenów, 50 dolarów, złotego
łańcuszka, zegarka i innych

Franciszek
| Macharski
poią

Z NAJPRASKDZIWSZEJ BALANDE!E
UNS AT w NAJBIUUSZĄ SRCDĘNI

okarżyła Żyrinowskiego że

|
|
|

|

Lisę: crzędąwych redłuchów pułlikujernyna deonie 3!
KEKOŁAJ BĘDZIE CZEKAŁ NA. AS Z PRE ZEWIAŁ wy NAJBUUSZĄ
SRODĘ 22 GRUDNIA
WPOKOŚL 201 NASZEJ REDAKCJI PRZY TARGU DRZEGNYM 3/7 Wr GDARSKIUJ OD
GODZINY TODO 171 POWAED.ZCIE | PRZYPOMINAJCE OTYMOODZENIE SĘCUA
RODZKIOM! ZAPRAGZAMY | CZEKAMY NA wG!

ycrynny Wtra wszyskiia wiele radości Dziękujerny mi skorne ksy, a ys.zyra odzioora

21 porwac.

R

w III Rzeczypospolitej, winni
tamtej zbrodni nie zostali ukarani, a śledztwo posuwa się
opieszałe. Właśnie w 23. rocznicę, przy okazji odsłonięcia
historycznego pomnika, człon-

NADCHODZI PRZOEYDZIYY MEGOŁAJ

Gang zza Buga
dnia dwóch młodych
VU V szachistów z Litwy

LA)

r

kowie »S«, komisje zakładowe
Wybrzeża i całego kraju, wła-

święcił

IF

:

„Następnie
odbył się Apel
Poległych,
a
kardynał

szysł
przez...

wej hipnozy”.

0 mia dzisiejszego, mi
mo że od czterech lat żyjemy

_ biało-czerwona
_ flaga zastąpiła
kir na jaśnieją-

ni w Elblągu

/nocy z 7 na 8 gru-

e

stwierdzili, że sytuacja finansowa
szkół i oświaty nie pogorszy się.

monumentu

zapłonął znicz,

prawdy i sprawiedliwości,
przed którymi wolna Polska
nie może się uchylić. Jest symbolem hańby i męki, a jednocześnie odkupienia i nadziei” powiedział prezydent RP, Lech
Wałęsa i jako pierwszy podpisał akt erekcyjny, a po nim
Helena Gliniecka (na zdjęciu
obok), matka zabitego 17 grudnia - piętnastoletniego „chłop-

qi; Zarząd Regionu Gdańskie-

go NSZZ „Solidarność” ogłosił
z spe w którym m.in. czyta

na Gliniecka,

oskarżeniem i żądaniem pełnej

Pot. M.Kostun

ści”, ks. prałat
Hilary Jastak.
Odsłonięcia

dokonała Hele. :

- „Ten pomnik jest symbolem naszej pamięci, przestrogą,

« „Kolędnicy na ulicy”

zbrodni ludobójstwa na Wybrzeżu w Grudniu 1970.

sztof Markow-

ważna.

Ostatnia niedziela adwentu to w wielu krajach
dzień akcji charytatywnych. Nie zmarnujmy i my tej |
| niedzieli Inni też chcą mieć święta! Możemy sprawić |

Stoczni

„Gdynia”

lebrowaną prowadził metropolita krakowski w asyście kilkudziesięciu kapłanów.
Oklaskami przyjęli zebrani
zapewnienie Mariana Krza-

NIECH ŻYJE MIKOŁAJ NIECH ŻYJĄ PIEZENTY! NECH ŹYIĄ WSZYSIE DZEG!

-

18 - 19 grudnia 1993

Str.2

„Kolędnicy na ulicy”

Grób
św. Mikołaja?
[OD SW.
IUKOIGQ|GG
kipa amerykańskichi europejskich archeologów uważa, że

znalazła pierwotny grób św. Mikołaja - „patrona” prezentów

świątecznych dla dzieci na całym świecie. Grób ma się znajdować na maleńkiej wysepce Gemile Adasi między Rodos a południowym wybrzeżem Turcji.
Przez kilka miesięcy grupa archeologów przeszukiwała wysepkę, na której znaleziono ruiny pięciu kościołów. Stanowiły one
we wczesnym okresie chrześcijaństwa cele pielgrzymek wiernych
(między IV a VI wiekiem n.e.). Wstępne badania, przeprowadzone przez ekipę archeologów z.Oxfordu wskazują, że szczątki bizantyńskiego biskupa św. Mikołaja znajdują się w jednym z pięciu odnalezionych kościołów, położonym w najwyższym punkcie
wyspy. W ruinach budowli znaleziono napis z nazwiskiem bisku-

dla szpitala
Radość dla dzieci
Przyjdź! Nie zmarnuj niedzieli!

pa.

niedziela adwentu to w wielu krajach dzień
akcji charytatywnych. Tę
piękną tradycję przenoszą
na nasz
z Teatru Miejskiego w gdyni
urzędnicyz
sek personel Szyi

Turecka nazwa wyspy Gemile Adasi oznacza Wyspę Marynarzy, których patronem był właśnie biskup Mikołaj. Zmarł on
w 326 roku. W 1026 roku szczątki św. Mikołaja przeniesiono do
Bari we Włoszech, gdzie znajdują się do tej pory. Do XII wieku
wyspa Gemile Adasi nosiła nazwę wyspy św. Mikołaja. W 650 r.
mieszkańcy w obawie przed inwazją Arabów opuścili ją, a szczątki świętego przeniesiono do Myry, miasta na terenie obecnej Turcji, gdzie mieściła się siedziba biskupstwa św. Mikołaja.
Z imieniem św. Mikołaja od wczesnego okresu chrześcijaństwa łączono tradycję anonimowego podrzucania złotych monet
za próg domów, w których ojców nie było stać na posag dla córek. W ten sposób ratowano je przed groźbą zmuszania ich przez
rodziny do prostytucji. W średniowieczu dla uczczenia tej tradycji
wprowadzono zwyczaj anonimowego przekazywania 5 grudnia
każdego roku ofiar i datków dla najuboższych. Dopiero holenderscy osadnicy, którzy założyli Nowy Amsterdam (obecny Nowy
Jork), wprowadzili pojęcie „Sinterklaas” (św. Mikołaj po holendersku)i tradycję dawania prezentów z okazji świąt Bożego Narodzenia.
(P AP)

w wykonaniu dzieci biorących
udział w cyklu zajęć „Bawimy
się w teatr”.
Podczas happeningu mają
kwestować uczennice ze szkoły pielęgniarskiej

wnętrznych i Kardiologii Szpitala Miejskiego. Na nowy
echokardiograf brakuje bo-

o oraz pracown
Radia Plus i „Dziennika Bał-

wiem 750 milionów złotych.

tyckiego”. W niedzielę (już
jutro!) odbędzie się zorganizowanu przez nich kwesta
oraz zbiórka ao dla dzieci.

Część pieniędzy zebrano już
12 listopada podczas otwarcia
hali targowej w Gdyni, resztę

obiecali dołożyć właściciele
firm i przedsiębiorcy. Organi-

Impreza pod nazwą „Kolędnicy na ulicy” rozpocznie się
o godz.

zatorzy akcji liczą też na
„wsparcie ze strony mieszkańców. Ponadto zbierane będą
zabawki dla dzieci z ubogich

13 przed Teatrem

Miejskim, przy ul. Bema. Ak-

możliwość wójiie ak
Koc icyjnych
ek

o

nek spraw
rew zegrenieznych

a

O
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morską.
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rezes Rady Ministrów spotkał się z dziennikarzami po zakończeniu rozmów z delegacją
„Lobby Morskiego” i wystąpił w towarzystwie ministrów: Marka Pola (przemysł),
Bogusława Liberadzkiego SEA nod
i
morska), oraz Piotra Kołodziejczyka (obrona narodowa). Ku rozczarowaniu wszystkich nie zjawił się na
konferencji minister Mieczysław Wachowski, który
asystował premierowi podczas pobytu na Wybrzeżu.
Waldemar Pawlak wyraził chęć spotkania z przewodniczącym „Solidarności” , Marianem Krzaklewskim, który wcześniej wspominał o zamiarze wymiany
opinii z szefem rządu. Poza tym premier był raczej powściągliwy w wypowiedziach, chętnie oddając głos
Bogusław Liberadzki poinformował zatem o planie
zmiany priorytetów w budowie autostrad w Polsce. Zapewnił, że dla rządu najpilniejsze będzie

emo:
nad morzem

znacznie lepiej rozmawia się z wierzycielami.

Ministra Kołodziejczyka nie udało się namówić na
szerszą ocenę sytuacji w Rosji po wyborach. Zaapelował tylko o spokój i niewyciąganie zbyt daleko idących
wniosków z ostatnich wydarzeń, dodając, że konieczna
jest szybka budowa europejskiego czy euroatlantyckie-

go systemu bezpieczeństwa, który objąłby również Ro-

oraz nadpłaty.

wy.

Dzięki temu, że Litwin i Ło-

tysz podali dość dokładne rysopisy napastników oraz wygląd ich auta, działania operacyjne szybko przyniosły skutek. BMW napastników dostrzeżone zostało przez elblą-

skich policjantów przed jednym z domów przy ul. Szarych

Szeregów w Elblągu. Zarzą-

okręcie podwodnym „Orzeł””.

Prawdziwy chrzest morski przeszedł jednak Waldemar Pawlak podczas lotu śmigłowcem na platformę
wiertniczą „Petrobalticu”. Trochę wiało, trochę trzęsło

dzona obserwacja doprowadzi-

stolet.

ła do ustalenia mieszkania,
w którym przebywali sprawcy
napadu. 6 mężczyzn i 2 kobiety zostało całkowicie zaskoczenych błyskawiczą akcją „grupy
specjalnej” KRP w Elblągu.
Zadna z nich nie zdążyła użyć
broni. Wszyscy podejrzani
okazali się przybyszami zza
wschodniej granicy. Zadna
z zatrzymanych osób nie miała
paszportu. W mieszkaniu, wy-

Barbara Szczepuła
W sumie, w Elblągu i Grudziądzu, zatrzymano 9 męż-'
czyzn i 3 kobiety. Oprócz Rosjanki i Białorusinki pozostali
członkowie gangu pochodzą
z Ukrainy. Trzech spośród
tych, którzy przyznali się do
dokonania napadu,
osadzono
w areszcie. Dwie kobiety zostały wydalone z Polski na mocy wizy administracyjnej.
W stosunku do pozostałych
siedmiu osób wojewoda elbląski - po raz pierwszy korzystając ze swoich uprawnień (żadna z osób nie mogła wylegitymować się paszportem) - zastosował areszt w celu wydalenia. Po 30 grudnia br. cała sió-

Jednocześnie ustalono, że
grupa ta wynajmuje kolejne
mieszkanie w Grudziądzu.
W grudziądzkim locum, które
okazało się rozlewnią alkoholu, policjanci zatrzymali kolejne 4 osoby. W obu mieszkaniach, obok broni palnej, policjanci znaleźli też noże, ubrania maskujące i kominiarki, co
niedwuznacznie wskazywało

najmowanym przez nich od
na rodzaj profesji „gości” ze
dłuższego czasu, policjanci od- - Wschodu.

Maki,po-

NBP
(kurs ofi-

„Max”

Kantory
„Xamax”

:
„Silvant”

Londyn
1 dolar

tariusza. Jest to wymóg ustalony
przez Ministerstwo Finansów oraz

Bank Śląski. Szczegółowe informacje
- w poniedziałkowym „DB”.
(JW)

cjalny)

(Gd., Jagie-

(Gd., Długa

(Elb., 1 Ma-

kurs średni

Waluty

lońska 10)

USD (dolar amerykański)

20 707/21 553

81/83)

| 20 750/20 850

ja 41)

20 750/20 850

20 700/20 850

-

DEM (marka niemiecka)

12 080/12 574

12 150/12 200

12 150/12 200

12 120/12 220

1,708

3485/3585

5,841

FRF (frank francuski)

3535/3679

3510/3560

3520/3580

INLG (gulden holenderski) | 10 788/11 228

10 750/10 850

10 800/10 880

10 688/10 838

CHF (frank szwajcarski) _ | 14121/14697__

| 14050/14 150

14 070/14 130

14 021/14 221

BEK (korona szwedzka)

2454/2554

GBP (funt brytyjski)

30747/32001

(lit wioski) -

12, 3/12,73

UR (rubel rosyjski)

Złoto (tys. zł/gr)

2430/2480

| 30 700/31000
1200/1250

>

-

.

10/15

138/148

2450/2500

2404/2504

30 800/31 000

30 595/31 000

12,20/12,60

1972, 45

:

140/148

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

trzecią w br. filię jednego ze swoich
oddziałów - na dworcu Gdańsk

Główny (51 placówka BG). Ma
niedużą powierzchnię (159 m kw.),

=

ie

31-73-15; I - sekretarz redakcji Grzegorz Rybiński, sekretarze:

2 Janusz Czerwiński, Tadeusz Jabłoński, Danuta Kuta, - tel. 31

'S g 27 33. Działy: Społeczno-Polityczny - kier. Barbara S
s „4

tel. 31 20 62;

Społeczno-Kulturalny - kier. Aleksandra

spotkali

się

znani

biznesmeni

Niemiec, Holandii, Norwegii, Szwecji i Danii. Inicjatorem

8,416

ponadto

Club.

1692,1

|

Bente Ronn, jako obywatel-

ka duńska, mieszkająca i pracująca od kilku iat w Polsce
jest głównym założycielem
IBC, jedynej tego typu organizacji w Posce. Klub, skupia ludzi mieszkających i pracują-

przy rodę

cych w województwie gdań-

Szwajcaria zgodziła się na tzw. | skim. Ma już około 50 człon-

przewidującej

ącej

ków z

15 państw. Jest klubem

wyko- | ekskluzywnym. Ma siedzibę
WYKO”

rzy

Gdańskiej

Ś 1 Paprocka, tel. 31 79 26; Ekonomiczno-Morski-kier. Janusz Wi. | Tzystanie części zobowiązań Polski | Przy

SS | = Ś kowski - 3153 28; Sporowy . Kier. Janusz Woźniak -tel.31 | Wobec Szwajcarii na finansowanie | darczej. oz
c $ 1897; Łączności z Czytelnikami - tel. 31 50.41 w. 202; "Rejsy" - | inwestycji proekologicznych. | |

Umowa obejmuje sumę 70 mi-

DC
ry

Izbie Gospo-

J za

p

EE: Ś

syłanych materiałów oraz nie zwraca tekstów nie Zamówianych.

Ś X REKLAMY I OGŁOSZENIA

S ©
o

z——

nEJe:

_

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

z;

dyrektor ds. marketingu - tel. 31 04 42; szef biura marketingu

S s

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

e
zm

$ € „DB” - tel. 31 20 94; kierownik biura ogłoszeń - tel. 31 50 41

886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel/fax. 31 80 62, tel. 31 17 51,
Gdyni ul.ul. ykWł Władysława
IV 24, tel 20
31 50 41 wew. 127;
127, tlx 512859 . pgpg pl.pl. ,, BiuroBiuro Ogł.Ogł.ww Gdyni

08 32, tix.54289 prasa pl., Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel. 32 50 80, 32 70
94. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Wydawca: „Prasa Gdańska” Spółka z o. o., prezes Tomasz Hołdys, wiceprezesi Maciej

wych kontaktów w świecie biznesu. Bente ściągnęła do niego ludzi z Zachodu, którzy

=

- Dążymy do zmiany image'u pra-

cenie

zes Zjedn

:
in
Oczenia Chrześcijań-

ę

Łopuszański, ani nawet Stefan Niesio-

sko-Narodowego, Ryszard Czamecki. I:

wybrany

nie został. Trzecim wicepreze+ ZANA Niesiol

pW obok I ZAAnEC s

perujących z Zachodem.
Wchodzenie Polski do Europy objawia się w różny sposób.
Jednym z nich, bodajże najważniejszym, jest uznanie nas

za równorzędnego partnera gospodarczego.

DRUK: Drukarnia Offsetowa „Prasa Bałtycka” Pruszcz Gdański, ul. Obrońców We-

my starali się mówić innym językiem.

ł : ec

— nia z dziennikarzami, mówił o tym,

sterplatte 5, prezes Yann Gontard, dyr. Małgorzata Maziarz - tel. 82-30-68, fax 82- | noczeniu Czamecki wyjaśnił, że nie od-

O czym mówią teraz wszyscy prawicowi

J. Galas

grywają w nim już takiej, jak niegdyś,

roli ani Henryk Goryszewski, ani Jan

liderzy

„a mianowicie o

jego wydawca, Biuro Reklamy

go przedsięwzięcia jest bardzo

tecznej Pomocy. A zatem każdy z nas, kto ten szczególny

nagradza

łej akcji.

zostało laureatami dorocznych
nagród przyznawanych trady-

TVP, przekaże na konto Fun-

dacji Wielkiej Orkiestry Świą-

spodziewał. Powodzenie całe+:

zee

całym>kraju ze-

numer kupi, mieć będzie [-p;scioro młodych badaczy
skromny udział w tej wspania<
Jednocześnie Biuro Organizacyjne Finału Wielkiej Orkie-

2 stycznia 1994, a więc już
niebawem, odbędzie się kolej-

stry Świątecznej Pomocy ape-

tecznej Pomocy. Tym razem
pieniądze zebrane od ofiarnych
i nieobojętnych trafią do klinik
dla noworodków, pozwolą na
kupno drogiego sprzętu niezbędnego w walce o utrzymanie nowego życia.

firm taksówkowych i samych

rek pieniędzy. Swoje miejsce

w finale imprezy znaleźć będzie mógł każdy chętny do niesienia pomocy W najróżniejszych formach. O szczegółach

poinformujemy.

I t AA

>

Joni

potrzebie inte-

gracji. ZChN zawarło, jak wiadomo,.

zycja, aby umieścić pod krzyżem skrócony cytat z „Odpra-

| POrDŻUnIieniemh

pr Cios po TORRE RR
e dy

:

w nas zostanie, tak jak zostaną w Trójmieście gdański pomnik i gdyński

mńiku. Moja prywatna propowy posłów greckich” Kocha-

po „z
skiego, nawet nie dotarła
do właściwego gremium.
Chodziło mi wtedy o słowa
chóru z dramatu:
„Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie,
a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,
miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi””.
Nastał stan wojenny, pod drewnianym krzyżem na Czołgistów odbywały się
w dni rocznicowe nielegalne manifestacje i legalne pałowania i tak to trwało,

- dwutlenek azotu - 35

aż przeminęło, aż nastały wybory "89 i można było powiedzieć: więc jednak mo-

- dwutlenek siarki - 27

żemy wreszcie śpiewać „ojczyznę wolną poblogosław Panie”.
Ale cytat z Kochanowskiego pozostaje aktualny: „Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie, miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi” | ..
Czy mają? Czy skłócony z „Solidarnością” dzisiejszy prezydent i skłócony
z prezydentem przewodniczący „Solidarności” pamiętają jeszcze, o co szło?

- pył zawieszony - 52

Gdynia - rejon skrzyżo-

wania ulic Świętojańskiej

Ufaliśmy, że „łego nam nikt nie odbierze”, a odebrał: nie Jaruzel; nie komuna,

ale eks-, post- i supersolidarnościowcy. Obyć gdzieś, kiedyś, na jakimś kamiei ktoś nie wykał w rozpaczy ostatnich wersów cytowanego tekstu Kochanow-

skiego:
„Przełożonych występy miasta zgubiły
i szerokie do gruntu carstwa zniszczyły”...

- dwutlenek siarki - 15

- pył zawieszony - 68

U x

Sejmowi
i staR
:
=
rają się oceniać bez emocji. Skrytyko-

wali nominację na stanowisko szefa

FTS

KRĘGI betonowe 2 m średnicy,
zbrojone sprzedam, tel. 81-30-37
31737

22-41-84 - PRZEDPŁATY

41-03-06 - PRZEDPŁATY _
51-42-26 - PRZEDPŁATY

MULTICAR diesel '89, ładowność 2
35153

20-57-29. PRZEDPŁATY. |

swoje dzieci do szkół pry:

wainych, ale nie potępiają wszystkiego

w czambuł.

Janina Wieczerska

opr. clp |

zesa RdR Ronudkia Szeremietiewa;

ZARZ

ego nam nikt nie odbierze” - śpiewał powstałą w martwej dekadzie piosenkę Marian Opaniai tak też przez lata silowania się myśleliśmy: cośmy przeżyli w miesiącach prawdy, solidarnościi nadziei, to nasze, to

— — (9)

Stężenie średniodobowe (mi-

trójmiejskimi i biznesem międzynarodowym.

SO SYSTE WRC

:

(aj)

kryż. Gdańsk był szybszy i zdążył z postawieniem pomnika na rocznicę Grudnia 70. Gdynia zdołała postawić pomnik przy wiadukcie, ale o krzyż przed
Urzędem Miejskim zaczęły się targi ii przepychanki, m.in. także o napis na po-

czymy na kontakty z firmami

A:

techniki Gdańskiej i dr Robert
Bogdanowicz z Katedry Hydrologii i Klimatologii Uniwersytetu Gdańskiego.
(aj)

Co wisi
w powietrzu

- dwutlenek azotu - 29

Ra A c

Budownictwa Morskiego Poli-

„Tego nam
nikt nie odbierze”?

Tołwiński, fitypowe usługi
ludności). Na
dwie zmiany,

świata biznesu - stwierdził Jan

esa,

rządzania UG, dr Mirosława

Cichorek z Katedry ii Zakładu
Histologii Akademii Medycznej w Gdańsku, lek. med. Ivan
Koci z Katedry i Zakładu
Farmakologii Akademii Medycznej w Gdańsku, dr inż. Tomasz Marcinkowski z Katedry

umożliwi ofiarodawcom bezpłatny dojazddo miejsca zbió-

wany „Sie ma”. W piśmie m.in. wywiad z Jerzym Owsia-

a wkrótce przez całądobę.

o Towarzystwa Naukowego.
mali je: dr Piotr Dwojacki z Instytutu Organizacji i Za-

taksówkarzy o udział w „serduszkowym autostopie”, który

w sprzedaży specjalny numer
tygodnika „Antena” zatytuło-

prezes BG, Edmund
lia będzie świadczyła
bankowe (dla firm i
razie pracować ma na

cyjnie przez Zarząd Gdańskie-

luje za naszym pośrednictwem
do wszystkich, a zwłaszcza do

ny wielki finał Orkiestry Świą-

i J. Piłsudskiego

Ryszard Czarnecki, podczas spotka- — opowiedzieli się za ulgami dla rodziców

Pytany o sprawy personalne w zjed-

30-67.

tecznej Pomocy, zyskali popularność, jakiej nikt się nie

mogą wy-

- Samorządy nie

kazywać się ignorancją wobec

Łopiński i Yann Gontard 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, Dział Wydawniczy tel.31 96 | Sądzimy, że w naszych wypowiedziach skiego wybrano natomiast młodego — UQP wieloletniego funkcjonariusza
powinien pojawić się nowy ton, po pro- — i dynamicznego
TomaszaKoni
Szyszko, by- | służb specjalnych, skrytykowali
zamiar
14 lub31 50 41 w. 272
bi
A
H
PRENUMERATA: Prenumeratę prowadzą wszystkie ekspozytury „Ruch S.A” Oddział | Stu o tych samych wartościach będzie- | łego posła, biznesmena z Konina
dodatkowego opodatkowania Kościoła,
Gdańsk. Informacji udziela Dział Kolportażu o/Gdańsk tel. 41 87 54

tych. Trzy tysiące złotych
z każdego sprzedanego numeru

zwał Wielką Orkiestrą Świą-

(rejon mola)

le, a ZCHN
Tow ski. Móry
dzie
Przy Kala Się Na
Wiy
w Opole przebywający
SZCNIN w Szczególności
- KSM
KOR *JRE
Na razie bacznie
przyglądają
sięEz noale NONI
do Rady PoliMoeBTe: |
HI
:
- powiedział
w Gdańsku — zesem ZCHN.
ły
Politycznej | wemu rządowi i nowemu
w

"wszystko - za 10 tysięcy zło-

Sopot - ul. Grunwaldzka

|

funkcjonują na polskim rynku.

LA
Kuma

się prawdziwym przebo-

jem. Owsiak i akcja, którą na-

- pył zawieszony - 57

Wprowadza też Polaków koo-

——

Pm:

lenia

kiem, kulisy jego akcji, ciekawostki, a także zdjęcia polskich zespołów rockowych. To

pieniędzy dla ciężko
chorych dzieci okazał

- dwutlenek siarki - 25

esto orne” + Eoziowski - SOPOL: Mory tO

Aa ion

ES '$5; fotoreporterzy
„Relaks” - red, prowadzący Dariusz Wasielewski -tel. 317315; | lionów franków szwajcarskich, co | PaWiązywania międzynarodo-

- tel. 31 50 41 w. 166; Grafik - Krzysztof Ignato- | stanowi 10 procent długu Polski
A 5 wia
Wobec
nań
szwajcarskie,
2 ź
Redakcja zastrzega sobie prawo rędagowania
i skracania nadI
go.

ego pomysł na zbieranie

- dwutlenek azotu - 25

iciele konsulatów

społkania była Bonte Ronn, prezes International Business

0,672

385,9 (uncja)

z Sopotu,

POEMA

Gdańsk - Stare Miasto

gdańskiego

n

wała przed rokiem pod batutą Jerzego

krogramy/m sześc.) w dn. 1317.12.1993 wynosiło: |

prezydenci miast: Franciszka Cegielska z Gdyni oraz Jan

zamianę długów na przyrodę
w ra-

S, $ red. prowadzący Henryk Tronowicz - tel. 31 50 41 w. 267;

rejonu

1,460

136/142

mOWYJ

4
OW

1

Kozłowski

1237 (Moskwa)

* | machumowy

©

1913

13/16

| ZE €R_

u
11

czwartkowy wieczór [16 grudnia) w ośrodku Banku

peskim

EE

funkcjonalna. Jak nam powiedział

z usługami jak najbliżej do klienta”
Bank Gdański SA otworzył wczoraj

ńskiego w Jelitkowie przy wigilijnej kolacji W stylu an

Dług

r 2 czelnego: Ryszard Jaworski - tel. 31-35-60, Tadeusz Skutnik5

a

„Sie mal

lecz - na pierwszy rzut oka - jest

Realizując strategię „dotrzeć

(gog)

66

Ewa Zwierzycka

Bank na dworcu

demka opuści Polskę.

©
:
g Z FB

żesz sprawić im radość!

W tych dniach ukaże się

Wigilia
Kupno/sprzedaż (w zł)
(kurs zamknięcia - wczoraj) |

ż

Wielki finał tuż, tuż

można odebrać także na podstawie
upoważnienia (potwierdzonego przez
osobę trzecią, imiennie - np. w zakładzie pracy). Nasi stali klienci mogą
przelać kwotę na swoje konto inwestycyjne. Na miejscu można także
otworzyć sobie konto pierw war-

chowski, który sypał dowcipami jak z rękawa.

:

Inni też chcą mieć święta! Mo-

Odbędzie. się też
l koncert WA

rzy zamówili akcje BŚ. Nadpłatę

i premiera nie zdołał rozbawić nawet minister Wa-

naleźli zrabowane szachistom
przedmioty i pieniądze oraz pi-

Nie zmarnuj tej niedzieli!

odegrane będą fragmenty.
wspomnianego
spektaklu.

w ubiegłymroku'32 miskiego „Penetrator”,
Jan lora LAO złotych: Te pieniądze
Jesteśmy przygotowani technicznie
uratowały już niejedno życie
do sprawnej obsługi klientów. Mamy
zagrożone z powodu choroby
w sumie ponad 3.3 tys. klientów, któserca.

' AA „którą podano mu podczas chrztu morskiego na

Dokończenie ze str. I
powiadomiona zostanie polica...
Dopiero gdy zaczęło świtać,
zszokowani młodzi ludzie dostrzegli w odległości ok. 100
m światła zabudowań. Gospodarz, do którego zwrócili się
z prośbą o pomoc, poprzez CB
- radio powiadomił kolegę,
a ten wezwał policjantów z Iła-

- Nie przewidujemy aa
wiedział nam dyrektorBi

we właściwe ręce.

przy Teatrze Muzycznym. Tam

. Akcje Banku Śląskiego zostały

oddział

opieki społecznej, przekaże je

ską do muszli koncertowej

już wstępnie rozdziełone. Chętnych
na te walory było ponad 820 tys.
osób. Inwestorzy zgłosili w sumie zamówienia na prawie 16 mln akcji
banku. Do rozdziału było natomiast
ok. 3/7 mln sztuk. Pewne jest, że każdy inwestor dostanie trzy akcje (bez
względu na wielkość zamówienia).
W ten sposób rozdzielonych zostanie ponad 2,4 mln akcji. Reszta
przypadnie, proporcjonalnie do subskrypcji, większym inwestorom (zamawiającym ponad 200 walorów).
Takich szczęśliwców jest ok. 2 tys.
Z tej liczby 40 otrzyma po 183 akcje
(każdy z nich zamówił maksymalną
liczbę akcji, czyli po 5 tys. sztuk). Teraz pozostaje odebrać świadectwa

rencja Ministrów Transportu, która odbędzie się
w kwietniu przyszłego roku w Królewcu.
Pytany o sytuację polskich stoczni, minister Marek
Pol wyraził ostrożny optymizm co do ich przyszłości.
Optymizm ministra wynika z faktu, że stocznie mają
grube portfele zamówień na nowe jednostki, a z takiej

Dysponent, gdyński

miasta przejdą ul. Świętojań-

na głowę

do sfinalizowania
tej sprawy może
być - zdaniem ministra - II Bałtycka Konfe-

rodzin. Można przynieść własne, używane, niepotrzebne.

młodzież i mieszkańcy Trój-

Trzy

sję, a nie był przeciw niej skierowany.
realizacji autostrady A-1 (Północ-Południe), która - jak
- wiadomo-'w Polsce rozpoczynać
się będzie w okoli- - ., « Jak zwykle ostrożnyw wypowiedziach premier nie
chciał. podać - mimo nalegań dziennikarzy -składu micach' Trójmiasta. 'Sprzyjać to będzie powiązaniu prze:
"WOZÓW Jądowych z polskich portów z szerszym wykorzystaniem potencjału krajowych armatorów. Dziś stwierdził Liberadzki - polscy przewoźnicy konkurują
z polskimi armatorami, zaś w handlu zagranicznym zarówno import jak eksport obsługują głównie przedsiębiorstwa cudzoziemskie.
Minister transportu i gospodarki morskiej zapowiedział też powrót do porozumienia
z roku 1945, które

torzy ubrani w kostiumy z pastorałki L. Schillera, dzieci,

Akcje Banku Śląskiego

umożliwiało polskim statkom swobodną żeglugę po
Zalewie Wiślanym i w Cieśninie Pilawskiej. Trwa - jak
zapewnił - przygotowanie dokumentów wykonawczych do umowy sprzed niemal pół wieku. Strona polska będzie dążyć do tego, aby do portów nad Zalewem

oraz cały

personel lekarski i piełęgniarski z Oddziału Chorób We-

Z

FIAT Uno 45, 1992 sprzedam: 3931-11

tony, 56-52-13
13134

NEXUS najtańsze komputery Ami-

ga, Klony, IBM, 31-83-43
12987

SKLEP spożywczy odstąpię, 57-7176 po 16.00
31829

SPRZEDAM Renault Medallion
1988, WyRoSzoNy, okazyjnie, 53-

09-11

:

31146

SPRZEDAM 126 p, telefon tylko
w sobotę - 53-31-00
a
SPRZEDAM 126 p, 91 r. 42 mln, 24-

41-60
|

31736

SPRZEDAM Poloneza 93 r., tel. 5744-24
m:

18, 19 grudnia 1993

Str.3

W Spichlerzu Opackim w Oliwie

Na
Na zmianę

Zapachniało świętami...
sosny. Jest i drzewo owocowe

„Na zdrowie, na szczęście

otulone słomą na zimę. Z dala
nadciągają kolędnicy z gwia-

Na to Boże Narodzenie,

Aby wam się darzyło, mnożyło

W oborze, w komorze,

Mnóstwo na wystawie pou-

Daj to Panie Boże!”'
ymi słowy, z szopką
1 gwiazdką, z kolędą,
przywitali uczniowie ze

Szkoły Podstawowej nr

35 gości przybyłych kilka dni te-

mu do Oddziału Etnografii gdańskiego Muzeum Narodowego

przy ul. Opackiej 12 na otwarcie
wystawy „Boże Narodzenie
w plastyce ludowej”. Było to
spotkanie artystów ludowych

z publicznością, przede wszyst-

kim z młodzieżą. Kurator wystawy Krystyna Szałaśna i kustosz

Anna Kwaśniewska opowiadały
o obecnych do dziś na Kaszubach i Kociewiu zwyczajach

| - mieszczano figurek świętych,
cia. Kolorowe szopki Leona
a także przedstawień charakteryOkroja wykonane zostały na
nych wiejskich typów ludz-

wzór tych, z którymi chodzono
z kolędą w pierwszych latach

ke obrazkach na szkle także
tematyka bożonarodzeniowa. Na
szczególną uwagę zasługują peł-

powojennych we wsi Karlikowo.
Jakże wiele się dzieje z szopce
z naturalnego drewna - dziele

ne prostoty i poezji dziełka Anny
Bassman z Gnieżdżewa.

Zygmunta Bukowskiego z Mie-

rzeszyna. Żłóbek otoczony jest
prostymi wiejskimi ludźmi, także Matka Boska ma twarz chłop-

ki. Zwierzęta - owieczka, kot,
pies, kurki na grzędach, na słomianej strzesze - wiewiórka pewnie zbiegła ze stojącej obok

|

Wtedy domownicy pytają:
- A skądkaż ona je?
Gwiózdka przybywa z Kartuz, albo z Wejherowa, a może

dziennikarze, i nawet posłowie narzekali że nudno, że w Sejmie nie da się wysiedzieć, przeto pan prezydent, jak ten

W bożonarodzeniowym tea-

wymi karpiami. Zaczął od pożerania
własnych szczupaczątek z Krajowej Ra-

trze przebierańców nie może za-.
braknąć barana, kozy, bociana,
diabła, kominiarza i garbatego
(górbócza). Przedstawienie jest

pantomimą, nikt się nie odzywa,

aby nie można było odgadnąć,

kto kryje się za którą maską. Do-

anonsuje dzwonek, po czym

tuaru kolędy i improwizowane
dialogi.

wchodzi do sieni gwiazdor przewodnik i pyta:

piero w wieczór wigilijny wprowadzają ludowe teatry do reper-

Katarzyna Korczak

Mając tyle instrumentów w dyspozycji, prezydent będzie w stanie równoważyć polityczne
wpływy lewicowej koalicji. A jeśli jeszcze powiedzie mu się regeneracja prawej nogi? Nie

szczupak, znowu poruszył bajoro z leni-

z Gdańska?

«Są na Kaszubach jeszcze
wsie, gdzie od adwentu zaczyna-

ją odwiedzać domostwa przebierańcy z Gwiózdką. Ich przybycie

Nuda się kończy

- Chceta wa panią Gwiózdkę
widzec?

będzie to łatwe, bo ona na ogół prezydenta nie

kocha - ale uczucia polityków zmienne są; po
kociokwiku wyborczym prawica zaczęła się
wiecki zaklina się, iż „nie poczuwa się absolutw końcu konsolidować - choć z trudem, z zakręnie do winy”, daremnie prezes Marek Markie- tami, z grymasami i niesnaskami. Nie ma jednak
wicz stawia się, że nie popełni sepuku, a obaj się wyboru, jeśli chce egzystować. Gdy skrzyknie
na swój honor powolują. Jeden pan Bender jaksię wokół prezydenta, to formalna struktura
władzy, wyłoniona z demokratycznych wyborów,
by przycupnął w mysiej norze; szczwana liszka,
wie, że jeśli z pokorą przyjmie wyrok, to jeszcze może się stać słabosilna...

dy Radiofonii i Telewizji. Próżno Maciej Iło-

Jakąś fuchę od prezydenta dostanie.
Czy to zemsta za Walendziaka? Czy oczyszczanie terenu, ażeby koncesję na prywatną te-

lewizję ogólnopolską rada przyznała koncernowi Bertelsmana, który miał obiecać Wałęsie, że

i obrzędach ludowych. Przy
dźwiękach kolęd dzielono się

„uwzględni jego interesy”? Pewnie jedno i drugie, ale główny powód jest głębszy. Prezydent
już szykuje sobie instrumenty przyszłej kampanii

opłatkiem. A wszystko to
w pięknie zaaranżowanej scenerii - wśród szopek, obrazków na

dzieci, młodzież i dorosłych. Po-

kazuje ona mieszkańcom miasta

świat prawie nie znany. Bo któż
w Gdańsku doświadczył wrażeń
związanych z przyjściem do domu małych kolędników, przebranych we własnej roboty stroje,
świetloną maleńką lampką szop-

dwóch - dwie trzecie głosów. Nagle przychylił
się też Kwaśniewski do marzenia PSL o przechwyceniu maksimum lupów w terenie; koalicja
przejmuje aparat administracyjny z wojewodami na czele i nie zważa, że narazi się tym Unii

Demokratycznej, głoszącej zasadę trwałości

„Civil service” i mającej wśród wojewodów dominującą pozycję. Na marginesie: UD też weszła w fazę konfliktów wewnętrznych, z których
wyjdzie raczej osłabiona, nawet jeśli wchłonie
KLD. Za wszelką cenę stara się więc Kwaśniew-

teresów miasto-wieś. W SLD dojrzewa ideologiczna walka między pragmatyczną większością,
a populistyczną frondą w OPZZ, z Wiśniewskim
na czele. Ogromna szansa rysuje się przed Pio-

trem Ikonowiczem, który wokół swej kieszonko-

lidarnościowych, BBWR spalił na panewce - ale
w strategicznym myśleniu Wałęsa nadal jest

postrzegany jako ten, który „zapomniał o chłop-

mocny. Trzyma politykę zagraniczną, z Olechowskim to było świetne posunięcie. Zawczasu

skich interesach” - a przecież musi pamiętać
o racji stanu i kluczyć przeciw stanowym intere-

ski zdyscyplinować SLD. Ma pół roku do zjazdu
OPZZ; jeśli zwycięży na nim linia radykałów rewindykacyjnych, SLD może stać się drugą partią, po PSL. Chyba, że i PSL się rozłamie... Okazji do kryzysów w koalicji będzie wiele: spór

o konkordat, debata budżetowa, taktyka w wy-

wyczyścił po swojej myśli resort spraw wewnę-

som chłopstwa. Już kilku czołowych działaczy

borach samorządowych, projekt konstytucji.
Dodatkowe bomby podrzuci pan prezydent, który musi wymyślić Jakiś chwytliwy trik czy slogan, żeby poprawić słabiutkie notowania.

trznych. W wojsku swymi ludźmi obsadził wszy-

PSL szyje buty prezesowi i jego najbliższej ekipie, a prasa im ochoczo pomaga, wykorzystując
najdrobniejsze jego potknięcia (bażanty) oraz

następują istotne przegrupowania. Wszystko
płynie. Tylko zupełnie nie wiadomo dokąd.

stkie pozycje. Kasą opiekuje się jego faworytka,
pani prezes NBP. Teraz zdobywa TV, czyli
„czwartą władzę”.

z wyrzeźbioną z drewna, pod-

a koalicja będzie miała w tej radzie zamiast

Zwlaszcza, że coraz wyraźniejsze są jej spękania. Już zaznacza się podstawowy konflikt in-

wej PPS skupi rychło całą „tendencję rewolucyjną”, dystansując nawet Unię Pracy w radykalizmie. W PSL ujawniły się ostre animozje
personalne. Pawlakowi będzie je tym trudniej
rozładowywać, im bardziej będzie przez wieś

wyborczej, bo te dwa lata miną jak mgnienie
oka... Wałęsa jest może niefortunnym taktykiem
- z kretesem przegrał pomysł sojuszu sił postso-

szkle i kukieł przyodzianych
w stroje.
Wystawę zwiedzać można codziennie, do czego zachęcam

Niepostrzeżenie, ale szybko słabnie triumfujący raptem przed trzema miesiącami blok koalicyjny. Aleksander Kwaśniewski, do tej pory
dobroduszny i koncyliacyjny, zaostrzył tedy grę.
Bój o radę radiowo-telewizyjną, rozpętany przez
Wałęsę, ma szansę obrócić na swoją korzyść;
wystarczy, że parlament skorzysta ze swych
uprawnień i znowelizuje odpowiednią ustawę,

Tak, nuda się kończy. Na scenie politycznej

Wojciech Giełżyński

niekonwencjonalne decyzje (Miss Polonia).
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podziw W starożytnym Babilonie Ay
wiszące
e oprody legendarnej
A Gigantyczne mu obronne, kolosalną wieżę „Babe
Marduka przewyższyło dzieło, które - jek pisał Filon z Bizancjum =
procesyjną drog
cającym powabem” .
procesyjna drog
się x

Na ekspozycję złożyły się
dziełka najbardziej znanych
i utalentowanych autorów. Się-

onaee

gają oni do tradycji sztuki ludowej minionych pokoleń, wkłada-

jąc w swe prace wciąż nowe po-

Wiszące ogrody

Fot. Bogusław Nieznalski

mysły, własne refleksje i odczu-
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A zatem w przewodniku cudów świata Babilon winien być czo
Myślisz Mateusz, Kosakowo 18
Myślisz Przemek, Kosakowo 18
Niedźwiecki Kuba, ul. Do Studzienki 61, Gdańsk
Niewczas Paweł, ul. Na Piaskach 2/13, Gdańsk

Oto lista tych wszystkich szczęśliwych dzieci, które zapraszamy
w najbliższą środę na spotkanie z Mikołajem w naszej redakcji!
Aniszewska Ania, oś. Kaszubskie 16/47, Wejherowo

nych blokach - a kamień stanorzelcu. Wykładał tam o... kanarugi z kolei cud
wił w architekturze mezopotamlizacji. W wieku 44 lat niespoświata starożytneskiej wielką rzadkość. Równodziewanie otrzymał propozycję
go znajdował się
cześnie odkopano cembrowinę
Mezopotamii, kraodkopania Babilonu i następne
dwa dziesięcioleciaspędził, „głębokiej studni. Powoli wyłonił
inie między dwie
ma rzekami, Eufratem i Tygry- «sw-krainie- z „Baśni: ukysiąca is się obraz czworokątnej budowli,
złożonej z czternastu wąskich
sem, u Źródeł których umie-' i jednej ńocy”.
Podczas wykopalisk W półi długich komór'o potężnych
szczono Raj. Starożytną stolicę
nocno-wschodniej części wzgókolebkowych sklepieniach. PoDwurzecza, Babilon, rodzimi
krywały je tarasy zbudowane
mieszkańcy nazywali Babilii rza El-Kasr, kryjącego ruiny południowego pałacu Nabuchodoz kamiennych płyt, wyłożone
„brama boga (Marduka)”. Za
izolacyjną osłoną z cegieł spojonozora, Koldewey odkrył niepanowania króla Nabuchodonozwykły system sklepień. Znajnych bitumem. Na usypanej
zora II, w pierwszej połowie VI
wieku p.n.e., ponad dwustutysięczny Babilon stał się największym miastem i najpotęż-

Orłowski Tomek, ul. Działdowska 24, Gdynia
Pankowiecka Natalia, ul. Kocurki 1c/49, Gdańsk
Pankowiecki Adaś, ul. Kocurki 1c/49, Gdańsk

Beśka Monika, ul. Zelwerowicza 13, Gdańsk

Berg Michał, ul. Garbary 2/4 m1, Gdańsk

„Bieliński Przemek.ul. Mierosławskiego 7, Gdańsk
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Chramęga Kasia, ul. Kossaka 7/2, Gdańsk [©
Chyła Anna, Podwale Staromiejskie 62/68c-3, Gdańsk
Czuj Szymek ul. Beniowskiego 24a/25, Gdynia
Domczak Agata, ul. Paneckiego1, Gdańsk
Filipiak Ania, os. Konstytucji 3 Maja 4/29, Starogard Gd. .
Gałuszewski Mateusz, ul. Kleeberga 4 c/6, Gdynia
Gańska Karolina, ul. Widokowa2, Chmielno
Gańska Weronika, ul. Widokowa2, Chmielno
Górski Patryk, P.D.O.S. Szpęgawsk, Starogard Gd.
Grabowski Rafał, ul. Chałubińskiego 6/64, Gdańsk
Gugniewicz Ola, ul. Dedala 4 c/7, Gdynia
Głuchowska Anna, al. Grunwaldzka 75/10, Gdańsk
Hajduk Agnieszka, ul. 12 Marca 228b, Wejherowo
Jankowicz Agnieszka, ul. Wrocławska 27, Gdynia
Jarka Iwona, ul. Rzeczna, Pasłęk, woj. elbląskie
Jasińska Mirella, ul. Malczewskiego 15/3, Sopot

-

Petrykowski. Kamil, ul. Wilgi 34, Gdańsk

i

„ulu Wolności2, Jegłownik
Piotrowska
Piotrowski Paweł, ul. Wolności 2, Jegłownik
Pisarski Piotruś, ul. Książąt Pomorskich 12/2 Sopot
Plichta Joanna, ul. Stryjewskiego 5/22, Gdańsk
Podsławska Iwona, ul. 3 Maja 37a/18, Gdynia
Rajtar Jacek, ul. Belgradzka 46, Gdańsk
Rozkosz Katarzyna, ul. Kameliowa 3d/5, Gdynia

|

Różańska Małgosia, ul. Żurawia 3/23, Gdynia

Ryśnik Ola, ul. Taborowa 6 A/6, Gdańsk
Skalska Patrycja,
ul. Marynarki Polskiej 138a/10, Gdańsk
Smoliński Michał, ul. Władysława IV 1/36, Elbląg
Spyra Michał, ul. Ojcowska 89, Gdańsk_Strożek Sonia, ul. Koszalińska 6 B/3, Gdańsk
Szabuniewicz Justynka, ul. Grunwaldzka 488/1, Gdańsk

Kiszewska Joanna, ul. Chylońska 249/118, Gdynia
Kiszkis Marek, ul. Amundsena 5 B/33, Gdańsk
Klimkiewicz Emilka, ul. Kurpińskiego 5a/9, Gdynia
Kolator Katarzyna, ul. Pomorska 94b/134, Gdańsk
Koropecki Mikołaj,ul. Gospody 13b/21, Gdańsk
Krenc Agnieszka, ul. Gen. Hallera 69/3, "Gdańsk
Kryszak Waldemar,ul. F. Ceynowy 42, Władysławowo
"Kryszak Witold, ul. F. Ceynowy 42, Władysławowo
Kwaśniewski Tomek, ul. Kościuszki 65/6, Gdańsk
lska 7j/12, Gdańsk
Laskowska Dominika, ul.
Lewandowska Tamara, ul. wirki i Wigury 5 G/13, Gdańsk
Libik Tomek ul. Modlińska 19A, Gdynia
Łazanowska Emila, ul. Wałowa 38/45, Gdańsk
Majewska Beata, ul. Szara 7B/50, Gdańsk
Majewska Sabina, ul. Szara 7B/50, Gdańsk

Matwiejszyn Marcin, ul. Żabi Kruk 2c/50, Gdańsk

Szarmach Remigiusz, ul. Kołobrzeska 44h/10, Gdańsk
Szewczyk Łukasz, ul. Dragana 5/26c, Gdańsk
Szukalska Kasia, ul. Dywizjonu 303 3c/11, Gdańsk
Szukalski Filip, ul. Dywizjonu 303 3c/11, Gdańsk
Słomińska Małgorzata, Subkowy 40

.

Śliwińska Ewa, ul. Perzowa 53, Gdynia Dąbrowa
Świderski Marcin, ul. Cieszyńskiego 14/4, Sopot
Świsulska Daria, ul. Jana Brzechwy 3/19, Reda

HURTOWNI AZ z ulicy Piekarniczej
w Gdańsku

Mikołaje!

„Cinderella” po żakowsku

Niech nikogo nie zmyli to słowo: pantomima. Spektakl „Cinderelia” prezentowany właśnie gościnnie na scenie gdańskiej
wspólnego z pantomimą w naszym współczesnym rozumieniu.
„Miniatury” przez Maybe Theatre Company nie ma
Słów pada w nim bowiem wiele, a i piosenek nie brakuje. A wszystko po angielsku.
„Cinderella”

pantomimą w dawnym angielskim znaczeniu tego
terminu. A nazywano tak bajki
i baśnie wystawiane w okresie
Bożego Narodzenia w bardzo
specyficznej konwencji. Przewidywała ona m.in. powierzanie
ról męskich kobietom i odwrotnie. Zakładała także udział widzów, którzy musieli bohaterom
to i owo podpowiedzieć, ostrzegać, pilnować rzeczy pozostawionych pod opieką publiczności. Humor i klimat takich angielskich pantomim wyrósł na
gruncie poczciwej commedii
dell” arte, która na wyspach
przeszła jedyną w swoim rodzaju metamorfozę.
Maybe Theatre Company,
grupa teatralna powstała przed
dwoma laty z inicjatywy studentów i pracowników naukowych
anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, a skupiająca dziś również "słuchaczy innych trójmiejskich uczelni, debiutowała rockową adaptacją dramatów Szekspira. Potem zrealizowała musicalowy przebój „Blood Brothers”, a następnie

„Opowieści

kanterberyjskie” - również
w wersji muzycznej. Dorobek
niespełna trzech lat działalności
Maybe Theatre Company obejmuje też radiową adaptację
„Alicji w Krainie Czarów”,

in-

scenizację kameralnej, dwuosobowej
sztuki
„Ihe
Dock”s Brief”, współorganizo-

wanie Festiwali Teatrów Anglojęzycznych i warsztatów teatralnych. W planach- następne realizacje: „Z00 story” Edwarda
Albee'ego i musicalu „Grease”.
Ambitnie.

Na premierze „Cinderelli”

w minioną środę zabrakło na widowni miejsc, bo tak licznie zjawiła się publiczność.

Koledzy,

rodziny, wykładowcy. To jedyna bodaj okazja, by studenci
mogli bezkarnie śmiać się z..
profesora, o koleżankach i kolegach nie mówiąc. A prof. Tomasz Krzeszowski jako baron
Hardup bawi do łez...
Spektakl, na który bilety
„idą” jak przysłowiowe bułki,
jest długi. Może nawet nieco
przydługi, zważywszy, że bajkę
o Kopciuszku wszyscy znają.
Ale przecież nie o fabułę chodzi. Wdzięczny i dobry Kopciuszek, paskudne siostry, urodziwy książę i jego służący, wymarzony bal i wróżka, która spełnia
marzenia biednej dziewczyny to wszystko oczywiście w spektaklu jest. Ale jest też więcej i to
w aurze nieskrępowanej, ludycznej wesołości. Opisywać
nie warto, bo słowa i tak nie oddadzą swoistego dowcipu scenek z Komornikami (Kasia Rukojć, Adrianna Pryc i Ania Hajek), Buttonsem (Mark Quinn),
Księciem (Agata Ostrowska)
i Dandinim (Agata Ośkiewicz)
oraz perypetii wynikających
z zamiany ról między panem

i sługą. To trzeba po prostu zobaczyć! Różne przecież znamy
wersje historii Kopciuszka, ale
w takim kształcie nie oglądaliśmy go z pewnością nigdy. Nigdy więc nie spotkaliśmy Tutti
i Frutti (Tadeusz Z. Wolański,
Mikołaj Kugler), sióstr bohaterki, przypominających nam jako
żywo postacie z filmowych
„przebieranek” w rodzaju „Tootsie” lub „Pół żartem, pół serio”. Sceniczny
wizerunek siostrzyczek
jest
jednocześnie komiczny, grote-.
skowy i zwario- |
wany do granic
możliwości czerpanych z burleski
sowicie okraszonej
plebejską
przaśnością.
_ | Maybe Theatre Company jest
grupą nieprofesjonalną, która
swoje prezentacje
kieruje przede
wszystkim do publiczności angielskojęzycznej.
„Cinderella” jednak,
zarówno
z uwagi na treść
popularnej bajki,
jak i samą teatralną konwencję angielskiej pantomimy, nie stawia

*śli się do tego krytycznie.

Wstrzymanie prac pozbawiło
nas niezwykłego efektu widoku oazy bujnej roślinności.
ponad pustynnymi ruinami Babilonu. Pozostaje nadzieja, że
kiedyś, gdzieś poza czasem

czyźnie stałą częścią krajobrazu”. Dokładny opis budowli pozostawił grecki geograf Strabon: „Ogród wiszący stanowi
kwadrat i spoczywa na sklepieniach opartych na konstrukcjach
z bloków kamiennych. Przestrzeń między nimi wypełniona
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jest ziemią, tak iż mogą na nich
rosnąć nawet największe drzewa. Najwyższa platforma ma
schodkowe tarasy, a na tarasach

tych znajdują się pompy, który-

Śmiech to zdrowie!

est bowiem

Żydowski historyk Józef Flawiusz napisał: „Nabuchodonozor rozkazał, by w pobliżu jego
pałacu wybudowano kamienne
wzgórza i zasadzono na nich
przeróżne drzewa. Na życzenie
pochodzącej z Medii.żony stwo-

rzył on ogrody, będące w jej oj-

Trocha Łukasz, Sanatorium Reumatologiczne dla Dzieci, ul. 23
- Marca 93, Sopot
- Witakowska Magda, os. Konstytucji 3 Maja 4/27, Starogard Gd.
+ Wykiel Maciej,ul. Witosa 13/2, Gdańsk
Zakrzewski Daniel, ul. Sienkiewicza 23/80, Sopot
Zych Marcin, ul. Wałowa 38/40, Gdańsk
Zygnerski Tomek, ul. Burzyńskiego 8 a/20, Gdańsk
KLASA II B ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Gdyni, dla której
przygotowaliśmy małą paczkę.

za

Medyńska Sandra, ul. Emilii Plater 8/7, Gdańsk

rozpoczęto rekonstrukcję babilońskiego cudu świata. Nieste-'
ty, po zbudowaniu nowych
fundamentów prace przerwano, gdyż współcześni (mniej
szczęśliwi) archeolodzy odnie-

niejszą twierdzą ówczesnego
świata.

Szarmach Piotr, ul. Kołobrzeska 44h/10, Gdańsk

Kimel Pawełek, ul. Szuwary 1b/22, Gdańsk

- odkrywca starożytnego ona
Robert Koldewey

.

Orłowski Mateusz, ul. Reduta Żbik 7/7, Gdańsk

Bach-Żelewski Mateusz, Borowina 22, Przywidz

z

i, jak przyzwoity koniak? Panowie, dodajciejeszcze jedną gwiazdk

językowej bariery. Ten, dla kogo dowcip zawarty w słowie
okaże się niedostępny, dopowie
sobie resztę na podstawie sytuacji, piosenek, wśród których
znajdują się światowe przeboje
i samej inscenizacji, w której
prostota, daleko posunięta
umowność (koń Dobbin !), a także sam charakter strojów i dekoracji stanowią dodatkowy walor
humorystyczny.
Anna J ęsiak

mi wyznaczeni robotnicy nieustannie czerpią wodę z Eufratu”.
Tradycja związała budowę
wiszących ogrodów z legendarną Semiramidą. W dziejach
Semiramidy Grecy przekazali
potomności historię królowej
Sammuramat, która pod koniec
IX wieku p.n.e. przez kilka lat
jako regentka rządziła Asyrią.
Według Atenajosa z Nau-kratis Semiramida rozpoczęła

Wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie - przekrój. Rekonstrukcja według Koldeweya.
U dołu: stan po przeprowadzeniu prac wykopaliskowychi częściowej rekonstrukcji, dokonanej przez Iraeki Urząd Ochrony

Zabytków w latach 1954-1955.

Zdjęcia: Archiwum

karierę jako dama dworu w pałacu jednego z asyryjskich kró-

lów. Swymi licznymi urokami
zdobyła miłość królewską.
Kiedy monarcha ożenił się
z piękną dwórką, dla żartu na
pięć dni przekazał jej władzę.

Semiramida ledwo ujęła w rękę berło, natychmiast wtrąciła
do więzienia swego męża.

W taki śposób przedsiębiorcza

kobieta znalazła się na tronie
i utrzymała na nim do podeszłego wieku, dokonując wielu

znakomitych czynów. Piękny
to wzór dla współczesnych
emancypantek!
Wkrótce po śmierci Nabu-

chodonozora II Babilon zdo-

byli Persowie. Miasto jeszcze

przez kilkaset lat odgrywało
wielką rolę jako gospodarcze

i kulturalne centrum Bliskiego
Wschodu. Później Babilon powoli zaczął popadać w ruinę

i za czasów Chrystusa żyli tam
już tylko nieliczni chaldejscy

astrologowie.

Na początku naszego
wszystkie babilońskie
a właściwie to co z nich
stało, odkopał niemiecki

tekt

Robert

wieku
cuda,
pozoarchi-

Koldewey.

Wszechstronnie wykształcony

miłośnik archeologii i koniaku

Tutńii Frutti, czyli Tadeusz Z. Wolański
i Mikołaj Kugler.
Fot. M. Kostun

dla zdobycia środków do życia
pracował jako nauczyciel

w szkole zawodowej w Zgo-

dowały się one pod pięciometrową warstwą ziemi i gruzu, ale
w
starożytności
sięgały
powyżej dachów sąsiednich
budynków. Były to pierwsze
sklepienia, jakie udało się znaleźć w Mezopotamii. Okazało

się, że spoczywają na kamien-

warstwie żyznej ziemi rosły
liczne drzewa i krzewy. Ogród
o wymiarach 42 na 30 m zaopatrywano w wodę za pomocą
urządzeń przypominających studzienne żurawie.
Na podstawie starożytnych
opisów oraz badań Koldeweya

i przestrzenią, wypijemy
lampkę koniaku z Robertem
Koldeweyem wśród drzew wiszących ogrodów Babilonu.
Być może w towarzystwie

pięknej Semiramidy.

Aleksander Baliński
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że z dniem I listopada 1993 r. została otwarta likwidacja
przedsiębiorstwa.
.
Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłoszenia roszczeń
W terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia pod rygorem pominięcia w postępowaniu likwidacyjnym.
- Likwidator
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szt. 11 - cena wywoławcza

:

W dniu 15 grudnia 1993 r. zmarł mój Ojciec

ś. fp.

EDWARD
ADAMOWICZ
lat 75.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 20 grudnia 1993 r.
na cmentarzu Łostowickim o godz. 15.00.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 grudnia 1993 r.

zginęła tragicznie, przeżywszy lat 77, Nasza Najukochańsza

|

z Zespołu Szkół Rolni

oc

w Bolesławowie.
29841

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 grudnia 1993 r.
zmarł nasz najukochańszy Brat, Szwagier, Wujek

ś. fp.

ś. fp.

i
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LACHOWICZ
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św. Stanisława Biskupa, ul. Legionów 11.
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TERESY regMICHALAK
Rodzinie
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Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składa
ją
Kierownictwo i Pracownicy
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Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 20 grudnia 19 3

o godz. 11.30 na cmentarzu Witomińskim po mszy św.

STAN

,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15

grudnia 1993 r.

zmarł nasz kochany Syn i Ojciec Rze

ś. Tp.

NORBERT MARIAN
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Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie
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prozaik, eseista, r poeta .
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o godz. 10.00 w kościele św. Rodziny Gdynia-Grabówek.

R-21

Ks. prof. dr hab.

20 grudnia 1993 r. o godz. 7.30 w kościele

jecownicy

tp

Rodzina

:

wiadomość

Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni

Dnia 15 grudnia 1993 r. zmarł

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu

a

wE

o godz. 12.00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie.

o godz. 10.00 na cmentarzu w Skarszewach.

LESZEK

A

Z głębokim żalem przyjęliśmy

o śmierci naszej Koleżanki, długo c

c

Pogrzeb odbędzie się dnia 20 grudnia 1993r. |

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek
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|

Mama, Babcia, Prababcia i Teściowa

JÓZEFA zdomu
ZANIEWSKA
RÓŻAŃSKA |

składaj
Koleżanki i Kol Ją

R-2185

Syn z Żoną i Wnuczkami
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lJ

|

|

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
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Żona z Dziećmi

"Tarpan"

w wys. 10 % ceny wywojawczej należy wpłacić
na 1 godzinę przed przetargiem w
Kasie Goa
|
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden
z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej.
co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zosta| ną przyjęte, zostanie zwrócone.
adium przepada również na rzecz sprzedawcy, jeśli oferent uchyli'się od zawarcia umowy kupna.
6623
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że 16 grudnia 1993 r. zmarł kochany Ojciec i Dziadek
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Pogrzeb odbędzie> się” dnia* 20 grudnia 1993 r.
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Po długiej i ciężkiej chorobie,
w dniu 17 grudnia 1993 r. zmarł

| w dniach 27 i 28.12.93 r.

Pogrążona w smutku

I E W

R

Przetarg odbędzie się w siedzibie Gospodarstwa w dniu
29.12.1993 r. o Rose! 10.00. Maszyny można oglądać

Pogrzeb - cmentarz Witomino, 20 grudnia 1993 r.,
dz. 13.00
godz.
13.00.
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ie pisemne oferty sporządzone na opracowanym przez nas formularzu i złożone w 11a KA siedziby przedsiębiorstwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem "PRZETARG? w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego
szenia.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
- 5 mln zł dla ofert o zadeklarowanej wartości robót do 500 min zł
- 10 mln zł dla ofert, w których zadeklarowana wartość robót przewyższa kwotę 500 mln zł.
Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie siedziby przedsiębiorstwa w godz. od 7.00 do
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| ją cofnie lub zmieni.
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Il. Konserwację dźwigów osobowych w budynkach.
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Bliższych informacji udziela biuro Spółdzielni.
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DYBÓR ZABAWLK
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ierzchni składowej

i wagą samochodową 35 Mg.

SKODĘ Favorit sprzedam, 52-59-85
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oraz wydzierżawi:

63.99

dla

A
:

LBC£

ul. Warszawska 36

-B

paczki
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CERULJEMY

11 824 m”, zlokalizowanych w Nowym Dworze Gd.,

KOMFORTOWY klub całodobowy zaprasza

na

i

- 4 obiektów magazynowych o łącznej pow. składowej
1800 m”, wraz z działką utwardzoną o powierzchni
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o pow. 40 m” na piętrze (działka o pow. 1000 m?).

31906

Spółka

|

DSOCKOĆ

- Budynku murowanego w miejscowości Stobno
gm. Nowy Dwór Gd., z pomieszczeniami handlowymi
o pow. 58 m” na parterze i lokalem mieszkalnym

090 503055, zatrudnimy panie.
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ŚGMAT DZIECKA GDYNIA, ul. 10. Lutego 7, tel. 21-76-13

i

o pow. 1400 m*.

DOM sprzedam - Osowa, 52-79-59

KAWIOR sprzedam, 23-56-16
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- Pawilonu anoloweo o pow. 75 m* w miekcwości
Nowa Cerkiew, gm. Ostaszewo wraz z działką
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CINQUECENTO nowy, zielony metalik sprzedam, 48-52-71
29843

GOLF 87, 56-01-83
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WYNAJMĄ mieszkanie, 41-17-19
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SZNAUCERY olbrzymy, szczenięta, 57-94-65
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AUDI 80, 1990r. 180 min, przebieg 77 tys. km,
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w Nowym Dworze Gd., ul. Warszawska 31, tel. 29-26
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dańskim z rozpoczętą
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Swoją bogatą twórczością Ksiądz prof. J. S. Pasierb

grudnia

1993r.

o godz.

8.00.

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu Łostowicez: u: :

3182

Matka i Chrześniak z Żoną

wpływał również na kształtowanie duchowego oblicza
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 grudnia 1993 r.
odeszła od nas najdroższa Mama, Babcia i Prababcia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 grudnia 1993 r.
po przewlekłej chorobie zmarł ukochany Mąż, Tatuś i Zięć

ś. fp

ś. fp

ANNA SANDURA

LESZEK LACHOWICZ

sf

doceniając treści inspirujące wartości kultury pomorskiej
i kaszubskiej w pracach Księdza Profesora

nA
:
:
:
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu

20 grudnia 1993 r. o godz. 9.00 w kościele
JĄ św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00

:

Rodzina

lat 43

:

prestiżowym Medalem ” Poruszył wiatr od morza”.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

Pogrążona w żałobie
Rodzina

:

ś.

Tp.

CHOMICKI

architekt

przy ul. Legionów 11.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
o godz. 14.00 na cmentarzu Srebrzysko.

35458

MARIAN

;

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 20 grudnia 1993 r.
o godz. 7.30 w kościele św. Stanisława Biskupa

na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

W dniu 14 grudnia 1993 r. zmarł nasz Kolega
+

nagrodziła Go w 1988 roku

a

lat 85

31922

Kaszub i Pomorza, którym poświęcił m.in. zbiór esejów
zatytułowanych "Gałęzie i liście”. Społeczność zrzeszona,

Społeczność zrzeszona składa hołd Zmarłemu świadoma
k
iosłi
Jego
odeiści

Architektów Polskich Oddział "Wybrzeże”.
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 18 grudnia 1993r. o godz. 9.30

straty jaką poniosła wraz z Jego
odejściem.
Zarząd Główny
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

' 29838

|

w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni przy ul Batorego
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.00 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni
A
Zmarłego składamy
ra
współczucia

:

|

c

długoletni, aktywny Członek Stowarzyszenia

29840

|

|
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Przejściowe

szych dorosłych, często równie gorących.
Tylko że my już tak dawno przestaliśmy
wierzyć w magię świątecznych marzeń, że
często nawet nie chce nam się dośnić snu

o wspaniałych świętach. A patrząc na rozgorączkowanych ludzi, spieszących się |

tak bardzo, że nawet na uśmiech nie mają
czasu, obawiam się nieraz, że z tradycji

trudności w niebie
Szaleństwo rzedówiątadznych przygo-

problem przybrał szerszy wymiar. Bo czy
nie bacząc na koszty utrzymać w dziecięciu naiwną wiarę w cuda, czy raczej ściągnąć na ziemię opowieściami o „przej-

towań rozpętało się na dobre. W sklepach

kłębią się tłumy robiące zakupy, by święta
odbyć zgodnie z tradycją: hucznie i suto.
W domach obowiązkowe pucowanie, pranie, prasowanie... Im bliżej świąt, tym

przygotowania intensywniejsze, nasza
bieganina bardziej nerwowa, a atmosfera
coraz bardziej napięta.
Mnie przystopowało już w fazie zakupów moje osobiste, zdecydowanie małoletnie dziecko. Zażyczyło sobie bowiem
pół sklepu z zabawkamii to tego z lep-

ściowych trudnościach w niebie”?
A jak bolesne bywają niespełnione ma-

zmęczeni, zdenerwowani i zupełnie bez
. zachwytu rozwijamy pakowane pospiesznie prezenty. I przecież to nie tylko problem pieniędzy (choć pewnie listy dorosłych do świętego Mikołaja byłyby jeszcze dłuższe niż te dziecięce), ale raczej
. stworzenia tej prawdziwej atmosfery - ciepła, wzajemnej życzliwości, miłości. Dlaczego O to właśnie trudniej niż o najbardziej wymyślne frykasy? Może właśnie

rzenia przypomina Mirosław Żuławski

dlatego, że straciliśmy tę dziecięcą wiarę

w swych wigilijnych wspomnieniach:
„Raz przed świętami zatrzymywałem się
przez parę dni przed wystawą sklepu zwanego wówczas »kolonialnym<, bo na wy-

w cuda?
Staramy się o całą zewnętrzność, a nie
dajemy sobie czasu, by zadbać o nasze

stawie stała smukła butelka owocowego

zy, nie przebaczone do tej pory krzywdy.
Posłuchać o czym naprawdę marzą nasze
dzieci i dać im najcenniejszy prezent nasz czas i naszą uwagę. Pożegnajmy

wina »Złota Reneta«, Kosztowała 5 zł 50
gr, ale ja nie miałem tylu pieniędzy, no
i wigilia musiała obyć się bez wina. Do

szych dzielnic miasta. Nikomu poza moim

przedszkolakiem nie muszę tłumaczyć, że
spełnienie jego wszystkich zachcianek

dziś dnia czuję jeszcze ówczesny

smu-

tek”. Kończy ten fragment wspomnień

i dożycie do świąt wzajemnie się wyklucza. Sprawę można by więc zamknąć

mistrz Żuławski pięknym cytatem z Horacego - „Biednym nie dane jest ani zaznać
miłości, ani zmyć ból słodkim winem...” .
I tak oto od dziecinnych, tylko pozornie
nieważnych pragnień doszliśmy do na-

w tym punkcie, gdyby nie to, że wpajana
zgodnie z pradawnym zwyczajem wiara
w Mikołaja zakwitła w mojej latorośli niczym dżungla! Banalny więc na pozór
—
S—————
"————
—
"Z.

W żadnym innym miejscu naszego ciała natura nie umieściła
na tak małej powierzchni tak wielu „urządzeń mechanicznych”
Spośród 202 kości, z jakich złożony jest szkielet człowieka, aż
54 należą do kośćca rąk. Podobnie jest z mięśniami. Mamy ich

434, a 108 mięśni służy funkcjom rąk. Wszystko to razem zapewnia rękom nadzwyczajną sprawność, a każdy palec odznacza się innymi cechami

zostały nam już tylko pełne stoły. Jak często zasiadamy do świątecznego posiłku

uczucia. Może więc warto zwolnić trochę

i pożegnać przed świętami wszystkie ura-

wszystkie troski, które niesie nam rok, by
w te świąteczne dni choć na chwilę uwie-

rzyć, że problemy nawet na ziemi mogą
być „przejściowe”. I gdy zabraknie „słod-

kiego wina” w niejednym domu, to być

może miłość zmyje

|

ból.
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SF OBSERWAC

18 grudnia jest 353 dniem
roku. Słońce wzejdzie o 7.41,

a zajdzie o 15.24.
24 grudnia jest 358 dniem

roku. Słońce wzejdzie o 7.44,
a zajdzie o 15.27. Za 7 dni koniec 1993 roku.

Imieniny obchodzą: 18 grudnia (sobota - Bogusław, Gracjan, Gracjanna, Laurencja,
Wilibald; 19 grudnia (niedziela) - Abraham, Beniamin, Dariusz, Gabriela, Mścigniew,
Tymoteusz, Urban; 20 grudnia
(poniedziałek) - Amon, Bogumiła, Dominik, Teofil; 21 grudnia (wtorek) - Balbina, Honorata, Tomasz, Tomisław; 22
grudnia (środa) - Beata, Drogomir, Flawian, Franciszek, Gryzelda, Honorata, Ksawer, Ksaweryna, Zenon, Zenona; 23
grudnia (czwartek) - Dagobert,
Nina, Sławomir, Sławomira,
Wiktoria; 24 grudnia (piątek) Adam, Adamina, Adela, Ada,
Ewelin, Ewelina, Ewa, Hermina, Herminia, Irma, Irmina,
R:

tym tygodniu: 24 grudnia

MLE Bożego Narodzenia.

i ma inne zadanie. Najsprawniejszy

Ważniejsze daty i wydarze-

Stanisław Pigoń, historyk lite-

ratury; 19 grudnia 1991 r. postanowienie Zgromadzenia
Ogólnego NZ o utworzeniu
stanowiska pełnomocnika NZ

ds. humanitarnych; 20 grudnia
1963 r. zm. Gustaw Morcinek,
pisarz; w 1968 r. zm. John Steinbeck, pisarz amerykański;
w 1982 r. zm. Artur Rubinstein, pianista światowej sławy;
21 grudnia 1933 r. zm. Knud
Johann

1858 r. ur. się Giacomo Puccini, kompozytor włoski (zm. 29
VI 1924 r.); w 1990 r. zaprzysiężenie na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Wałęsy, wybranego 8 XII
1990 r., po raz pierwszy od
1945 r. w wolnych wyborach

powszechnych; 23 grudnia

1940 r. ogłoszenie w Londynie
tekstu zarządzenia naczelnego
wodza o odznaczeniu m.st.
Warszawy Orderem Virtuti
Militari V klasy; 24 grudnia
1798 r. - 195 lat temu - ur. się
Adam Mickiewicz (zm. 26 XI
1855 r.); w 1883 r. - 110 lat temu - ur. się Stefan Jaracz, aktor i pedagog (zm. 11 VIII

nia: 18 grudnia 1948 r. - 45 lat

larnymi. Już w XVIII wieku włoski anatom zauważył wielką
różnorodność wzorów na skórze rąk, a w następnym wieku cze-

: POZIOMO: 1) między dniem a nocą, 5)
szlagier, 9) mityczny władca wiatrów

słowackiej Tatrzańskiego Parku Narodowego; w 1968 r. zm.

ski uczony dowiódł, że każdy człowiek ma inaczej ułożone linie
papilarne. Na Wschodzie tę prawdę znano od tysiącleci.
Tak więc linie papilarne sa niepowtarzalną, indywidualną cechą każdego człowieka, a ich wzór, nawet po poważnych poparzeniach, pozostaje niezmieniony. Skóra, która się regeneruje.
ma identyczne linie papiamne.

Rasmussen,

sarz niemiecki; 22 grudnia

i najbardziej pracowity jest kciuk. Z kolei najsilniejszy jest palec środkowy. Najmniej poradne i wyuczalne np. do gry na pianinie są palce: serdeczny i mały.
Skóra na naszych rękach różni się od skóry na innych częściach ciała. Tworzy szczególne wzory, nazywane liniami papi-

temu - utworzenie po stronie

Victor

duński badacz polarny; w 1958
r. zm. Lion Feuchtwanger, pi-

1945 r.).

Horoskop dla urodzonych
między 18 a 24 grudnia: Osoby

wielkiej roli. W ich życiu dominuje miłość raczej fizyczna
niż uczuciowa. Gdy zdecydują
się dzielić z kimś życie, są lojalni, wierni, ale nie jest to ów
wymarzony „Taj na ziemi”.

urodzone w tych dniach to romantycy, zafascynowani jakąś
ideą wędrują z głową w chmurach. Lubią samotność, chętnie
wybierają zawody, w których

W tym tygodniu: Bardzo

nie muszą pracować w zespole

istotny zastrzyk finansowy. Pieniądze spadną ci „z nieba”,
: choć zdawało się, że znikąd pomocy i ratunku. Dotychczasowe
zmartwienia nieaktualne. Pora
teraz oderwać się od wszystkich
myśli i zająć się bliskimi i sobą.

lub nawet w nielicznej grupie.
Wśród KOZIOROŹŻCÓW
tych
dni sporo można spotkać duchownych, badaczy-naukowców, samotnych żeglarzy,
podróżników. Są to osoby przeważnie bardzo pracowite o niezwykłej energii, potrafią też
bez reszty skupić się na swoich
obowiązkach,

Tym

nie licząc czasu;

osoby mądre, b. zdolne w lot
chwytające to, czego się właśnie uczą lub po prostu słyszą.
Poza pracą chętnie skupiają
uwagę na sztuce, lubią podziwiać dzieła malarzy, rzeźbiarzy, chętnie słuchają muzyki
poważnej, interesują się literaturą współczesną. Można z nimi na te tematy dyskutować
nieskończenie i o każdej porze.
Zawsze na to znajdują czas, byle dyskutant był na wysokim
poziomie intelektualnym.
Sprawy i kłopoty dnia codziennego to sytuacje dla nich
prawie nie do pokonania. Sprawy uczuć też nie grają dla nich

bardziej, że radosne nie-

spodzianki - tuż, tuż... Nie trzymaj uczuć na uwięzi, pozwól
sobie być sobą. Bardzo interesujące zdarzenie w niedzielę.
Znaki przyjazne i oddane WA-

GA i KOZIOROŻEC.

Rada: Różne rodzaje ciasta
wymagają różnej temperatury
pieczenia: ciasta kruche piecze
się w bardzo mocno nagrzanym
piekarniku (ok. 250 st. C); ciasto drożdżowe wymaga średnio

nagrzanego piekarnika (180-220
st. C); ciasto biszkoptowe wymaga piekarnika jeszcze mniej
nagrzanego (170 st. C); pierniki
początkowo piecze się w piekarniku ledwie letnim (ok. 150
st. C), a gdy ciasto zaczyna odstawać od brzegów formy wzmacnia się nieco płomień.

i burz, 10) dawny klub towarzyski kupców

i obywateli ziemskich, 11) sędzia polu| bowny, 12) kędzior, 13) tajny wywiadowca i detektyw, 14) cenny naszyjnik, 15) zamknięta grupa społeczna, 18) część sukni
kobiecej w postaci krótkiej spódniczki, zakrywającej właściwą, górną część spódnicy, 21) wykwitny trunek, 24) łódź żaglowa
lub zdrobniałe imię żeńskie, 25) podstawowy warunek, 27) napój bogów, 30) najmniejsza porcja energii promienistej, 33)
turecki żandarm, 35) mieszkaniec Ankary,

36) wezwanie, apel, 37) kiepski produkt,

czyli wróżeniem z dłoni. W chiromancji ważne są linie dłoni,
wygląd, długość i kształt palców, a nawet kształt paznokci. Dłoń
silna i tęga ma oznaczać energię i stałość charakteru. Miękka
i wątła dłoń - przeciwnie. Niezaradność i słabość jest cechą ludzi o dłoniach cienkich, zaś skłonności do złej przemiany materii mają ludzie o dłoniach szerokich.
Podobne cechy można „wyczytać” z kształtu paznokci. O zazdrości i porywczości świadczyć mają paznokcie małe, okrągłe
lub wachlagzowate. O ambicji - długie i wąskie. Natomiast do-

brą kondycję psychiczną i odporność na stresy sygnalizują paznokcie różowe. Powodem do niepokoju powinny być paznokcie o odcieniu czerwono-niebieskim. wiadczą o stanie zapalnym w organizmie. Niebiesko-białe zdradzają anemię.
Wróżby

z rąk przyjmujemy

z przymrużeniem oka. Jednak

z chiromancji zaczyna się rodzić dermatoglifia, która zajmuje
się rzeźbą dłoni. wyłącznie z medycznego

punktu widzenia.

Uwzględnia również rysunki papilarne dłoni. Drobiazgowe badania wykazały, że typ rysunku jest uwarunkowany genetycznie, a więc dane, których dostarcza dermatoglifia, mogą ułatwić
wykrywanie chorób dziedzicznych.
Z dłoni niemowlęcia można na przykład wykryć chorobę Downa. Zmiany w liniach papilarnych obserwowano rownież
wśród cierpiących na niektóre wrodzone wady serca i białaczkę.
Jak zawsze są zwolennicy tych nowinek i zaprzysięgli przeciwnicy. Co z tego przewa W medycynie - dopiero zobaczymy.

m

Bałtycka Szkoła

WESOLYCH ŚWIĄŁ
Kiedyś pod ganek zujeżdżały sanie lub yczki aterazsh

co roku tym samym sloganem. Króluje na nich międzynarodowy kicz. Niby

można dziś drukować wszystko, ale wydawcy (nie tylko pocztówek) dla
pewności celują dużo poniżej poziomu średniego. Nijakość błyszcząca i
bzycząca, jak dla dzikusów.
|
Nie ma na rynku pocztówki gdańskiej, helskiej, kaszubskiej, rybackiej, nie
ma nawet polskiej - wzory kupuje się często w tanich agencjach —
zagranicznych. Wyciągnąłem z własnej kolekcji pocztówkę autorstwa
Jerzego Gorazdowskiego wydaną 30 lat temu, w oryginale św.
ś Mikołaj ma
czerwony kubraczek i czapeczkę...

Od lat rozsyłam pocztówki z własnym rysunkiem lub Jtografia również
wiele takich otrzymuję. Nie wyrzucam ich jak uschniętych. choinek.

Kolekcjonuję.
Zamierzam zorganizować w Gdańskiej Galerii Fotografii wystawę.
pocztówek świątecznych. Proszę Czytelników o udostępnienie własnych
zbiorów, także ciekawych treściowo. Galeria mieści się przy ul. Grobla I 3/5
naprzeciw Kaplicy Królewskiej. Tel. 31-71 4. |

Stefan ae

- ciągłymi

Bliżej

natury
Jadąc w skos stoku, górą ciała wyprzedźmy kierunek jazdy. Ten ruch musi
być na tyle swobodny, by nie spowodował
zmiany kierunku jazdy nart. Wykonajmy

skręt „BIO”. Pozwólmy nartom szybko jechać do linii spadu: Gdy będziemy tam dojeżdżać, powinniśmy być w wysokiej pozycji, jak w czasie jazdy na wprost. Chcąc

odjechać od linii spadku obniżmy kolana
i NIE ZMIENIAJĄC położenia góry ciała,
ciągle zorientowanej w dół stoku, obciążając bardziej nogę dolną, skorygujmy pochylenie bioder i kolan do wewnątrz skrętu, obrotem stóp spowodujmy odjechanie

nart od linii spadu. Za chwilę będziemy

W pozycji jak w czasie jazdy w skos stoku
z wyraźnym wyprzedzeniem górą ciała

kierunku jazdy. Jesteśmy gotowi do wykonania skrętu w drugą stronę. Powinniśmy

go rozpocząć od wbicia dolnego kijka.

Ćwiczenia
L Z jazdy blisko linii spadku wykonaj
łagodny skręt „BIO” o dużym promieniu
i wydłużonym odcinku jazdy w ześlizgu.

jazdu i ćwiczenia zaplanowanych elemen-

szybkość gwałtownie wzrasta, gdy ją miną
i podjeźdżamy pod stok - maleje. Umiemy

tów. Forma nauki bardzo chętnie przyjmo-

już dość szybko jeździć, więc to nas nie
przeraża. LINIE SPADKU PRZEJEŻDŻAMY NA DUŻEJ SZYBKOŚCI, a regulujemy ją wielkością podjazdów pod
stok. Jest to warunek ładnej i ekonomicznej jazdy. Gdy biegniemy i jesteśmy na
wirażu, automatycznie pochylamy się do

zwłaszcza przy korygowaniu błędów koordynacyjnych.

żajmy nartę zewnętrzną. Gdy będziemy
naturalni i swobodni, wszystko (prawie
wszystko) samo się ułoży.

Dalsza nauka, oprócz doskonalenia
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sem”, wezmą udział w losowaniu nagród.

Rozwiązania krzyżówki z lapsusem
POZIOMO: czułość, sztampa, wat, ksi,
ano, miano, kur, szlak, muł, kok, klapa,
aka, arkan, szczęk, lapsus, okapi, parsek,
paskal, panda, alt, mania, nit, ara, komat,
lin, raróg, era, dna, Noe, agapant, mameluk.
PIONOWO: chomik, ustawa, oskoma,
ćwikła, starka, troska, maślak, Arakan,
„Luz”, przesąd, karakal, riposta, Aru, skoki, klips, sap, sól, aga, Ali, pokora, noma-

59
b

LO
da, antena, atlant, tandem, marazm, narwal, Anglik.

Nagrody wylosowali: Kazimiera Błoniewska, Elbląg, ul. Urocza 11-I/3, Krzy-

sztof Gruchoła, Puck, ul. Przebendowskie-

go 3 i Irena Osiadacz, Sopot, ul. Haffnera
32/4.

nartach propagujemy od kilku tygodni
w każdą sobotę na łamach „Dziennika Bałtyckiego” i jednocześnie w programach
TV-3 Gdańsk o godz. 17.55 (także w so-

przybliżyć nas do celu końcowego. Do-

uwagę koncentrują na jeździe poprzedni-

łatwo pojadą tam, gdzie chcemy.

trujemy na szczególe stroju poprzednika.

_ HU. Spróbujmy wykonać skręty łączone.
skrętu

„BIO” w drugą stronę... itd. Zauważymy,

nam, że wcześniejsze opanowanie WYO- BRAŻEŃ gwarantuje bardzo szybkie opanowanie praktycznych umiejętności jazdy

wana nauka w obu sferach może szybko

bodni i prowadźmy narty płasko, dopiero
kiedy chcemy się zatrzymać ustawiamy je

rty miną linię spadku, po małej chwili wy-

Czytelnikom, którzy dopiero teraz włączają się w rytm naszej szkoły przypomi-

na nartach w ciągu kilku godzin lub najpóźniej kilku dni. Ten system nauki jazdy na

w połowie będzie zależała od sfery psychicznej. Tylko odpowiednio skoordyno-

Znany krytyk teatralny, Andrzej Żurowski rozstał się wprawdzie z Teatrem „Wybrzeże”, gdzie przez parę sezonów był kierownikiem literackim, ale niedawno na scenie „Wybrzeża” jednak
się pojawił. Okazję dała inauguracja cyklu prezentacji wybitnych
przedstawień, które do Trójmiasta sprowadza ambitna Agencja
Artystyczna „Kontakt”. Redaktor Żurowski jest w niej artystycznym konsultantem. Fakt ten dowodzi, iż profesjonaliści znajdują
jednak miejsce w nowej rzeczywistości, a ambicje z komercją nie
muszą być w konflikcie. Zmiana w życiu zawodowym wybitnego
znawcy Melpomeny zbiegła się z radosnym wydarzeniem w życiu
osobistym. Od niespełna trzech miesięcy jest bowiem Andrzej
Żurowski szczęśliwym tatą małego Rafała. Jedynak (bo do tej pory były córki) został Rafałem na życzenie swej siostry Kai. Przez
rodziców nazywany bywa często... Pafnucym.

Prezent dla Irenki

forma nauki przynosi bardzo dobre efekty,

. umiejętności fizycznych, przynajmniej

Jazda „wężykiem”

Po wykonaniu pierwszego skrętu, gdy na-

Grupa składa się z trzech osób: lider,

uczeń, nauczyciel. Lider jedzie uzgodnio-

tuicyjnie wyczuwamy. Dalekie wbicie kijka pomoże w tym. Przy okazji samoczynnie zmienimy krawędzie nart (warunek konieczny skrętu). Na wirażu bardziej obcią-

wane ich krawędziowaniem. Bądźmy swona krawędziach. Narty prowadzone płasko

Jazda za liderem

nym torem. Za uczniem jedzie nauczyciel
i uczeń natychmiast jest korygowany. Ta

godnego obrotu nart mogą być spowodo-

powiednim obrotem stóp. Trudności ła-

wana przez uczniów. Można jeździć całą
grupą lub w zależnościod celów dydaktycznych tworzyć zespoły dwu-, trzyosobowe

środka zakrętu. To samo róbmy na nartach. Wielkość pochylenia doskonale in-

W kierowaniu nartami pomagaj sobie od-

czynności

18
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Po odbiór nagród prosimy zgłosić się
w Domu

Prasy, Gdańsk,

Targ

Drzewny

3/7, pokój 202 (II piętro). Zamiejscowym
nagrody wysyłamy pocztą. Rozwiązanie
„Krzyżówki z kawasem” podamy za dwa
tygodnie.

Junior ma się dobrze

że gdy narty zbliżają się do linii spadku -

brym przykładem takiej nauki jest jazda
jeden za drugim, tzw. wężykiem.

wszystkie

13

Jazda ken

Narciarska |—

konajmy

do skrzynek

świąteczne pocztówki. Jedne odziane w koperty, inne nagie, z powtarzanym

14

U)

Rozpoznawanie linii papilarnych wiąże się Z chiromancją,

38) mieszkaniec pustelni, 39) wieloryb,
40) dzieła klasyczne, 41) USA.
PIONOWO: 1) odmiana, inne opracowanie tego samego założenia, planu, 2)
osobliwy uczeń, 3) zmiana kierunku jazdy,
4) rzeczy konkretne, istniejące, 5) afisz, 6)
element główki czosnku, 7) szklane pojemniki na płyny, 8) wielki targ, 15) łódź
sportówa lub turystyczna, 16) armatnia lub
karabinowa, 17) roślinny pierwowzór
ornamentu, 19) części nóg, 20) gatunek
wierzby, 22) koniec bomu na statku, 23)
mniszka buddyjska, 25) niewielkie, ustronne, mało uczęszczane miejsce, 26) zbiorowisko roślinne w krajach podzwrotnikowych o suchym klimacie, 28) silniki rotacyjne, 29) żona Aleksandra Wielkiego, 31)
zgiełk, raban, 32) krótki utwór beletrystyczny, 34) za nimi pilot zasiada, 35) słowicze śpiewy.
UWAGA! Czytelnicy, którzy w terminie do 3 stycznia nadeślą prawidłowe rozwiązania pod adresem „Dziennika Bałtyckiego” - 80-886 Gdańsk, skrytka pocztowa
-nr 419 - z dopiskiem: „Krzyżówka z kawa-

Irena Pawlukiewicz z Wydziału Kultury, Nauki i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oniemiała z wrażenia, kiedy ze
sceny Teatru „Miniatura” rozdający paczki Mikołaj zawołał donośnie: „Irenka Pawlukiewicz”. Mikołajowe prezenty wręczane
po premierze widowiska „Niech żyje św. Mikołaj” przeznaczone
były oczywiście dla dzieci, a pani Irena okazała się jedyną osobą
dorosłą, dla której w wielkim koszu znalazł się upominek. - Oj,
wyrosłaś trochę - rzekł Mikołaj wręczając podarunek zdumionej
Irence, której zaskoczenie sprawiło wielką radość „Mikołajom”

z zaprzyjaźnionego teatru.

Nasza wspaniała aktorka Halina Winiarska gra właśnie starszą
panią we współczesnej z humorem i znajomością życia napisanej
sztuce „Zimorodek”. Przyznaje, że mimo bagażu zawodowych
doświadczeń nie potrafi się oswoić z reakcją publiczności na swo-

możesz zaplanować sobie zimowego wyja-

ją bohaterkę przeżywającą uczuciowe perypetie. Sztuka jest lek-

Nie zastanawiając się nad szczegółami,
wykonujemy dokładnie i w tym samym

przez całą zimę nasza szkoła będzie miała

miast zdarzało się jej wystąpić w komedii, to nigdy z siebie nie

miejscu wszystkie czynności
Prowadzący „wężyk” - nazwijmy go lide-

417-389.

Uczniowie jadą jeden za drugim. Całą

ka. W wersji doskonalszej uwagę koncen-

rem - ma możność wybierania trasy prze-

zdu, w styczniu, dzwoń bezpośrednio do
Szczyrku do pensjonatu „Marsjanka”, tel.
0-30/78-602, ul. Uzdrowiskowa 9, gdzie
swoją bazę. Tymczasem informacje tel.

Michał Cinkusz

ka, sytuacje i bohaterowie wywołują radość widzów, a pani Halina - jak mówi - nie przywykła do tego, by się z niej śmiano. Naj-

częściej bowiem wcielała się w postacie tragiczne. Jeżeli nato-

była zadowolona. Bywało też, że poddawała się wesołości widowni i sama z trudem opanowywała na scenie paroksyzmy śmie-

chu,

dniu 10 grudnia br. teatry państwowe wykonały przedtermiplan na rok 1953. W okresie tym teatry dały 21 317 przedstaco stanowi 100,6 proc. planu rocznego. Przedstawienia obej9 037 503 widzów, co stanowi 103,9 proc. planu rocznego.

„Dziennik Bałtycki” z 13 grudnia 1953 r.

Z historii restrukturyzacji

W stolarni Stoczni Północnej ostatnio panuje wyjątkowy ruch.
Nic dziwnego, przecież pracownicy stolarni zobowiązali się uruchomić „na pełną parę” produkcję z odpadów. Właśnie przy jednym z warsztatów młody stolarz Stanisław Smagoń pracuje przy
4 okazałych, trzydrzwiowych, orzechowych szafach typu „Rekord” oraz przy rozsuwanym, okrągłym stole.
„Dziennik Bałtycki” z 13 grudnia 1953 r.

Hajda trojka!
W szpitalu specjalistycznym w Sopocie urodziły się przed kilkoma dniami trojaczki - dziewczynki. Szczęśliwą matką jest Genowefa Wojsiał. Mimo iż trojaczki urodziły się przedwcześnie,
dzięki troskliwej opiece lekarskiej czują się dobrze.

„Dziennik Bałtycki” z 17 grudnia 1953 r.

W tara patach
W dniu 26 czerwca 1953 r. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
po rozpatrzeniu komunikatu Rady Ministrów ZSRR w sprawie zbrodniczej działalności Ł.P. Berii jako agenta obcego kapitału, zmierza-

jącej do podważenia państwa radzieckiego, postanowiło usunąć Ł.P.

A jednak się śmieją!

boty).

Zapraszamy na niedzielne zaprawy kondycyjne. Zbiórka o godz. 11 przed kinem
„Bajka” we Wrzeszczu. Jeżeli jeszcze nie

Procenty Melpomeny
W
nowo
wień,
rzało

Paulina

Berię ze stanowiska pierwszego zastępcy przewodniczącego Rady
Ministrów ZSRR i ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych
ZSRR oraz pociągnąć go do odpowiedzialności sądowej.
„Dziennik Bałtycki” z 18 grudnia 1953 r.

Błyszczący talent
Dobrze się stało, że Teatr „Wybrzeże” wznowił tradycję sceny
Bogusławskiego, na której po raz pierwszy w Polsce rozegrały się
„Zawody Miłosne”. Zwłaszcza trzy postacie sztuki znalazły doskonałych odtwórców. Prawdziwym talentem charakterystycznym zabłysnął Bogumił Kobiela w roli Maskarela, wydobywając
cały komizm tej postaci - zachowując jej farsowość, a nie gubiąc

nic z dowcipu tekstu.

„Dziennik Bałtycki” z 18 grudnia 1953 r.
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Marek, Maciek i Rysio
- czujcie się odwołani!

KONFERENCJA

Z PEWNĄ

PRA SelwA

KANA
MiĘŚ MA teJCIĄ.

ELITY wyróżnia się grube i cienkie tudzież herbowe. Elity
grube opasują się pasem litym,a cienkie paskiem Lityńskiego.

W zasadzie elita to cienka warstewka na egalitach (jak śmietany na chudym mleku); im cieńsza, tym lepsza, bo bardziej elitarna. Zgrubiała staje się już egalitarna (por. egalitaryzm).
Dawniej były tylko jednego rodzaju elity: intelektualno-artystyczne, zwane też kręgami. Mogły one być cienkie finansowo,

i tak zazwyczaj było, grubymi portfelami charakteryzowała się

prywatna inicjatywa, pogardliwie zwana badylarstwem i ona
w żadnym razie nie umywała się do elit. Dziś elity się rozwarstwiły pionowo; prywatna inicjatywa poszła w górę, a kręgi
w dół. Główną cechą elit jest ich niedostępność, awansowanie

cownik opozycji poszedł na traw-

miarą nie może przejść ktoś, komu słoma z butów wyłazi.
W teorii. W czasach zamętu gumofilce w salonach nie rażą ani
nie obrażają powszechnych (elitarnych) gustów. Gumofilce

czory” wydawali

Nie on jeden. Jarek i Lechu „Ka-

oczywiście przenośne, rzec można gumofilce duchowe, bo ich
Elity dzisiejsze, oprócz sprawowania z urzędu rządu dusz, zaj-

WYRZUCI LI |

NI E Z MAF"
%

mują się m.in. rządzeniem realnym (podczas gdy dawniej były
to rządy ciemniaków) i wtedy się obławiają, zaś elity opozycyjne w tym czasie cienko przędą. Dlatego też co jakiś czas następuje wymiana elit u steru łowiącego kutra. Jest to wynik miłosierdzia elektoratu (zob. elektorat, por. też wybory, opozycja
itp.) i dbałości o to, żeby elitom brzuch nie przysechł do

grzbietu i aby za każdą zmianą elity mogły się same wyżywić.
SŁOWIARZ

"się
I stałO.;

ca, prowadzona przez „Gazetę Wyborczą” i Unię. Niepokalany har-

do - utrudnione. Służą temu wysokie progi, przez które żadną

nosiciele mają buty szyte przez najlepsze firmy butologiczne.

ny przez Pana Prezydenta, co też

Któż nie pamięta głośnej
eksklamacji Prezydenta
Wałęsy: Heniu, czuj się
odwołany! Pamiętamy też, jak się
to skończyło. Nie pomogła hałaśli| wa kampania w obronie czci Wuj-

|

Bo Prezydent
nie przegrał jeszcze żadnej poważnej potyczki,
żadnej wojny, ani na górze ani na
dole. „Solidarności”, z której wy-

z nieszczęśnikami, jak zapowiada | |
Jędruś. Nic nie stoi na przeszko- |
dzie.

szedł, a która dość głupio i nieprzyzwoicie się zachowywała, też

było na górze, bo on nie jest mało-

już praktycznie nie ma. W najbliższym głosowaniu Prezydent daje
jej 0,8 proc., o ile się nie poprawi.

Nie lubił Suchockiej, a polubił, i to
tak bardzo, że się przy niej potem

TEK
IE

A BojA TSZAŁH
ae
doenrst

sn

SZOT.

;

PE

nie znałeźćsię ktoś, kto się już nauczył”. Chyba mam prawo

świętsze prawo, wszak to jego lumisji. Podzielam jego opinię i my-

KAR

($;

nie w hotelu rządowym osoby, która wie o polityce „tyle, co
z gazety”.
Poza tym, zgadzam się ze wszystkimi zarzutami przedstawionymi w tym liście. Ma Pan rację sugerując, że „red. »Badowska« goni za utraconym czasem i Zal jej, że nie jest już

młodą i nie może konkurować z osobami dużo od siebie młodszymi”. Pana sugestia pokrywa się w pełni z badaniami naukowymi biologów, którzy udowodnili, że u człowieka w wieku
25 lat więcej komórek obumiera niż się rodzi.
Pochlebia mi Pan (zapewne niechcący, ale zawsze) mniemając, że być może przegralam z Ewą Wachowicz walkę o ko-

ronę miss. Niniejszym donoszę, że nawet nie przyszłoby mi do
glowy próbować szczęścia w takich wyborach, jako że od urodzenia jestem szpetna i nieatrakcyjna i taka (ku Pana uciesze)
pozostanę już do śmierci. Śwoją drogą,
czy nie zauważył Pan,

NIE

: BĘ

że osoby w podeszłym wieku (jak raczył mnie Pan zakwalifikować) nie uczestniczą w tego typu imprezach?
Napisał Pan także, że w tym artykule „wyraźnie przebijają
animozje osobiste red. »Badowska«, do panny E. Wachowicz,

D ZE

foowy?EK CEM -

on zalał się czerwoną juchą
i przytomnie upadł jak nieprzytomny, pozorując swoją
śmierć. Kiedy Aleksis ocknęła
się z omdlenia, zobaczyła zakrwawionego kochanka, narobiła wrzasku i uciekła. Rodżer

Fa - podśpiewuje Falon bez
sensu.
- Kochanie, co robisz? -

- też zwiał. I w ten sposób rzekomy denat zniknął.
- To w takim razie kto zabił
Rodżera i utopił go w jeziorze? - pyta Falon.

- Ba! - odpowiada Zorelli. Coś wymyślę w następnym
odcinku.
s!
6
4
9

w drzwiach staje Zorelli.

- Pucu pucu, chlastu chla-

„ji

zdk

mie moralnymi braku szacunku
żywnie podoba.
smaku”. Ma Pan prawo twierdzić co się Panu

Niech Pan jednak nie oczekuje ode mnie, że dla Pana przyjemności będę cytować wierszyki w czystej, umoralniającej i kulturalnej językowo treści, jak na przykład:
„Jadą, jadą misie, cha cha cha
Śmieją im się pysie, cha cha cha.”
Zeby zaś zaspokoić Pańską ciekawość, urodziłam się

w Gdańsku, czymsię szczycę. Pisze Pan, że „red. »Badowska«
musiala urodzić się bardzo nisko i na bardzo niskim poziomie
pobierać nauki”. Swoją dumę mogę na chwilę zostawić za
drzwiami, ale obrażanie moich Rodziców i Nauczycieli, zarówno tych ze szkoły, jak i tych ze studiów, mógł Pan sobie darować.
X
I jeszcze jedno. Felieton to nie depesza PAP. I to właśnie
w felietonie jest miejsce na osobistą refleksję. Gdy zaś zastosuje się Pan do mojej rady, świat nie wyda się taki straszny.
Przymruż oko, Drogi Czytelniku,
Gdy czytasz LOŻĘ 33 w Dzienniku!
|
- Badowska

stu, nie mam rączek jedenastu
- odpowiada Falon ni w pięć,

| ni w dziewięć, ni w jedena- |
„ścię.- Ta.krew nić chce;
ł <

i 9

p:

krwawe, na
musi! teżRęcemammojeczerwoną
„| czole
plahrzmyć!.

c

am

kocha

mę, o ja nieszczęsna!

- Biedaczka - kręci głową

Zorelli - naczytała się Słowackiego i Szekspira i zupełnie
jej odbiło.
|

.
.
ZORELLI przegląda jakieś
stare szpargały z domku myśliwskiego. Rozkłada kolejny
papier i twarz rozjaśnia mu
uśmiech.
- Falońciu! - biegnie do ła. zienki. - To nie ty zabiłaś Rodżera! Mam dowód. Patrz, to
jest instrukcja obsługi pistoletu-straszaka...
ten
: - Pamiętam, dostałam
jalam
ten

pero R eee JULA Ee
A Hi sA a ladow I o Ki
kiem pomi dorowym. :
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Fingsiaka
wpadi,
Dekster
ODOWĄ
Wieścią.

- Słyszałeś? - mówi pode-

nerwowany. - Ktoś puścił
plotkę, że już nie będzie więcej odcinków „Dynastii”...
- Słyszałem - odpowiada
Blejk. - Zaprosiłem wszystkich na herbatę, aby omówić
tę sprawę.
W drzwiach pojawia się cały klan Karingsiaków. Jedno-

cześnie pokojówka wnosi
ogromny samowar tulski. Rozwrzeszczana czereda kłóci się

jak zwykle ze sobą, przepycha,

szarpie za włosy i okłada pię-

ściami. W miłym rodzinnym

zamieszaniu wywracają samowar. Wrzątek leci na perski

dywan z Kowar.
| - I już po herbacie - kiwa
siwą głową Blejk.
1.) Koniec odcinka 220
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Witaj, szkoło!

Zwierciadło twojej duszy. My bowiem kłamać nie umiemy. Poprzez nas do-

my zaraz ogłaszamy, że coś się w tobie zeświniło. Nasz wygląd - można powiedzieć - świadczy o tobie. Gdyśmy czarne, ujawniamy twój spryt; piwne poczucie wyższości; zielone - odwagę, stałość, ale też i zdradę, niestety; szare
- łagodność i rozwagę. Rozbiegane natomiast obnażamy bezlitośnie twoją hi-

pokryzję. Mrużysz nas? Chytrą, znaczy, jesteś „sztuką”. Musimy więc być duże i wyraziste, a nasza wielkość, co jest paradoksem, zależy od twego strachu.

Ale ty wmawiasz sobie, że to strach (?) ma wielkie oczy. Niech ci będzie.
Nie znosimy - wbrew rozpowszechnionemu, bzdurnemu mniemaniu - kiedy
mówią ci prosto w nas. Plują! - po prostu. Wiemy, że cię irytuje, kiedy mówią

o tobie za plecami. Niech mówią! Bo nie możesz nas narażać na zanieczyszczenie. Ponadto boimy się urazów mechanicznych. Prawda przecież w oczy
kole; czyż nie? Kiedy więc ktoś zamierza „rąbnąć” ci prawdę prosto w nas,
nadstaw inny organ. Jakiś podpadnięty, odporny na urazy... Nas nadstawiaj,
kiedy ci łgają: obsypują komplementami, na przykład. Lubisz to przecież. My

i tak dla ciebie sporo robimy - świecimy za twoje podłości, nietakty czy kłamstwa. Szczególnie, gdy kłamiesz komuś w żywe oczy, czyli w nasze rodzeństwo.
Nie sprzeciwiamy się, bo czym ty w końcu możesz zaświecić? - a błyszczeć lu-

bisz.

być na wszystko otwarte.

Chyba że nie chcesz czegoś widzieć. Ale tak naprawdę! - bo często są to deklaracje bez pokrycia. Stosuj więc, jak wszyscy, jeden z wielu chytrych sposobów patrzenia „od niechcenia”. Możesz jednym z nas rzucić, łypnąć albo

strzelić. A gdy widoków jest więcej, strzelać krótkimi seriami. Szczególnie,
gdy widok w nas bije blaskiem, bogactwem, pięknością lub szkaradnością.
Uchronisz nas przed zbieleniem. Wielu ludzi, którzy mają bielmo na oczach,
zlekceważyło właśnie zasady ostrożności. Z drugiej jednak strony nasze bielmo może ci pomóc w karierze politycznej. Podobnie jak krótkowzroczność.
Dobrze widząc nie pchasz się na ogół do polityki, wybierasz jakiś pożyteczny
zawód. Z bielmem możesz tylko do parlamentu, rady lub władz.
Sporną kwestią jest użyteczność szklenia nas. Doceniamy twoje starania:

chcesz nas uzbroić, osłonić i ubrać, gdyśmy gołe i wadliwe. Jeśliby jednak
ktoś lub coś chciało ci wpaść w jedno z nas - „No passaran!” . Konia też nie
utuczysz w Okularch, nawet, gdy jesteś panem.

sc

- Już rozumiem - mówi Zorelli - wystrzeliłaś do Rodżera,

FALON
z
obłędem
w oczach i przepaską na czole
wchodzi do łazienki wyłożonej karraryjskim marmurem.
Odkręca pozłacany kurek przy
umywalce i zaczyna myć ręce.
Trwa to i trwa. Znudzona kamera przesuwa się po flakonach z perfumami i butlach
znanych z reklam szamponów.
- Tralala, tralalala, mydełko

Mój felieton zakończyłam cytatem z wiersza znakomitego
polskiego poety.
Twierdzi Pan, że lubowanie się
w treści b
;
A
Het WYS

skonale widać, co w tobie siedzi. I jeśli atrakcyjny twój organ coś „zmaluje”,

Wyjaśnijmy przy okazji

odwieczny spór: czy pańskie oko może tuczyć także inne zwierzęta? Niestety
nie; żebyśmy mogły tuczyć, zwierzę musi najpierw w nas wpaść. Koń wpadnie,
a - dajmy na to - świnia nie wpadnie. Dlaczego? Bo koń jest piękny. Wszystko
co piękne może wpaść: koń, dziewczyna, samochód, odrzutowiec. Teoretycznie piękna świnia też może, ale kudy „blondynce” do piękności?! Poza tym
lepsze efekty dają pasze treściwe.
Nasza rola wzrasta, gdy powołują cię na świadka. Lecz skądinąd wiadomo,
żeśmy często zapiaszczone, zamydlone, zapiute, a widok jest tak niesamowity,

E Jw ką

* Zorelli czyta instrukcję
* | po herbacie

bieżną ze zdrowym rozsądkiem.

OCZY

Nie pozwalaj nas mydlić. Inaczej nie możemy

W NASTĘPNYM ODCINKU
» Makbelladyna

skę”. Informuję więc, że gdyby to „mój” ulubiony polityk podjął podobną decyzję, to też bym o tym napisala. Do tego jednak
nie dojdzie, bo nie sądzę, by „tenże” mógł podjąć decyzję roz-

Gdy ślubna „połowa” na bok sobie skoczy,
Robisz nas wielkimi, swoje ufne...

wPRewa bz ?E

X

Scenariusz: Barabara de Vivat von Vat

stronniczość polityczna na rzecz jednej lub kilku partii politycznych, która w ostatnich wyborach poniosła sromotną klę-

Świdzy

Jacek Łaszcz

ślę, że są to ludzie honorowi. Na-

dzieć to prostu w oczy mojemu mężowi.

um Cie ae ię

|

trzebnie. Nie inaczej będzie z Wa-

dzie w Radzie!) spodziewając się,
że mają honor i podadzą się do dy-

Szanowny Panie. Jest Pan mistrzem w wysuwaniu daleko
idących wniosków. Napisał Pan, że z tekstu „przebija wyraźna

| protestować, kiedy z moich podatków opłaca się zakwaterówa-

|

lendziakiem. Ta nominacja to ryzykowna i nieprzemyślana decyzja
Rady, ale Walendziak na pewno
sprawdzi się w działaniu. Możemy
być co do tego spokojni.
:
Powodzenia, Panie Prezydencie!

cofnął im swoje zaufanie (miał naj-

A zmierzam do tego, że ostatnio po felietonie dotyczącym

est odpowiednie miejsce do tego, żeby się uczyć. Tam powi

pójdzie na rozkusz, bo to wartościowy człowiek, i zupełnie niepo-

No, a teraz przyszła kryska na
Marka, Maćka i Rysia. Prezydent

za niezaspokojone ambicje polityczne i fizyczne”. No, Drogi
Panie! Rzeczywiście, ambicje polityczne mam niezaspokojone,
co świadczy o tym, że się rozwijam. Jeśli zaś chodzi o te drugie, to jeśli z Pana taki bohater, to niech Pan spróbuje powie-

mnie wprost: „Czym zawiniła wobec red. »Badowska« pani E.
Wachowicz, że została mianowana sekretarzem prasowym (...)
premiera RP?”. Odpowiadam. Otóż niczym, Szanowny Panie,
poza tym, że przyjęła tę propozycję. Takie stanowisko to nie

i nie kieruje się prywatą.

upierał. Żalmu było Pawlaka, że

zmyślna!).

tóry felietonista nie marzy o tym, by jego tekst wywołał
oddźwięk? To przecież fantastyczne, kiedy Czytelnika
sprowokuje się felietonem do tego, by usiadł nad kartką
papieru i wyżył się do woli. Jeśli zrobi to w domu, jest bardzo
prawdopodobne, że nie będzie grasował po ulicach.

dzo wierny Czytelnik „Dziennika”. Pan Tadeusz Itrich pyta

duszny

pełnia już i tego błędu, taka bestia

po raz drugi
czyli: odpowiadam na zarzuty
panny Ewy Wachowicz (DB 3, 4 XII - „Jestem z wiochy, czyli
kontrowersyjna miss w (za)rządzie”), spotkałam się z najdłuższą listą zarzutów, których autorem jest wierny, a nawet bar-

Życzę Prezydentowi, żeby jego

A on dosyć dobrze karkuluje (tak
mówi, choć może ostatnio nie po-

się tak silni, że

nie do pokonania. A jednak! Przedtem też nie było lepiej. Mazowiecki, co muchy nie złapie, prezydentem nie został, przestraszył się i nawet premierem być przestał. Rząd
mec. Olszewskiego ustąpił w jednej chwili, pod koniec pewnej
burzliwej nocy. Ostatni Sejm też
się nie ostał, gdy veto Suchockiej
postawił. Najwidoczniej zapomniał
o tym, że sam może być rozwiąza-

O missce

K

wet gdyby dla tego honoru miała |
ustąpić cała Rada, solidaryzując się |

> <>:

że przy naszej pomocy zostaje przez ciebie pożarty. Bez rejestracji. Potem

nam nie wierzysz, bo - podobno - potrafimy dwoić i troić widoki. Jakiż może
być wtedy z ciebie świadek? Naoczny? .

N

ad problemem: po co
jest potrzebna szkoła

w cywilizacji postkomunizmu nikt specjalnie się nie
zastanawiał. Ot, odziedziczyli-

śmy instytucję szkoły po minionej epoce, deklarującej bezlitosną walkę z analfabetyzmem i dobrze. Przynajmniej dobrze

dla rodziców, mają gdzie oddać

dzieci na przechowanie. I to
w zasadzie za darmo. Cóż, jeżeli chcą, by ich dzieci były przechowywane w nieco lepszych

warunkach,

przynajmniej

w nieco mniejszych grupach, to

muszą płacić.
Najgorsze w tym jest, że za-

"równo ci rodzice, którzy płacą,

jak i ci, którzy nie płacą za
przechowywanie nas w szkole,
wiążą z naszym w niej poby-

tem rozmaite nadzieje. Przynajmniej niektórzy mają nadzieję,
że nasz pobyt w szkole ma jakiś
sens. Oni po prostu mają ambicje, że nam się uda to, co im się
nie udało. Za diabła tylko nie

wiadomo, dlaczego cokolwiek
ma się udać dzięki pobytowi

w szkołach. Skoro szkolnictwo
jest obiektem szczególnej troski
w Polsce, to chyba oczywiste,

że realny stosunek do tej osobliwej instytucji przypomina stosunek przeciętnego konsumenta
do naci od marchewki. Marchewka nać posiada, ale jeść się
tego nie da, tolerować trzeba,
ale zachwycać się z tego powodu nie ma żadnych podstaw; zazwyczaj rzeczona nać ląduje

w kuble - chyba że hoduje się

króliki, alić populacja hodowców królików w Polsce nie jest
szalenie liczna. Nie oszukujmy
się - szkolnictwo podstawowe,
średnie i wyższe przysparza tyl-

ko kłopotów.

Minęły czasy, kiedy można

było z dumą powiedzieć: moją
szkołą były Lasy Kabackie. Aktywna działalność w tajnych
strukturach opozycji demokratycznej w Polsce, chęć szczera

obalenia ustroju totalitarnego
także nie zastąpi świadectwa
maturalnego czy świadectwa
ukończenia kursu kroju i szycia.

Podaż tego typu dokumentów

na targowiskach także jest ograniczona - może ze względu na
niewielki popyt. Zawsze można
się zastanowić, na diabła komu
tradycyjna szkoła, skoro mamy

Europejską Szkołę Kształcenia

Korespondencyjnego. Tyle, że

z dziećmi trzeba coś zrobić

w godzinach pracy, a gdzie im
będzie lepiej, jeśli nie w środowisku rówieśników pod okiem
doświadczonych pedagogów.
Jakoś tak dziwnie się stało, że

likwidując relikty minionej epo-

ki, zmieniając nazwy ulic i cze-

go tam się nazwy dało zmienić,
szkoły w zasadzie nie zlikwidowano. Przyznaję, dużo zrobiono
w tym kierunku, obcinając co
się dało, ale samej struktury instytucji jakoś nie tknięto. Nawet
niekiedy pozostali na odpowiedzialnych stanowiskach ci sami
kuratorzy, którzy przez dziesię-

ciolecia kontrolowali wysokość |
płomienia w kaganku oświaty - |
przynajmniej uznano, że tego |
doświadczenia ludzi czuwających na wysuniętych placów-

kach nie wolno zmarnować.
Więc nie zmarnowano. Co zaś

zmarnowano - wyliczał nie będę, normalny człowiek nie zdoła

pojąć ogromu wysiłku intelektualnego najtęższych

umysłów,

głów szacownych. No, ale to
nam zaowocuje w przyszłości,

chyba już owocuje.
Przeto

wybierając

się do

szkoły uświadomić sobie musimy jedno:

nie ma z czego się ||

cieszyć, od samego początku

musimy cholernie uważać. Pal
nawet licho fakt, że może nas

objąć kolejny eksperyment pe- ;
dagogiczny, te eksperymenty
mają zazwyczaj krótki żywot zanim jeden zacznie się wpro- | |
wadzać, to już kolejni ekspery- |
mentatorzy krzyk wielki pod-

niosą. Nie ma co ukrywać: partacze w tym zakresie wprost rodzą się w Polsce na kamieniu.
Jeżeli mamy zamiar zostać
w przyszłości reformatorem

procesu edukacji narodowej praca źle płatna i niewdzięczna,
ale za to wykazać się można
szaloną inicjatywą, to pobyt

w szkole traktujemy dość poważnie, analizując: co by tu jeszcze można zreformować.
W innym przypadku staramy
się przez to wszystko przebrnąć, jak najmniej kłopotów
sobie sprawiając.

|

18, 19 grudnia 1993
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W listopadzie przez trójmiejskie sceny i klubyJena się istna burza rockowa.
Dla spragnionych koncertowego szaleństwa zagrało w krótkim czasie kilkanaście kapel
pierwszej
ligi.
O koncertach
jud „pisaliśmy,
teraz alacjomijemy
fanom kilka
spośród k wielu
k lis
h
ó!
kie
ł
d ić
i
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36 RITCHIE BLACKMORE odszedł od DEEP PURPLE. Ze-

|

spół postanowił jednak nie rezygnować z trasy po Stanach i Japo-

:
|

|
mil. Naczasjej trwania zaangażował godnego zastępcę dla
|” w KENNY G. i SAN
jego żona LINDY zostali szczęśliwymi ro-

:

31 października.

'

Jarka Wajka, frontmana Oddziału Zamkniętego, spotkaliśmy

ł

- Co nowego słychać w Oddziale?
, 7 Nasz nowy materiał ukaże się za dwa tygodnie,

;
:

jednocześnie
kompakcie:
dopiero
wchodząca na12 polski ei
rynek
austriackaWyda
firmanaę Schubert
„Editions. Gwarantuje ona zrobienie kilku klipów. Na

;

?

nowej płycie będzie

w Aya RL i Emigrantach, obecnie przewodzącego zespołowi o milutkiej nazwie Piersi,

Niemodlina. Poszedłem do szkoły muzycznej w Opolu, a później zacząłem śpiewać normalne rzeczy. Najpierw w CDN, potem w Haku i Ayi RL, następnie miałem krótką przygodę z Emigrantami,
a teraz są Piersi. Właściwie to założyliśmy je w 1984 roku w Jarocinie. W przyszłym roku obchodzimy dziesięciolecie i na pewno wykombinujemy coś na jarocińskim festiwalu.

Tytuł krążka - „Terapia” - wiąże się z hasłem, pod

którym będzie organizowana na przełomie stycznia ii
koncerty

w duż ch miastach, na

pewno

|

- Ostatnio udzielałeś się w Ayi, Emigrantach i Piersiach. Która z tych kapel jest dla ciebie najważniejsza?

+

|

odka Gdańsk.
Y
Ę
- Jakie są losy filmu o zespole, który planowaliście

A zasanii mówiłem, że artystycznie najważniejsza jest druga płyta z Ayą, ale w nastroju, w jakim
jestem dzisiaj, mogę powiedzieć, że każda grupa znaczy dla mnie dokładnie tyle samo i że wszystkie

|

nakręcić?
- Na razie poszedł w zawiasy, ale pomysł jest

były lub są ucieczką od życia.
- Skąd się wzięła
nazwa Piersi?

Oddział momentalnie przy... ostro i elegancko, a my

|

zaczynamy

od spokojnego numeru,

który

nam

się

bardzo podoba. Nakręcimy do niego klip z fabułą, |

:

przedstawiający całą kapelę, pokazujący twarze.

Y
;
5
:

K
ak

.
|

Hs

filozofię, że niby modne w komunie słowo „pierwsi” myśmy tak śmiesznie zmienili na e

|

|

Kraińskie
buzera Kobranocki wypatrzliśmy
iej...
99, pierwszego
późn

- Tytuł Aoc j drugiej płyty brzmi a

a

naa korytarzu

a:

p"

|

- Nie. Loud Out była wytwórnią metalową. Teraz wydaje także VooVoo, kapelę jjeszcze bardziej

przykład ty, na przykład

pałast geniajneł R Ke

ja,
j prawie

OFanZady, Amerykań:

studia zaprosiliście jeszcze jakiś innych gości?

"POLAN

bię to co robię.

j

;

asne, chcemy

«

Graszw toruńskiej

ak

e

e wiezie.

„Oboje z Davem daliśmy

wtedyz siebie wszystko,
co najlepsze
Ś - bez kom-

promisów”.
Marta Szelichowska

N Ą

p

4

s€

:

4 8
©

adresu naszego nowego Fan Clubu! Oczywiście jeśli jest to
Oto adres:

—

- Twój najlepszy ubaw.

Jasne,
:
chcem ian

=

« możliwe - mamy dobre nadzieje!

- Płytę z Piersiami wydamy dopiero wtedy,

chyba też.

TR

«€

ANNIE
LENNOX
powiedziała ostatnio
o
BURYTHMICS:

Tu Zarząd Fan Clubu - „Polski Rock”. Mamy do Was
wielką prośbę. Otóż prosimy na łamach „Dziennika
Bałtyckiego” (który wychodzi w soboty) o wydrukowanie

I

- Plany na przyszłość.

| terminie. Bardzo tego pragniemy i z tego co wiem - oni | Niemniej nie wiem co z tego wyjdzie.

|

A

ze

Być może będziemy koncertowali z Acid Drinkers, bo | gdy zrozumiemy to, co się w Polsce dzieje.
wydajemy płyty w tej samej wytwórni w podobnym | Próbujemy także nagrać nową płytę z Ayą RL.

Lt

ZE

INTERNATI

wygłupy. Nie rozumiem dlaczego. wszyscy
traktują mnie poważnie. Tutaj na razie nie ma
warunków, żeby zostać np. Michaelem Jacksonem. To jest zabawa. Najważniejsze to siebie traktować z dystansem, dlatego właśnie ro-_ |

- Termin ustalono 1 na 13 grudnia. Jak Bóg da, to w trasę ruszymy na przełomie lutego i marca.

s:
zl

i
=
w

- Przebieranie się i wszystko pozostałe to są

- Co będziecie piętnowali a co gloryfikowali w tekstach?
- Tytuł płyty brzmi „Niech popłyną łzy”. Teksty są o różnych powodach, z których płyną lzy.ćO
miłości, nienawiści, zdradzie i przekrętach różnego typu.
- Czy chodzi o miłość do kobiety, czy o coś innego?
- Na poprzednich płytach było o miłości do kraju naszego ukochanego. Tym razem jest o miłości
- Kiedy ukaże się płyta i czy planujecie jakąś trasę promocyjną?

E:

ginalnych kreacjach. Czym jest twój image?

tworzących sekcję dętą.

do kobiety.

NOX utorowało EURYTHMICS drogę do sukcesu. Kolejna płyta

| „Sweet Dreams” była już wielkim hitem. Wielkie trasy koncerto-

| _ - Na koncertach występujesz
w bardzo ory-

* - Tak. Jest jeszcze Martyna Jakubowicz, Kasia Fidola z Buirdocka ii trzech facetów z Warszawy

::

-

| LENNOX i DAVE STEWART opuścili wtedy grupę THE TOMISTS, z którą nagrali trzy płyty. Pierwszą płytę EBURYTH-

EE

OO
tego studia jest zbyt piękne, krystaliczne, a my chcieliśmy surowego soundu bez żadnych bajerów.
są trudne do zrozumienia. Sam powiedziałem
Nie było żadnych założeń muzycznych, wszystko nagraliśmy tak, Jak wyszło z palców. Nowa płyta
wez racI z eo Awe i
po cy jere e ia a No
ka i Edyta Bartosiewicz.
Czy do | ** tym kraju” kiedyś mówiłem „w Polsce”.

4

i

CR Ry
Ope zebrąne bopracowane przez DA
Zespół rozpoczął działalność na początku 1980 roku. ANNIE

i

Że jest to coca-coską coca-colętylko jestdlatego,
la. Wprowadzany
ać
a obcy kapitał... Nie je-:

- - Co skłoniło was do nagrywaniaw studiu Modern Sound w Gdyni, a nie w Warszawie.
- Pierwotnie chcieliśmy nagrywać w S-4, ale były pozajmowane terminy. Poza tym brzmienie z

s:

=

W

A dlaczego
ykany”?
| -- To
jest temat„ m długą
ARN: Wystarczy rozejrzeć się dookola siebie. Pijemy za-

odległą od metalu niż my. O wyborze właśnie tej firmy zadecydowała głównie kasa.

:
sl

$> EURYTHMICS nie wznawia działalności, jednak mająca
się
wkrót
,
YTHMICS
LIVE
Sie
króle stanowi
ukazać wspaniały
Koncertowahołd
pitdla skCR
CS
1983-1989”
jednego z największych
zespołów współczesnej muzyki popowej. 22 utwory zawarte na
składance prezentują nagrania zarejestrowane w ciągu 6 lat na 21

we, prestiżowe nagrody przemysłu muzycznego ugruntowały ich
sukces. Wydaną w 1991 roku płytę „Eurythmics Greatest Hits”,
ke aja a najbardziej popularne single od 1982, sprzedano
W
egzemplarzy na całym świecie.

. Kto się kryje pod zaimki

Apenkam

IE

> Nawiązaliście współpracę z metalową wytwórnią: Loud Out Records. Czy wpłynie to na wasze
brzmienie?

1

|

- Znikąd. Powstała na takiej samej zasadzie, na jakiej psa nazywasz Burek, a dziecko Heniek. Po
MICS, In The Garden”, nagrali w Kolonii, w studiu niemieckieprostu przypadek. Przyjechaliśmy do Jarocina i zaczęliśmy razem grać. Śpiewała z nami wtedy
go producenta Conny Planka, który współpracował z zespołem aż
wspaniała, bardzo piękna dziewczyna, Kasia z Malborka. Była śliczna, ale jej mankamentem było to, | do tragicznej śmierci w 1987 roku. Połączenie wspaniałych meloże nie miała piersi. Dlatego nazwaliśmy nasz zespół Piersi. Później dopiero dobudowaliśmy do tego | gii, interesujących tekstów oraz świetnego głosu ANNIE LEN-

aktualny. Do radia puściliśmy pierwszy nowy numer -

„Rzekę”, wolną balladę. Ludzie może oczekiwali, że

i

modeli z najbardziej popularnego serialu MTV.
BD 1 grudnia, w dwudziestolecie słynnego klubu CBGB w No-

|
wymUNI
Jorku odbył się jubileuszowy
koncert, : w którym udział
- Kiedy zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
:
:
- Chyba w momencie narodzin. Jak miałem sześć lat rodzice przeprowadzili się
si na prowincję. do | Wzieli m.in. SOUNDGARDEN i GREEN APPLE QUICK STEP.

12 utworów. Na 10 grudnia W

lutego trasa promocyjna nazwana „Terapia zbiorowa”.

z BEAVISEM i BUTI-HBADEM, parą zakręconych

You Babe”

na korytarzu prowadzącym do garderoby, która w innych okolicznościach jest szatnią
hokeistów gdańskiego Stoczniowca.

Warszawie zaplanowano pierwszy koncert promocyjny.

Planujemy

i FRANKOWI SINATRZE - teraz zgodziła się zaśpiewać „I Got

króciutko przepytaliśmy przed występem na koncercie „Wojna z trzema schodami”,

e

CHER odmówiła wcześniej MICKOWI JAGGEROWI

„$>

Pawła Kukiza, największe o trefnisia rodzimego rock'n'rolla, niegdyś śpiewającego

lad koncertem

„Giganci rocka ,93” siedzącego przy herbatce w kawiarni hali gosia” e.

Fan Club
„Polski Rock”
Skr. poczt. 44

80-528 Gdańsk28

z Już ae to, że się tutaj urodziłem, jest

Z góry bardzo dziękujemy. Prosimy, aby ogłoszenie miało

| niezłym ubawem

miejsce na łamach,

kape akon Flecne. Czy” sę

gdzie

jest mowa o muzyce rockowej

: Barizo dziękujemy Hpozdrawiamy.

wiążesz z tym jakieś poważni sze plany.
*
- Gram tam głównie dla rozrywki. W tym roku

w:

A

Zarząd Fan Clubu
Roxana Baroewicz
Anna Lis

daliśmy drugi w historii koncert w pierwszą rocznicę
| dania pierwszego koncertu. Z tego widać, że gramy
raczej sporadycznie. Rozmawiałem jednak z szefem
Loud Out Records i zgodził się wydać kasetę. I to
chyba całe plany.

- Jak byś określił muzykę General Electric?

ś
ż

M NĄ AK EE

- Lider kapeli określił to red boogie. Nic wspólnego
z punk rockiem, bardziej toto jest podobne do bluesa.

|

- Czy prawdą jest, że masz dość grania „Kocham cię
jak Irlandię”?

|

Że mam dość, to za mocno powiedziane. Kiedy widzę,

PA

- Wszystkie numery grane od. stu lat się nudzą, ale

s AYN

| jak kilka tysięcy ludzi wyje, to nie mogę mieć dość.

U.S. CHARTS

- Twoje pozamuzyczne hobby?
- Ostatnio hobby z przymusu, czyli syn, dzięki
któremu śpię po cztery godziny na dobę. Jeśli chodzi o
dzień wieki to nie mam żadnego innego hobby.

SINGLE TOP 10

PR 4 AE
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Jprush znaczy

. Bieżące notowania amerykańskiej listy przebojów
w zestawieniu magazynu Billboard

WANE R

w

Sy NE DNC

ęd ku górze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9,
10.

Spośród licznych rockowych grup, działających na przestrzeni lat przy Tczewskim Domu
Kultury, najbardziej znaną i dojrzałą jest trio Uprush. Zespół działa od pięciu lat,
przew nęło się przezeń wielu muzyków i traktowany jest jako elita tczewskiego
|
środowiska rockowego. We wtorek, 21 grudnia, o godzinie 18.00 w Domu Kolejarza
odbędzie się wspólny koncert Uprush i zespołu Republika.
Z

aczynali jako zespół in-

strumentalny, grający
kompozycje,

własne

BIE

przeważnie w kwartecie. Jako
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Oczywiście nie korzystaliśmy

zgrany skład i prawdopodob-

według własnych pomysłów.

dzie, jesienią 1992 roku, gru- | poza udziałem w „Wojnie z trzema schodami" dała też niezły koncert w gdyńskiej „Budzie”.

z gotowych aranżacji, graliśmy — nie niezmienny. W tym skła- | O tej kapeli mówi się ostatnio dosyć często i rzeczywiście warto jej posłuchać. W Trójmieście
To rzadkie u nas zjawisko, dlatego tym bardziej uważam, że

takie granie standardów jest

dobrą i potrzebną szkołą.”
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TPD DO ANYTHING FOR LOVE - MEAT LOAF
TWIST AND SHOUT - CHAKA DEMUS 8 PLIERS /J, RADICS
TRUBLOVE -BLTON JOHN/KIKI DBE
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- Wielu ludzi porównuje was do Alice in

6

dają nam
wszystkim.
Naszym
au-

Chana.
om
elmeta i ee
Nirvany? TN Nie powiem, że nie

|

tórskim materia: |

takich podobieństw. Wiele innych kapel nas
jeszcze inspiruje, np. Bad Religion,
24-73 Spyz...
iitel
:
:

zaintereso-

a

yP SK

,

R:

ki Ów
ykĘ:0R.

ek

,

idziś.

e p ani

róbkę polskiego numeru „Dni, których nie zna-

WSZyD

Zbyszek Sylwe-

e

R,

strowicz. „Kiedy

spodobało nam się granie pioMarek - postano-

Ze standardami zespół występował

Ww

trójmiejskich klu-

z.

97%

Latem

wali

stach Polski. Do bluesowej

przyjmowani gorąco i pewnie

warsztat.

formacji

Jeszcze

że

wielu

pol-

rk

Grand

Gangsters

szedł drugi arka

od-

a arek

takie granie
iśmy piosenki
Thin Lizzy, The Beatles, Paula

Wiśniewski. Tak
więc
ź
nad roku Uprush gra w tuo.

Simonai kilku innych gwiazd.

Jest to najlepszy, najbardziej

Danii,

występo-

bach, również w innych mia-

PrrJay

w

Uprush

gdzie

byli

nier az tam poj adą,

a obecnie pewnie dużo ćwiczą

9

ed wtorkowym koncertem.

:

bk

Simon

o

ee

UV

Po raz ostatni przypominamy tym z Was, którzy jeszcze się
nie zdecydowali: macie już tylko dwa tygodnie (do 31 grudnia), aby wziąć udział w naszym plebiscycie. A więc chwytaj-

cie za długopisy, chwytajcie jakieś kawałki papieru, pomyślcie chwilę i
napiszcie tytuły oraz wykonawców Waszych ulu-

_ | ceta i podoba nam się to, co robi.

| > -Czy grasz teraz tylko w Kr'shna Brothers?

- Tak. Turbo i Wolf Spider padły na szczęście, Creation Of Death może nagra jeszcze materiał,

Miejmy nadzieję, że to się | który zrobiliśmy kiedyś, ale trudno nam się zebrać do KUBY: Litza gra w Acid Drinkers, ja w Kr'shna
uda.
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YEAR - DINA CARROLL
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własnych utwoi

PLEASE FORGIVE
ME - BRYAN ADAMS
DON'T BE A STRANGER - DINA CARROLL

10.
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Bieżące notowania brytyjskiej listy przebojów w zestawieniu
Our Price Music Ltd., sieci detalicznej sprzedaży płyt

- Nie mieliśmy nic do roboty, zebraliśmy
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przed koncertem.

w Gdyni. Wśród zarejestro-

wanych utworów znalazło się
. również kilka nek.
własnych
pioseNiestety
ich

również

*

Q K.

u

Z Tomkiem Goehsem, perkusistą popmalskie formacji Kr'shna Brothers, porozmawialiśmy

pa nagrała kilka utworów
w Studio Teatru Muzycznego

ważnego.

AGAIN - JANET JACKSON
ALLTHAT SHE WANTS - ACE OF BASE
HERO - MARIAH CAREY
TD DO ANYTHING FOR LOVE - MEAT LOAF
SHOOP - SALT-N-PEPA
GANGSTA LEAN - DRS
ALL FOR LOVE - BRYAN ADAMS / ROD STEWART / STING
BREATHE AGAIN - TONI BRAXTON
PLEASE FORGIVE ME - BRYAN ADAMS
SAID I LOVED YOU BUT I LIED - MICHAEL BOLTON

| Brothers i to ogranicza nasz czas.

bionych ach

które ukazały się w ciągu ostatnich 12

| miesięcy. Kiedy już przypomnicie sobie co najmniej 1, a mak-

symalnie 10 takich płyt - przysyłajcie swoje typy do nas, pod
adresem „Dziennika Bałtyckiego”, konieczni z dopiskiem NA

- Plany na przyszłość...

TOPIE - PŁYTA ROKU. Potem, 9 stycznia od godz. 20.00

- Najważniejsze są koncerty. Mamy kilka propozycji na grudzień, ale ciężko z tego sklecić jakąś || słuchajcie z zapartym tchem wielkiego finału na antenie Radia
trasę promocyjną. Na większy objazd wyruszymy

W przyszłym roku.

ARnet.

Gigantów rocka przepytywali:

Jan Terlecki

r
Adam Kałduński

Wyniki znajdziecie oczywiście

No to do dzieła!

wydrukowane

u nas.

,
NIE POZWÓL, ABY TWOJE ULUBIONE PŁYTY 1993

Zdjęcia: Jan Terlecki | | ROKU PRZESZŁY BEZ ECHA!!!

Str.8

18, 19 grudnia 1993
BMW 32080,r., sprzedam, 25-33-43
DACIĘ 1410 sprzedam, 56-76-95

417-337 - ZATRUDNIĘ dziewczyny

„7

tel. 81-80-78

dni ładne Panie, 51-02-74

p

31235

27-00-18

ATRAKCYJNA akwizycja. Pozyskiwanie
w całym kraju ofert i reklam do katalogów
promocyjnych wydawanych w języku niemieckim i rosyjskim. Z poważnymi agentami
i agencjami - stała współpraca. BMB Promotion, tel./fax 26-90-74
R-2144

dowych Procar, Redłowska 14, 22-

uszkodzony, 53-02-12

BIOSTUDIO - zaprasza na dwumiesięczne
kursy masażu leczniczego. Wrzeszcz, Grunwaldzka 76/78, tel. 41-12-31+34 w. 45 e

DROGERIA zatrudni ekspedientkę 1/2 etatu, Gdańsk, 52-07-42
o

iasd

ca stała - mieszkianie. Oferty 19433, Biuro
Ogłoszeń, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 5453

10 Lutego 33, 20-34-71

ei

OKAZJA Sprzedam gospodarstwo 10
76

pa

kupno, dzierżawa. Mieszkania,

domy, działki. Kupno - sprzedaż - wyna6 . Biuro obrotu nieruchomościami

okum

13891

|

FRYTKOWNICE,

rożna,

grille, opakowania

e:

Ltd. Gdańsk, ul. Rajska

norazowe - kubki 1
ojka”. Sopot, al. Niepodległości z

23002

10119

12, 31-38-30

ARG Biuro Nieruchomości, Gdynia, ul. Starowiejska 17/5, tel. 21-95-42, kupno, sprze-

daż, wynajem. Zapraszamy!

FUTRA naturalne i sztuczne, import
USA, poleca sklep Wrzeszcz, Dmowskiego
6 (Marchlewskiego)
SIE

i
, : GARAŻE blaszane Fama, 325
sprzedam
ha
13
rolne
ARSTWO
GOSPOD
w
mi 45
,
alTadeusz Bukatko, Kamienica 82-200.M
bork.

31071

ROZPOCZĘTĄ budowę pawilonu w centrum Tczewa (59 m kw.) (0-69) 31-38-34,

LISTWY

51-47-96

PLANDEKI, 71-19-36

WYNAJMIEMY magazyn
800 m kw., tel. 23-

RYNNY, wentylacje itp. 'Fal-max', 32-

+. AU

10963

10582
12551

10801

[e]

GDANSK

a

GLAS

- szyby sa-

mochodowe - osobowe, ciężarowe, autobusy, dostawcze. Szybki, pro-

fesjonalny montaż, fachowa obsługa. Oliwa, Grunwaldzka 487, tel. 52-12-65

"AUTO - SZYBY:- Jaan

SOLARIA, 31-05-33 wew. 51 — «346

BOAZERIĘ, 57-54-31
26
CHOINKI hurt po 16.00 31-82-50 prosić435
KAMERA Sony 8, 24-85-20
Ni
KOMPUTEROWĄ maszynę dziewiarską

Brother
KH940 - tanio, tel. (0-69) 25964

KSEROKOPIARKĘ Minolta EP 3170 podajnik papieru, sorter, stół stan licznika

e

30562

NAUKA gry na instrumentach muzycznych - studio piosenki, 25-48-10.
26231

TUE

no, dobrze urządzone z telefonem, 22 tys.
USD, tel. 24-30-49
29445

NAJTAŃSZY wynajem 500 O00. Zgio-

ALARMY, 37-06-89

.

PANDA
- wynajem,21-71-09 |

5

POKÓJ odnajmę 52-51-94

O ie

ALARMY, 56-33-74
ANTENY 41-89-97
ANTENY, 52-30-30
ANTENY -32-91-31
ANTENY, 51-40-47 .
ANTENY 31-36-64
ANTYWŁAMANIOWE

POMIESZCZENIE 50 m do wynajęcia, 2432085

. WYNAJMĘ M-3 umeblowane z telefonem.
Płatne z góry, tel. 53-00-63
31761

e

ARON
prz

13972 * ;s

16591

przychodów i rozchodów, rozliczamy VAT,
prowadzimy ewidencje VAT, 32-56-67 m5

15986

31-89-53, 20-68-16 - LE.

BIURO rachunkowe, 23-74-59

Wizyy specjali
EKG
15986/1

CHŁODNICZE

56-38-28 NEDICUS, Opolska 8, sto- |
matologia - znieczulenia ogólne, protetyka,
USG - a dzieci, dorośli, EKG, lekarze

7

lodówki,

zamrażarki, pralki, 52- 16-53
, 28028

CHŁODNICZE - lodówki,
51-70-91 po 14.00 51-47-09

CHŁODNICZE 254851 |
CYKLINOWANIE, lakierowanie,
20-14-77
as

A-DENT - Stomatologia Gdynia-Cisowa, Chmielna 14. Czynne codziennie 23-6716171

nia, tel. 21-1 1-07, 20-84-57

32105

ALCMEDICUS - wizyty, 41DORADZTWO
podatkowe,
42-44 - Piotr Stefanowicz - psychiatra, . księga podatkowa, 51-40-42, 53-13:00.

230, Jedności Robotniczej 223 (Eltor)

MOPSIKI, 57-96-75

28463

poalkoholowych, esperal

NORKI, 56-15-78

RE

ALKMEDYK -

*"AUTO - SZYBY

OKAZYJNIE segment Rotterdam, kurtkę

orygi-

nalne, sprzedaż, montaż, GN dle
ska 1/7. Dojazd Podolską do końca, 21 =

65-31

10657

*AUTO Szyby Przymorze, Czarny
Dwór 10, 534-998

z lisich łapek, 41-88-39
31133
PIECE akumulacyjne 31 W, używane tanio
sprzedam, tel. 82-20-53

R-2124

PRODUCENT podłóg, boazerii, drzwi, 51-

'AUTO - SZYBY- tanio,
Gdynia 23-68-88 —,

99-39
1/1

31226

WYPOŻYCZALNIA - osobo-

RATLERKI, jamniki, 71-00-99

ERY

AMORTYZATORY - nowe

44-51

we, dostawcze, lawety, 23-79-65

26617

z montażem, regeneracja, roczne gwarancje. Gdańsk 32-56-33, Malczewskiego 103,

AUTO - ALARMY, centralne zamki, znakowanie pojazdów, Mul-T-Lock, Oli-

wa, Grunwaldzka 487, 52-1 2-65 w.

15

A

AUTO-ZŁOMOWIEC. Sk,
gotówka, 43-50-60, Brzeźno, Uczniowska
52
22078

AUTOALARMY Piranha,
Gdynia 21-12-00, Gdańsk-Wrzeszcz 41-00-

31 w. 57, Tczew 31-40-03

|

26367

RATLERKI - pudelki, Gdańsk, Refektarska

REGAŁY magazynowe, metalowe, tel. 22-

AD

SPRZEDAM meble stylowe gdańskie, tel.
25-07-74 po 18.00
29442

TANIO: suknię ślubną, 20-31-69
WARTBURGA na części, 78-30-34 „mg
WYPOŻYCZALNIĘ kaset video, tel. 25-4117
:
29552
29441

ZBIORNIK na paliwo 60 tys. I, Lębork, 6119-54
29557

16199

LAWETĘ wypożyczam, 41-24-30,

WYPOŻYCZALNIA
ków, 57-61-94

Żua

WYPOŻYCZALNIA ŻuKÓW - Automar, 52-45-79

KUPIĘ numer telefonu 22... . Kontakt, 5110-75
R-2181
KUPIĘ kiosk "Ruch" - wykonawcę, tel. 5377-60
31064

Piast” - osobowe, dostawcze, 52-06-

33

19150

WYPOŻYCZALNIA polonezów
29-03-59
i
WYPOŻYCZALNIA osobowe,
lawety, 25-14-92
EH
WYPOŻYCZALNIA samocho-

dów dostawczych, 41-39-24

WYPOŻYCZALNIA Samochodów JW, 52-36-23
o
WYPOŻYCZALNIA samochodów dostawczych, mikrobusów "Tex", VW,
Mercedes. 41-24-30
aka

AUDI
80 1,6, rok 1972, stan dobry, 17 milionów, tel. 32-88-15
po 20.00
31805

pok

"41-24-05 - "LOKUM" natypłyniastowy wynas,

Wrzeszcz

16

15986/2

|

ALKOSAN - Profesjonalne leczenie
. stanów poalkoholowych, 21-91-36
27812

CAŁODOBOWE wizyty (L4), 4854-73
27008

CENTRUM
giczne

Stomatolo-

Vis-Dent - specjaliści

ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki, anestezjologii, 41-92-96, 41-85-04 15331

CHIRURG
- wizyty 31-25-26
CURODENTAL. Gabinety Stomatologiczne czynne 8.00 - 20.00, również
w niedzielę. Gdańsk, Pańska 6 (naprzeciw Hali Targowej) 31-69-58

na 15 (1000

em: Zgłoszenia bezpłatniaj

24-37-30 - POSZUKUJĘ mieszkania „39,

DEFANT - pracownia protetyczna porcelana, protezy: miękkie, teleskopowe,
zasuwowe, 22-06-26
HB

DEFANT - zespól implantologii stomatologicznej, Gdynia, Syrokomli 4/5 mują specjaliści stomatologii ogólnej,
tyki - chirurgii szczękowej, pon. - sob.
- 18.00, tel. 22-06-26

przyjprote10.00
ak

DENS - Prywatny Gabinet Dentystyczny, Dluga
67/68. Codziennie
8.00 - 20.00, sobota 8.00
9 14.00. Rejestracja 31-12-58
24660

. GINEKOLOGIA wyjazdy do kiniED

pora 513368

je

INTERNISTA - wizyty domowe,

53-42-59

a

NEUROLOG. Dr med. Jan Niżnikiewicz. Rejestracja 56-12-49, Również wizyty
domowe
A

NORD-MEDICA

- USG,

EKG, gastroskopia, porady, Sopot, 51-0504, Kościuszki 58
22700

'2483.83- WYNAJEM "Astra" s,

OKULIŚCI. Optyk. okular -

21-09-35 - FORUM, domy, mieszka-

dobór, wykonanie, soczewki kontaktowe.

nia, działki, kupno, sprzedaż, zamiana. Gdynia, Bema 6/1
10574

styczne, Chełm, Biegańskiego 43C

21-36-12 - WYNAJEM

16196

FIRMA Parkietus, 51-26-04, układa
parkiet (własny, powierzony). Rachunki.
Gwarancja. Najtaniej.
22595 |
FOLIE antywiamaniowe, przeciwsłoneczne,

Czynne od 11.00. Badania specjaliPSYCH IATRA -vizyty, 31-58-20
27197

"43-59-47 - PALOMA,,,,

WRÓŻENIE - Tarot. Astrolog, 51A

"ASTRA,

WRÓŻKA „Luna”, 22-12-70,
23-66-25
2786

RÓŻNE

SR

"LOMBARD - samochody, RTV,

złoto, Sopot, al. Niepodległości 743, tel. 5115-50
eo

"LOMBARD - samochody, RTV,
złoto, Gdańsk-Przymorze, ul. Kołobrzeska
:39 F, tel, 53-04-68

"AGENCJA, 47-60-33

do rejestru RHB-9201 - Specjalistyczne Biuro Finansów i Rachunkowości Spółka

- Osowa, Komandorska 18

Z 0.0 w Gdańsku, ul. Piastowska 41

*53.68-07- AVALON

'52-73-77

|
- INTERMAX -

ta

FOLIE antywiamaniowe PHU „Janex”,
tel. 51-60-22, 53-79-83

wa

FOLIE samochodowe, antywiamaniowe, 56-51-71

AGENCJA
22-48-66

32002

ATRAKCYJNE panie zapraszają, 25-02-42
R

CAŁODOBOWO - atraksyne dziewczyny, 51-

przewozy cudzym samochodem, autokarami, mikrobusami. Wczasy zimą. Kursy językowe - Anglia, 374-406, 374-664. *Zieleniak”.
14746

10617

CAŁODOBOWO, 53-93-08 no
DALIA zaprasza panów, panie, pary” b

Niemcy,

całodobowo, 48-51-52 — s

31-55-25, Brama Wyżynna (siedziba
PTTK) Biuro Brokerów, 31-28-61/407

Panda

Tifani całodobowa

EXCLUSIVE,
(24HR)

-

47-80-24
ie

10464

Kolonia, przewozy,

NPERIUM:

piękne panie, 23-32-

m

HAMBURG, Bremen, Kiel, 47-98-28

17395

JANET, 21-64-74

ROZI. Agencja Całodobowa. Panie, pa-

Elżbietańska

dziennie. Przewozy międzynarodoWe, wypoczynek zimowy.

e

_nowie, 41-10-60, Gd. - Wrzeszcz, ul. Karto-

„wicza 49

10487

Fam

TOP - 56-98-96

ISABEL - supertanie przewozy

w

Gdańsk - Hamburg, posiłek, napoje, ubezpieczenie
w cenie biletu, tel. 41-98-89 x,

VEGAS - 51-47-02

LIDIA (0-69) 31-44-96, wycieczki, prze-

CZEKAMY na Ciebie
- Paradis—

jazdy autokarowe, wczasy, pielgrzymkaIzrael

Forsa

. MAXIMUM relaxu zapewni Ci Klub

| SAMIDE, 22-13-47 - Przewoży rodzin

Manuella. Dysponujemy apariamen-

Sig osyre Zanaszeny 1800-00, 24
ZN
„>

28052

ke

=

PARADIS, Sopot, Żeromskiego 6, 51-49-60
(20.00 -6.00)

SYLWESTER vw ośrodku w Ja-

ALL

strzębiej Górze. Balt - Tur Sopot, ul. Kościuszki 12, tel. 51-64-44
x
R-2059

MIKROBUSEM, 57-57-52

e s

ai . IVECO ży, nowe, tel. 82-73-55,

ŚWIĘTA - Sylwester Kaszuby - Pensjonat
Wodnik,
Zawory koło Chmielna, 81-95-11 w.
126
24302

KOMFORT - taxi, 322966
31001
KRAJ, zagranica 48-51-83

"LOMBARD. Najtańsze acz

Zieleniak Ip. pokój 107, 374-234, 374-534

25-29-34

TRANSPORT, 2 tony, 21-69-53

Szansa na wspaniałą wygraną!
3 x Opel Corsa City

KOMINKI, nowoczesne, piece przenośne, 22-21-16

OE

KOMPLEKSOWE

Najnowszy model Opla Corsy City, bezpieczny samochód dla całej rodziny,
W wybranym przez Ciebie kolorze!*

re-

monty
i adaptacje
wnętrz: malowanie, tapetowanie,

50 aparatów marki Kodak 875 AF

lekkie ścianki działowe, kafelkowanie,
prace wyburzeniowe, układanie boazerii

Nowoczesny aparat fotograficzny typu auto-focus

i podłóg. Szybko. Rachunki, tel.
57-03-75

R-2055

500 opakowań pieluszek Pampers*

KSIĘGI przychodów, VAT, Orgtech,

31-66-35

R

LIMUZYNA, 23-40-21

U

Bo radośniej jest maluchom, kiedy mają bardziej sucho!

Sprawdź czy wygrałeś - oglądaj losowanie samochodów
30.grudnia w 1 programie TVP o godz. 19.55

MONTAŻ - autoryzowany serwis
zamków: Garda, Abloy, Ewa, AssaSolid i innych. Lares, Gdynia, ul. Świętojań-

ska 98, 20-16-67

kk

PARKIET eksportowy.
Roczna gwarancja, własny - powierzony.

Tel. 57-06-69

27539

. POMNIKI granitowe i grobowce. Posezonowa obniżka cen. W grudniu: 30 do 50
procent taniej. Gdańsk, Kartuska 13 i Łosotwicka 32,
27933

Spróbuj!
Poproś w sklepie o ostemplowśnie tego kuponu, wypełnij go i wyślij do nas wraz z wyciętą z opakowania
pieluszek Pampers? namalowaną buzią oraz paragonem. (Pamiętaj: liczy się tylko duży obrazek z przodu

opakowania). Zgłoszenia zbieramy do 28 grudnia 1993. Ogłoszenie wyników w Gazecie Wyborczej.
Weź udział w konkursie - być może już w grudniu wybierać będziesz kolor swojego nowego Opla Corsy City!
Imię i nazwisko:

PRALKI, - 56-15-15

o

Imię i wiek dziecka;

PRALKI, 56-22-47
PRALKI, 56-36-72
PRALKI, 5661-11

a
a
ak

Adres:

ROLETY antywłamaniowe, ociepiające - 'Sohns-PoV,
39-02-65
a
ROLLGATE - rolety przeciwwiamaniowe, zwijane, kraty, bramy, 31-10-11 w.

Ś

|

toro

Telefon;
Nazwa i adres sklepu:

SoNony i| ostemplowany przez sklep kupon
ursowy oraz paragon wyślij na adres:
1 131, Skr. Poczt. 94, 03-996 Warszawa

pieczątka
sklepu:

SONY - TV - Video iinne serwis (bez VAT-u), 32-37-30, 23-51-04.

TELE
- COLORMAT,
Neptun, inne, 32-37-30, 23- SFr

rs

OSOBOWO - bagażowy, kraj, zagranica,
AKADEMIA Medyczna w Gdańsku unieważnia legitymacją studencką nr 19291 na nazwisko Bieniaszewicz Anna.
I

| Pampers”

267)

07

AGENCJA „Amadea”, tel.
24-80-05
16178

AUTOCENTRALA - KONTYNENTY. Najtańsze, komfortowe

Cczew (0-69) 31-46-60

15863
22586

22-49-51

stria, 100 x słońce: Wyspy, Afryka, 100
x przewozy: Europa, Chmielno - sylwester
*po kaszubsku”, 31-28-61 wew. 313 12953

HIGH-SOCIETY,

27462

dziewczyny, panowie (całodobowo)

100. BIURO Podróży, 100 x narty: Au-

HALLO -

29939

| 56-37-02 EWA

| PODRÓŻE —

41-78-18, ulgi.

Towa-

*PARADIS

USZCZELNIANIE okien, 51-82-50

NOT),

KLUB

*AGENCJA całodobowa, 53-64-19

ul. Karmkowskiego 9, 17.00 - 19.00 | p

siedziba

22592

'ATENA 32-11-20

29821

mia, że z dn. 7.09.93 została postawiona
w stan likwidacji. Sprawozdanie końcowe

EST- Roko

22592/1

rzyski Bingo 20.00 - 6.00, Gdańsk

pod zastaw. Gdańsk, Wały Piastowskief,

23-10-54 LOMBARD - sklep - komis.

23633

ORCHIDEA - 41-33-45

JD - Bolonia Wotecja, Wied, 91-12-16, 31.

Pod

56-51-05 - dojazd bezpiat-

ny

LOKATY
- pożyczki, 20-57-29 | „6
PRACA Belgia - transport tanio, 26-40-53,
ROMAN Cyranowicz. Podaj adres! Apna.
SĄD Rejonowy w Gdańsku 29.11.93 wpisał

PRZEJAZDY Rzym

Wyprzedaż świąteczna. Dom Towarowy,
Chylonia, Box 37
31009

HYDRAULICZNE, 43-17-10

156-43-96 CAŁODOBOWĄ,,

DRZWI przeciwwiamaniowe, kraty, 3265-49

10189

GINEKOLOGIA, testy ciążowe,

o -00-76 w. 52 EKS.
PRESOWY wynajem .
Baron!!! (9.00 - 19.00),
Wrzeszcz, Miszewskiego 12

porady, stany poal

katolowe, esperal, 31-39.6, 2068.

5

Morska 171

ay

LOMBARD - pożyczki pod zastaw
Gdańsk, Długie Pobrzeże 14, tel. 31-52-35,

dy - niskoprocentowe pożyczki.
pe abo

ELEKTROMONTERSKIE, 533-141

HYDRAULICZNE, 237061 |

ooo ZN]

s

10/11, 31-51-11, mikrobus Kóln - co-

ŻALUZJE tanio, 23-57-86
o
ŻALUZJE, 24-35-66
a
ŻALUZJE, 32-38-96, 37-07-72 | 06
ŻALUZJE, 32-18-49
o
ŹWIR, 48-54-76
Ee

pieniężne, komis.

ELEKTROINSTALATORSTWO, 51-69-05,

i
53
e

w

2310.54 LOMBARDRD
-poźyczi

a

2357-86 |
GAZOWE, 32-28-30
GAZOWE, 53-71-22

m
ai

ZESPOŁY
- wesela, 53-49-89

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 23-5512, 25-44-21
AA

DOMOFONY, 25-55-10

23510

31227

24162

iż *

13719

TRANSPORT, 24-09-06 |
6)
VIDEOFILMOWANIE profesjonalne, 51-14
45
|
2576
VIDEOFILMOWANIE, 56-85-19 | pw
VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95
„am
VIDEOFILMOWANIE, 23-72-59, 56-83,95.
VIDEOFILMOWANIE, 31-20-79
WIDEOFILMOWANIE, 52-44-44 |
WIDEOFILMOWANIE, 41-74-54 |

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 41-320
28000

DRUKARNIA.
Studio
Graficzne. BTCHh. Przymorze,
Szczecińska 36, tel. 56-10-48
ae;

271%

| TRANSPORT, 48-51-83

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-5171, 2481-87
31233

51-71-18

spółki jest do wglądu przez 14 dni, Gdynia,

TRANSPORT, 57-70-96
TRANSPORT, 23-83-59 |

e

leczenie problemów alkoholowych, stanów

ki w Kaliningradzie, tel. 52-03-33

Kea

WYPOŻYCZALNIA

%

LOMBARD pożyczki, komis tech-

niczny, Sopot, Podjazd 7, 10.00 - 18.00, tel

TELEVIDEOSERWIS, 32-81-69, 25-21-97,

TRANSPORT
1,51, 7912.30: | pa

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 23-575
24347
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-53-

"TAUTO - ALARMY Gier... soorów
AUTOALARMY, alamy 23-129
BIURO Rachunkowe *Fal-mar, księga

31-89-53 - LARYNGO06; neurolog» - pedia-

:

p
r
jeże
rolety

ANE zamki, drzwi

48-94, 52-43-11, raty

LEKARSKIE

34

i
|,

PAW

TELENAPRAWA Sony, ime video

TRANSPORT - Mercedes, 24-33-05

CYKLINOWANIE, 20-741
I
CYKLINOWANIE, 53-14-09
ki
CYKLINOWANIE, 47-64-81
sA
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-8519
żyć
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 52-3519
ei

ocieplające, Piekamicza1, 32-62-51 w, 208

WYNAJMĘ na okres 2 lat mieszaknie 2, 3pokojowe z telefonem dla 4-osobowej rodzi:
ny W a
A Stadionu Bał-

KARZ domowy.
stów, dzieci, dorośli,

u

ALARMY - ubezpieczenia, 53-29-77,

ODNAJMĘ sklep, centrum Wrzeszcza, 5147-75, 51-62-64
31764

CYKLINOWANIE, 32-06-10

i

UG unieważnia leg. stud. 63626, Sławomir
Brzozowski
31599

Sopot, Haffnera 24/1 51-47-12

TRANSPORT kraj - zagranica, 41-67-52,

27556

KURSY maszynopisania Żak, + CYKLINOWANIE, 32-62-10

50 000. Cena nowej 140 mln - do uzgodnie-

Gdynia 20-49-77, Kapiańska4

CYKLINOWANIE
- lakierowanie, 21-04;06, |
Żak
NG
2
6

LOMBARD - pożyczki pod zastaw,

NRY

TELEWIZYJNE, 31-85-23
FA
TELEWIZYJNE, 25-30-16
a USZCZELNIANIE okien, 24-16-72
TRANSPORT międzynarodowy, 31040), |
TURYSTYKA

BOAZERIE, parkieciarskie, 56-09-18 „s
CYKLINOWANIE, 53-63-85

nia legitymację studencką nr 19088/!l/WL
na nazwisko Pizoń Małgorzata.
luc

Wrzeszcz, 41-24-32

SPÓŁKA z o.o. „Litwos” w Sopocie zawiada-

be: zpłatny dojazd

30153

BIURO rachunkowe Oliwa, Derdowskiego
26, 52-24-38
|
565

15861

Sprzedaż, montaż (supertanie, boczne, ja-

pońskie) Wrzeszcz 41-49-92, Kos 8. Orunia 39-02-2029 wew.

ŻALUZJE vericale, 51-00-80, 25-14-

57-26-19
56-01-95
26-84-95
32-17-42

tel. 31-41-15 w. 30

MIESZKANIEdo wynajęcia, 53-03-91. gre”
MIESZKANIE 60 m kw. 4-pokojowe Witori-

MATERIAŁY podłogowe,

budowlane Somonino, tel. grzecz. 81-12-12

rzez ANI

po 17.00.

s

SZWAJCARIA Kaszubska sprzedam działki

Ue

c

AA

ŻALUZJE -pionpoziom, 233474, 32-37-30, 23-51-04

KURS prawo jazdy wszystkie kategorie
"Gredo", 32-32-18 |
15865

grzewcze, grzejniki,| Pr

deski, parkiety, bary, 52-16-32

1046

21-97:75

szenia bezpłatnie, 52-31-07

DRUKI akcydensowe, 51-46-61,

SKLEPY, biura, warsztaty, hale produkcyjne, działki, mieszkania. Sprzedaż,

mss

BOAZERIA. mozaika, 57-53- s

31468

KURS ,B”, 48-72-83, 41-50-92

4913

TELE - Gołormat, Neptun, inne, 32-37-30, 23-51-04
i

cja niezawodności - producent, Gdańsk, Po-

WYNAJMĘ garaż, 56-83:54

SPRZE A

ha lub 7 ha samej ziemi Gdańsk, tel. 31-70-

SZYBY antywłamaniowe, bezpieczne, zespolone, tel. 71-35-66
se”

M-3 na Moreniedo wynajęcia, tel. 57-94-18

|

ap

ZNAKOWANIE, tel. 47-74-14 |

wnicza, domy, działki, mieszkania, Gdynia,

rolety, drzwi harmonijkowe,

23

HALA Targowa Gdynia sprzedam, 20-27:7

WYPOŻYCZALNIA samochodów, 31-86-31
w. 50
25049 |

ABRAMOWSKI. kancelaria pra-

ŻALUZJE pionowe, maz,

lanki 110, 52-37-36

rośli, EKG, 57-63-25, 56-27-40, szczepienia.

24346

26635

53-70-58

ŻALUZJE pionowe - gvaran-

WYJAZDOWA Pomoc Lekarska, dzieci, do-

MABEL. - SARTTA 240843 | a

WYPOŻYCZALNIA samochodów dostaw-

:

PRZEPROWADZKI, 56-408 | pas
PRZEPROWADZKI, transport, 57-93-45,

UNO, Tipo po wypadku kupię, Żuk izoterma

czych „Nava”, 39-02-20 w. 224

: NIERUCHOMOŚCI

ŻALLUX. Żaluzje pionowe, poziome.

taż, Gdańsk, Rajska 31-31-23

MIESZKANIA,
domy,
KURSY komputorowe: Indziałki - Kancelaria Prawnicza Lex”,
fomer, 31-67-34
15864
Gdynia, M. Focha 31, 20- -61-45, '

22-45-50

PRZEPROWADZKI ĘbioNazam, 51-53-

żiadź

AKDAEMIA Medyczna w Gdańsku unieważ-

LOMBARD - samochody pożyczki pieniężne, vis a vis dworca PKP

40-51

PRZEPROWADZKI - transport, 32-51 Su.

Rolety. Bezterminowa gwarancja, 31-27:84

Ee

DS

54, 11.00 - 19.00

CYKLINOWANIE,
KURS B, 41-21-82, 32-49-71
16645
- CYKLINOWANIE,
KUPIĘ mieszkanie, 31-41-48
« „KURSY- księgowych - sekretarek- maszyKUPIĘ dwupokojowe, , l piętro, 3-158, nopisania - obsługi k omputerów - kasierów CYKLINOWANIE,
, walutowych. ODDK 26-30-32, 41- 1? 31 CYKLINOWANIE,
'M-2 Karwiny, osobie samotnej wynajmę, tel.
wew. 34, 68.
oe

sprzedam, tel. 57-12-45

ZATRUDNIĘ w gospodarstwie rolnym - pra-

20.00

26180

PRALKI - naprawa, 41-50-86

gielski, niemiecki, 21-15-84 - Gdynia, Po-

morska 29/13

ViTAmedicine, 51-77-11, profesorowie, specjaliści, badania okresowe, USG, 14.00 -

20549

PARKIECIARSKIE, 23-58-17

TŁUMACZENIA przysięgłe - an

je

tapetowanie, 32-17-42, 31-

13721

04-71, 20-32-78 dojazd bezplatny — 577

R

SEKSUOLOG, 23-63-08

MALOWANIE,
71-80

TELEWIZYJNE, 53-51-01, 57-

Załatwi!!! - 53-38-93- Informacja całodobowajii

31238

SPRZEDAM Fiata 126 p, grudzień 1992, tel
48-74-58
31775

„ZATRUDNIĘ ekspedientkę z praktyką. CuKiernia „Beata” Gd. - Zaspa, ul. Pilotów
3,

TELEWIZYJNE, 20-21-52

- Klub Osiedlowy „Maciuś” Gdańsk - Przymorze, Opolska 2, godz. 15.00 oraz klub MW
„Riviera” - Gdynia, Zawiszy Czarnego 1,
godz. 17.00
28812

- Mieszkań -

a

TELEVIDEOSERWIS, 52-44pa 97, bezpłatny do-

PROFESOR Olejnikow przyjmuje chorych:

53-07-61, 53-38-93

11.00- 15.00. "Hanna" -

SPRZEDAM Opel Corsa 1,2 i, rok 1992,
15 000 km, czerwona, 124 min, Starogard
Gd. Tel. 235-20od 18.00 | A

sztat samochodowy Ortowo, Miodowa 6,,,,

IEHH zenia - bezpłat-

Doradzi - Pomoże - Państwu!!! *Hanna” - Soli. dnie - Błyskawicznie -

ad?

48

"TOKARZA młodego i ucznia zatrudnię, war-

4

Firm - Cze-

ska 42 E (falowiec 12.00 - 19. A soboty

u

71 w.46, 56-33-74

godz. 8.00 - 10.00, 16.00 - 18.00, tel, 52-30-

Specjaliści

ów - Biur - Maga

SPRZEDAM BMW 520i, 82 r. 57-79-75,
SPRZEDAM
BMW 525i, 1992r. 16 tys. km,
tel. 72-30-98
AH
SPRZEDAM Ładę kombi 1986 r. te. 71-82.

ności Robotniczej 20, zatrudni ekspedjąntki

MEDEOR s.c, - usługi pielęgniarskie przyjmowanie zleceń

nÓW - Sklepów - Najwi kszy!
- Wybór ofert! Kołobrze-

BO

bry, tel. 78-37-18

SPOŻYWCZO - monopolowy Orunia, Jed-

Cudzoziemcy - ([Amerykanie - Niemcył Bizne-

Wynajem!

SPRZEDAM malucha '86, stan bardzo do-

SOLIDNIE sprzątam, 20-62-23

9.00 - 19.00, soboty 9.00 - 14.00 (21-67:67)

HANNA!!! 53-38-93, 5641-40 - Błyskawiczn
.

REFLEKOTRY regeneruję, Gdańsk, Kartu-

e

Gdynia, ul. Starowiejska 25/7, codziennie

Mie-

MERCEDES 190 E 2,0, 1989 sprzedam, tel.
57-94-18 po 17.00
e

ska 135

"PRZYJMĘ chałupnictwo, chętnie szycie, 56-

HANNA!!! Bardzo
nie!!! - poszukuje -

A

Auto-Tak, 31-98-59

OGRODNICTWO zatrudni małżeństwomieszkanie, tel. 31-84-48, godz. 18.00 21.00
o

GABINET stomatologiczny

MALUCHA, 1985 rok produkcji, 25-50-84,

ODSTĄPIĘ Cinquecento 700 w systemie

KUCHMISTRZ lat 33 poszukuje pracy, tel.
56-92-68
7

7, 52-12-46 w. 260. Zgłoszenia bezpłatne, .

-

TELEVIDEOSERWIS, 53-12.

26821

STOMATOLOG. 41-43-10 „9

jałowy ch

MERCEDESA 200 D, 85-87 r., 47-75-804,

FIRMA niemiecka zatrudni na terenie Niemiec wykwalifikowanych rzeźników. Oferty
31497 Biuro Ogłoszeń, Targ Drzewny Te

' kologia. Tel. 20-18-11

RR

TELENAPRAWA, 235242,

Terapia bólów. Prof.

DIOGENES - wynajem, Piastowska

meni

KUPIĘ zachodni do 100 000 000,- również

41-01-66

zczurowicz - rozrodczość, gine-

szkań - Domów - Lokali.

e

23. Echokardiografia, USG ię

a

wnicza, Góynia, 10 Lutego 33, 21-89-63...

IMPORT części samocho-

tun, Helios - dojazd bezpłatny, 31-88-63,

szne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, szyi, piersi. Gastroskopia, EKG, laboratonum. Biopsje, zabiegi chirurgiczne, laryn-

ABRAMOWSKI - kancelaria pra-

x

18-42

isć

KAFELKOWANIE, 56-15-78
Że
LODÓWKI, 24-88-70, usługi domowe „_
MALARSKIE, 47-64-81
13705
MALOWANIE, tapetowanie, 53-32-52 31246
MALOWANIE, 20-74-81
Jm

TELENAPRAWA - jovisz,

Medyczny.
Gdynia, Starowiej-

e

ska

szkań, biur, sklepów. Zgłoszenia bezpiąlng

GARAŻ sprzedam, Wzgórze Maksymiliana,

APTEKA w Gdyni-Cisowej zatrudni mgr. farmacji, tel. 24-47-79 po 19.00
Bie]

dr

20-06-11 - WYNAJEM nic-

FORD Sierra kombi 2,3 D - 85, cena 75 000
000,- 53-36-98po 16.00
ae

AKWIZYCJA - przyuczenie. Usługi budowla-

47-31 od 10.00 - 12.00

telefon, odnajmę

FIATA 126 p, '92 - 12 tys. sprzedam, 5202-76
HA

SOLIDNA zgencja towarzyska zatru-

SALON

„5,95

23-07-10 - DWUPOKOJOWE, umeblowane,

FIATA 126 p, 1989/90 r. 31 mln sprzedam,

31490

MODYSTKĘ i uczemicę, 51-97-94

ne, 23-56-79

21-96-12 POSZUKUJĘ mieszkania,

- Ograniczenia prawne: W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Procter £ż Gamble, GM, Kodak,
Saafchi 6 Saatchi, Phase II oraz ich najbliższa rodzina. W przypadku zgłoszeń wielokrotnych jednej rodzinie
przypadnie jedna nagroda. "Wybierasz z dostępnych w handlu kolorów.

25975

Str. 9

7.00 Rondo - magazyn informacyjno-gospodarczy :
7.20 Rynek Agro
7.45. Z Polski...
8.05 W drugim planie
8.25 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno - program red. katolickiej dla dzieci i rodziców
935 5-10-15 - program dla dzieci
i młodzieży oraz film z serii
„Tajna misja” (3)
11.00 „Na szlaku przygody” (9) - serial dok. prod. australijskiej
11.50 Jesienne MTV
12.00 Wiadomości
12.10 Pół godziny dla rodziny m „Powroty i marzenia”

7.30
7.35
8.00
9.00
9.20
9.25
9.35
10.10
10.40
11.00
12.00

15.20

Chęciński, wyk.: Wacław
Kowalski, Władysław Hańcza, Zdzisław Karczewski
(film z 1967 r., 81 min.)
Magazyn paryski nr 6. Moda
Klasztory polskie
Sport - Koszykówka zawodowa NBA
Halo „Dwójka”

per Baloo”, „W samą porę” (1)

15.10 Telewizyjny Teatr Rozmaitości - William M. Inge „Wróć, Kropeczko”, reż. Tadeusz Worontkiewicz, wyk.:
Zofia Saretok, Krzysztof
| Chamiec,
Justa

15.25

Zwierzęta świata - „Gepardy

13.30
14.00
14.30

8.10 Apetyt na zdrowie - magazyn sportowo-rekre-

acyjny

8.55 Filmy animowane

20

19.15

19.00

Wieczorynka

- „Tukany na

„Szkoła kłamców”

- Irena

tem

14.00 Teatr Rozmaitości: Aleksander „Fredro „Odludki
i poe
14.45 Gość TY Polonia
15.00 Pieczenie chleba - Anna

Dymna
16.00 Program dnia
16.05 To lubię... - program roz-

rywkowy,

17.00 Teleexpress
17.15 W świecie filmów rysun"kowych - „W krainie
czarnoksiężnika Oza” (7)
17.40 „Czterdziestolatek” (6) -

seriał komediowy TVP
18.30 Obyczaje

tropie” |
19.30 Wiadomości

Santor
19330 „ABBA po polsku” - program muzyczny

19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości

20.00 Polskie ZOO
20.30 „Pożar na 37 piętrze” - film

20.10 Życie obok życia

20.00 „Ziemia obiecana” (1/4) - serial TVP, reż. Andrzej

fab. prod. USA

22.10
23.30
23.40
23.55
0.20

1.45
'3.20

(1991 r., 91

min.), reż. Robert Day, wyk.:
Lee Majors, Lisa Hartman,
Peter Scolari
Czar
par (11)
Wiadomości
Sportowa sobota
„Pożegnanie z Barbarą” - reportaż
„To coś” - horor prod. USA
(1985 r., 84 min.), reż. Larry
Cohen, wyk.: Michael Moriarty,
Andrea Marcovicci, Garrett
Morris
„Juliai Julia” - film fab. prod.
USA (1987 r., 94 min.); reż. Peter del Monte
Zakończenie programu

930

21.00 Panorama
21.25 Słowo na niedzielę
21.30 „Benny Hill” - angielski
program rozrywkowy

23.15 Andrzej '93 - Wręczenie

nagród Akademii Humoru

0.00 Panorama

Siodmak, wyk.: Robert
Shaw, Mary Ure, Jeffrey

0.05 Program na niedzielę

Hunter

ne
1.00 Kompozytor też ma twarz

0.25 Rocknoc
1.45 Zakończenie programu

10.00 Bajkowy świat

przygodowy prod. austra-

lijskiej
12.00 Nowiny i pogoda - serwis
informacyjny
12.10 M-3 - Magazyn muzyczny
młodych
13.00 „Hot Shots” - komedia
prod. USA, wyst. Charlie
Sheen, Cary Elwes

AZS

„Jeronimo” - serial,
odc. 55

13.10 Muzyczna petarda
14.00 Magazyn publicystyczny

|
z Deutsche Welle
14.30 Zdrowie,
moda i

| 14.40 Sky Studio - magazyn pu-

0.10 Widowisko publicystycz-

- program rozrywkowy
1.55-8.00 Przerwa

Program dnia
Panorama
Nowalijki
Muzyczny quiz
Muzyka, moda i...
Kuchnia, czyli zrozumieć
świat - program popularnonaukowy
17.05 Eurotourism - Szwecja zi-

mą

„Wróć, Kropeczko”

:

17.25 Dookoła świata
:
17.55 Bałtycka szkoła narciarska

|

- lekcja 9

18.03 PANORAMA

Ś Przeżyli wspólnie wiele lat. Niemało

|| ich nie spotka. Tylko Lolę dręczyły sny, w których pojawiała się zaginiona Kropeczka, jej ukochana suczka.

| | Nagle wszystko zaczyna się zmieniać, gdy do ich domu
|| wprowadza się młoda dziewczyna.

Panorama

20.05 „Gdzieś w Europie”
21.00 TV Polonia

:

informacyjny

15.00 Groch z kapustą

15.15 „Cień Wilka” - film o produkcji filmu

16.15 „Czarodziejskie zwierciadełko” - film animowany
.
dladzieci, odc. 57
16.40 „Gigi la Trottola” - film
animowany dla dzieci,
odc 65:
17.05 „Kapitan Hawk” - film
anim., odc. 135
17.30 Wiadomości lokalne
18.00 „Detektyw Remington
Steele”
serial'

16.00 „Szalona Akademia” - komedia prod. USA, reż. Reuben Rose, wyst. Coleen
Camp, Ken Welsh

17.30 Nowiny i pogoda - serwis

informacyjny

-19.00

;

|
|

nowela

17.45 Sky Studio - magazyn publicystyczny
18.20 Baw się razem z nami - Quiz dla dzieci
18.30 Bajkowy świat

kryminalny

15.55 Program dnia
16.00
4x4 Magazyn motoryzacyjny dla dużych i małych
16.30 Między nami smakoszamiprowadzenie Carlos Gonzales-Tejera
17.00 „Supermodelka”, odc. 65
- (powt.) - brazylijska tele-

Historia westernu

- John

Wayne

17.30 „Rzuć wyzwanie wiatrowi”, reż. William Blackburn, wyk.: Mark Whittington, Katy Dickson, James

Collins
19.00 Informacje

19.15 „Autostopowicz” - serial

|

|

amerykański

10-40 Film animowany dladzieci:

20.00 „Mc Gyver"” - serial

20.00

21.45 Wiadomości lokalne
22.00 „Cześć mama!” - kome-

20.10

„Brutalna sława” - film

sensacyjny prod. USA,

„Quennie”,
pei cz. I - ame-

rykański miniserial

Brant Ley
22.00 Telefoniczny koncert ży-

/

czeń

:

0.00 „Powrót do raju” - dramat

3.00 Trójmiasto zmienia się
3.30 Muzyczny misz masz

prod. USA
1.40 Z sal koncertowych

4.30 Wideoklipy |
5.40 „Detektyw Remington
Steele” - serial krym.
6.30 „Posterunek przy Hill

2.30 „Wyższe wykształcenie” komedia prod. USA
3.50 Nasi goście

4.50, „Idealna narzeczona”
thriller produkcji USA

Street” - serial krym.

7.20 Wideoklipy
8.00 Puls miasta

6.30 Muzyka na dzień dobry

| piętrze w pomieszczeniach Banku Międzystanowego
1 szybko ogarnął wyższe kondygnacje. Strażnicy zlekceważyli pierwszy sygnał o grożącym niebezpieczeń-

ider, wyk.:
Tempest Bled:

Robert Vaughn, Timothy

23.40 Muzyczny misz masz

| groźny pożar. Ogień zaczął rozprzestrzeniać się na 12

(powt.), reż. Paul Schne-

reż. Koos Rocts, wyst.:

Giandomenico Curi
23.30 Puls miasta

Tuż po dziesiątej wieczorem 4 maja 1988
| | roku w najwyższym wieżowcu Los Angeles wybuchł

21.00 „Tańczyć do białego rana

a
2230

Ro

+ClifF'de

A

Tracy

stwie, uznając, że jest to błąd komputera. Wkrótce zro-

Young

zumieli swoją fatalną pomyłkę. Do walki z żywiołem

(w przerwie fil- | | przystąpiło ponad 300 strażaków.

23.15 Tradycja i nowoczesnośćWZPS Warszawa
23.30

„Amityville: Przebudzenie

„To coś”

|

zła”, USA 1989, reż. Sandor Stern, wyk.: Patty Du-

|
Y

Horror. Tytułowy „The Stuff” to nowość na
rynku żywnościowym, reklamowana jako doskonały
| deser. Okazuje się, że ta niewinnie wyglądająca subman Lloyd
1.35 Z cyklu: Potwory, odc. 17 - | | stancja przypominająca jogurt jest groźnym pasożytem
„Tancerze”, reż. David | | pożerającym człowieka od wewnątrz.
Misch, wyk.: Mary Jo Keke, Frederic Lehne, Nor-

enen, Neal Jones, Dan Fra-

1455 „Zwickenbach 8 Co”- serial
15.20 „Światłem w ciemność”: uroczysty koncert
17.30 „Opowieść wigilijna” - angiel;
ski film obyczajowy wg powieści Karola Dickensa, 1984, reż.
Clive Donner (97 min) Dla kupca Ebenezera Scrooge'a Boże
Narodzenie jest świętem głup-

ców a miłość bliźniego nic nie

19.00
19.20
19.30
20.00
20.15
23.10
23.40

znaczącym frazesem...
Wiadomości
„Rozmowa dnia”
„Piazza Virtuale: telewizja jutra?” - film dokumentalny
Wiadomości
„Don Giovanni” - opera Wolfganga Amadeusza Mozarta
„Inter City”: Praga
„Boulevard Bio” - talkshow

8.45 Magazyn poranny: trening
z DSF
9.00 „Wildlife” - serial przyrodniczy (powt.)
10.00 Piłka nożna: eliminacje do
ME U 21 (powt.)
12.00 Piłka nożna: Bundesliga

(powt.)

8.30 Magazyn narciarski

9.25 Narciarstwo klasyczne: PŚ
w biegach w Davos

11.30 Narciarstwo alpejskie: PŚ kobet w St. Anton (Austria)

12.40 Narciarstwo alpejskie: PŚ
mężczyzn
Gardena

.

w biegach w Davos (najważniejsze wydarzenia)

14.00 Magazyn sportowy (powt.)

15.30 Tenis: mecze
pokazowe
z udziałem Steffi Graf
17.00 Narciarstwo alpejskie: Puchar

Świata kobiet w St. Anton
i ich

Greden/Val

14.15 Narciarstwo klasyczne: PŚ

13.00 „Offensiv” (powt.)

17.30 „Pojazdy

w

legendy”

15.30 Taniec towarzyski: pokaz mistrzów w Oslo

16.30 Wyścigi motocyklowe: MŚ
17.00 Narciarstwo: PŚ w akroba-

' 11.00 Magazyn kinomana
mona - film dok.
18.00 Na szczytach świata: Pik- 11.30 „YO!”- RAP w MTV
nik na lodowcu - serial
| 13.30 Nowości muzyczne Paula
Kinga
18.30 Domadgee - szkoła prze14.00 „Wspomnienie lata” - relacja
trwania, serial dok.
|
z najciekawszych, wakacyj19.00 Odkryj życie: Najdziwnych festiwali muzycznych
niejsze samochody świata

18.30 „Pflicht und Kar” - elegancja
w sporcie
19.30 Magazyn sportowy

20.00 Jeździectwo: PŚ w skokach

W Londynie (najważniejsze
wyd
22.00 Magazyn wyścigów motocyklowych
23.00 „Ring wolny”: wrestling mężczyzn (WCW)
0.00 Magazyn wyścigów motocy-

18.00 Narciarstwo alpejskie: PŚ kobiet St. Anton

19.00 Narciarstwo alpejskie: PŚ
. mężczyzn w
Gardena .

Greden/Val

20.00 Golf: MŚ w Montego Bay

22.00 Boks: walki zawodowców
23.00 Wyścigi gokartów: halowe
- zawody w Paryżu
0.30 Mag. sportów motorowych
1.30 Futbol amerykański

16.30 Zatańcz - Simone zaprasza
17.30 Magazyn kinomana

- serial dok.
20.00 Szturmujący Norman:
Zdolność dowodzenia -

|

gen.

NN.

19.00
21.00

Włoskie lotnictwo- serial

22.00 Szpiedzy: Mossad - serial
-

dok.

+
2130
22.00
23.00

22.30 Podejrzane okoliczności:

23.30

Medycyna i wiedza sądo-

wa - serial dok.
23.00 Niezwykłe siły i moce:
Duchy, ufo i siły nadprzyrodzone - serial dok.

2.00
2.30
3.00

0.00 Poza rok 2000 - magazyn
popularnonaukowy

Alma

Ft

O

6.30 Wiadomości NBC
7.00 Zakupy w TV
7.30 Tydzień w biznesie

8.00 Wiadomości
8.30 Świat mody
9.00 Zakupy w TV

11.00 „Rozmowy przy muzyce” program na żywo (tel. 0-044
71 418 17 17)
13.00 „Dzisiaj” - magazyn infor-

18.00 Wiadomości - wydarzenia

Schwarzkopfa - film dok.
21.00 Skrzydła nad światem:

cjach w Piancavallo

(powt.)

8.00 Nagrody muzyczne MTV '93

17.00 Plemię Lau z Wysp Salo-

biografia

:

„Pożar na 37 piętrze”

10.30 „Francja” (3) - serial dok.
11.00 „Guitar Legends”: koncert
12.30 „Słowenia” - magazyn
13.00 Wiadomości
13.10 Program dla dzieci
13.40 „W ciąży? To najnormalniejsze
w świecie” - reportaż

prze-

cierpieli. Z czasem ból po śmierci córeczki minął a:
| wyzwolił się z nałogu. Wydawało się, że już nic złego

|

18.30 Trans World Sport
19.30 Wiadomości

20.00

|

blicystyczny

15.10 Rozmowy Tele-Topu
15.40 Trójmiasto zmienia si

0.30 „Mc Gyver” - serial |
2.30 Rozmowy Tele-Topu

„Tajna misja” (3)
ŚŚŃS Akcja toczy się w Australii. Albert i WiktoUria Wiggins bardzo przeżywają śmierć rodziców, którzy
|| zginęli w wypadku lotniczym nad Papuą Nową Gwineą.
| | Adoptuje ich ekscentryczny wujek, Joshua Cranberry.
| Wyjeżdżają na jego farmę, na której mieszka także pani
| | Snipe i jej 12-letnia córka Emma.
3
x

15.00 Nowiny i pogoda - serwis

uroda

dia prod. wł. 1988 r., reż.

r., 136 min.), reż. Robert

0.20 Panorama

mecz

16.00
16.05
16.10
16.15
16.35
16.50

|

NÓMNNNNINA KANN

S

Polonia

14.20 Film fabularny

'10.25 „Ogień w kamieniu” - film

19.15 „Maria”
- serial, odc. 77

Wajda
21.00 Panorama

western prod. USA (1968

Lupo, wyst.: Lee van Cleef, Jean Rochefort
9.00 Nasi goście

Lublin - Śląsk Wrocław

-

21.25 Gość TV Polonia
21.35 „Wilczyca” - film fab.,
reż. Marek Piestrak
22.05 Dopóki płynąć będą rzeki... „Genera Custer”

sensacyjny prod. włoskofrancuskiej, reż. Michele

Steele” - serial
10.45 „Maria” - serial, odc. 76
11.30 Magazyn sportowy - ko-

TV

mieście

7.30 „Rewanż Monstera” - film

„Detektyw Remington

szykówka,

8.00

14.05 Co, gdzie, kiedy w Trój-

7.20 Bajkowy świat

12.30 Wideoklipy
13.00 Groch z kapustą

13.35 Vademecum turysty

.

sto

8.15 „Czarodziejskie zwierciadełko” - film anim., odc.
56
8.40 „Gigi la Trottola” - film
anim., odc. 64
9.05 „Kapitan Hawk” - film
anim., odc. 134

12.10 Program dnia
12.20 Trzy kwadranse ze spor-

Teleexpress
16.00 Panorama
Towarzystwo mieszane
| 16.05 Do trzech
razy sztuka
Klatka - Ciotka (5)
16.30 „Deep Purple”- reportaż
Towarzystwo mieszane - Jak 16.50
dnia
zdobyć kobietę
16.55 „Czterdziestolatek - 20 lat
18.10 „Dzień za dniem” (24) - se- |
później” (3) - „Aukcja, czyli
19.05 Małe wiadomości DD :
program informacyjny dla
dzieci

+

10.00 Piosenki dla dzieci
10.15 „Trzy + jedna” (9)- serial dla dzieci
10.45 Blok polonijny
12.00 Wiadomości

- więzy krwi” (2) - film dok.
15.55 Losowanie gier liczbowych
Totalizatora Sportowego

ojciec założyciel” - seriał TP
18.00 Panorama
18.03 PANORAMA
18.30 „Gra” - teleturniej

dla

program dla dzieci

7.00-10.00 Dzień dobry Trójmia-

Street” - serial

dzieci - „Fortele Jonatana
Kota” (7)
9.10 Ziarno
935 Truskawkowe studio -

17.00
17.20
1.50
17.40

rial prod. USA

5.40 „Detektyw Remington
Steele” - serial
6.30 „Posterunek przy Hill

8.00 Powitanie

„Sami swoi”, reż. Sylwester

12.40 Żyć w zgodzie
z naturą
13.15 Studio Sport - Apetyt na zdrowie
14.00 Walt Disney przedstawia ; „Su-

Panorama
Kaliber '93
„Ulica Sezamkowa”
Tacy sami - program w języku migowym
Nauka języka migowego (13)
Powitanie
Wspólnota w kulturze
„Benny Hill
Róbta, co chceta - program
Jerzego Owsiaka
Leonard Bernstein - spotkania z muzyką
(16) „Brzmienie orkiestry”
Akademia Filmu Polskiego:

macyjny.

14.00 Studio sport
tygodnia
18.00 „Dzisiaj” - magazyn inforEuropejska lista przebojów
„Sobotnia noc na żywo”:
macyjny
19.00 Wiadomości ITN
Steve Martin i Kinks
. 1930 Magazyn ekologiczny
„Bez prądu”: Denis Leary
20.00 „Dateline” - magazyn proSoul i reggae w MTV
blemów społecznych
Nowości muzyczne Paula
21.00 Filmy krótkometrażowe
Kinga
„Bal inauguracyjny” - orga- 22.00 Wiadomości ITN
nizatorzy zapraszają widzów 2230 Magazyn jazzowy
23.30 Sobotni wieczór filmowy
do
wspólnej
zabawy
1.30 „Biznes i media” - magazyn | |
z gwiazdami: REM i 10 000
2.00 Magazyn społeczno-gospoManiacs
darczy państw Azji Połu- | |
„Beavis £: Butthead” - serial
dniowo-Wschodniej
||
Marijne przedstawia
4.00 Klasyka kina
||
Noc z teledyskami

Autorem scenariusza jest Andrzej
czyk, który pomysł na opowieść o repatriantach
ga zaczerpnął ze wspomnień rodzinnych. Jak
wiedział, pierwowzorem Kazimierza Pawlaka

Mularzza Busam pobył stryj

Jaśko, który osiedlił się na ziemiach odzyskanych. Wy-

brał wieś Tymowa ponoć tylko dlatego, że zobaczył pasące się na łące krowy swego sąsiada z Boryczówki,
z którym był skłócony. W filmie znalazło się też wiele

x | pomysłów opartych na osobistych przeżyciach Wacła-

wa Kowalskiego (odtwórca roli Pawlaka), który pocho-

dził z kresów z Janowa Podlaskiego.
9.15 „Tess Harding” - komedia, USA
1942, reż. George Stevens, .
(108 min)
11.20 „Gypsy Colt” - film obyczajowy, USA

1954, reż. Andrew

Marton (69 min) Susza zmusza
farmera do sprzedaży ulubionego konia swej córki...
12.40 „He's Fired, She's Hired” - komedia, USA 1984, reż. Marc
Daniels, (90 min) Alex, głowa
i źródło utrzymania rodziny, traci pracę
14.30 iunikkowa kobieta” - komedia,
USA 1941 (powt. z godz. 04.40)
16. 15 „Rok w rok” - niemiecki film
obyczajowy, 1967, reż. Ulrich
Schamoni. (83 min) Hannes i je-

go żona od lat są w separacji.
Wigilię spędzają jednak zawsze
razem...
17.55 Wiadomości
18.05 „Ponzio Pilato” - francuski film

historyczny, 1961, reż. Irving
Rapper (97 min) Poncujsz Piłat

zdaje Kaliguli relację ze swych
20.00
20.15

22.00

23.55
1.30

poczynań w Palestynie...
Wiadomości
„Catchfire” - film kryminalny:
USA 1991, reż. Alan Smithee,
(95 min) Artystka Anne zostaje
przypadkowym świadkiem brutalnego morderstwa...
„Wild Palms” - thriller, USA
1993, reż. Oliver Stone(89 min)
Polityk Tony Kreutzer dąży do
wprowadzenia nowego rodzaju
holograficznej telewizji, która
umożliwia transmisję nie tylko
obrazu...
„Muż na drate” - czechosłowacka komedia kryminalna, 1985,
reż. Julius Matula (82 min)
„He's Fired, She's Hired” - komedia, USA 1984 (powt. z godz.
12.40)

11.03 „Tim i Struppi” - serial animowany dla dzieci
11.30 AMI (6) - serial dla mie:

dzieży

12.20 AE

- magazyn dla na-

12.55 Przegląd prasy

13.00 Wiadomości
13.05 „Tydzień” - przegląd wydarzeń
13.30 „Powolne wymieranie noso-

rożców na Sumatrze” - film

dokumentalny

14.15 „Sport w zwierciadle”: Oksana
Bajul
14.45 „Ko też się śmieje

z Roseman-

na” - komedia teatralna

16.15 „Piramida” - quiz językowy

5.00 Wiadomości
9.00 „Working English” (12) kurs jęz. angielskiego

930 „DAS! - studio wieczorne”

1015 Magazyn z Północy

DATE

R
1130 Magazyn Szlezwiku - Holsztyna

Sk

12.00 „Halo Dolna Saksonia
12.30 „Buten z Binnen”

14.45 Telewizyjna książka kuchar-

ska”.
'15.00 Studio sport |
|
17.00 „Hobby”: „Niezwykłe perfumy własnej róbOt”

19.00 Wiadomości
19.20 Prognoza pogody
19.25 „W.P. Anders z sądu dla nieletnich” - serial

„Przed 40 laty” - magazyn
eutalny
dokum
*
18.00 „Ulica Sezamkowa
18.30 „Europejska lista przebo-

20.15 „Winne

są

tylko

kobiety”

(„Schuld sind nur die Frauen")

«

- niem.-austr. komedia obyczajowa, 1982, reż. Rolf von Sy„dow, Eugen York, wyst.: Harald Juhnke, Barbara Schene,

. Jutta Speidel, Karin Eickelbaum i in. (87 min) Akwizytor
kosmetyków i perfum Philipe
Bernard podróżuje służbowo
przez malownicze okolice
Francji i rozkochuje w sobie
kolejne kobiety...

21.40 Wiadomości
21.55 Studio sport

23.15 „Komisarz” - serial kryminalny
0.15 Wiadomości

0.20 „Tunes of Glory” - dramat psy-

chologiczny, USA 1960, reż.

Roma NEsRo

17.00 „Jonny Quest” - serial animowany (A/S)
+ 17.30 „Flinstonowie” - serial animówany (A/F)

18.00 „Wieczór z Bagsem i Daffy”
- serial animowany (A/S)
19.00 „Mis Adv of Ed Grimley” . serial animowany (A)
19.30 „Rodzina Adamsów” - serial
animowany (A)

13.00 „Prawo
do miłości”- serial
13.30 „Pomóżmy sobie sami- fa- | 20.00 Filmowy wieczór TNT na
temat: „Pan Wielkie Usta talne pomyłki” (powt.)
w hołdzie Joe E. Brownowi”
14.00 „Profile” - talkshow „You Said a Mouthful” - komedia,

17.00 Wiadomości
17.05 Magazyn regionalny
17.55 „Wielka pomoc- bilans pomocy dla niepełnosprawnych”

18.05 „Latający
lekarze” - serial
:
s

6.00 - 17.00 Blok filmów
animowanych dla dzieci

ds

wrzos

zo

ae

jów” - magazyn muzyczny

19.15 „Nordschau”

20.00 (*) Wiadomości
20.15 „Talk op Platt”
22.00 „Wieczór z Franzem Hohlerem”

22.45 „My Father is Coming” - komedia, reż. Monika Treut,
wyst.: Alfred Edel, Sheily

Kastner, Annie Sprinkle i.
in. (80 min) Ojciec nieoczekiwanie odwiedza córkę,
:
:

mieszkającą w Nowym Jorku i przeżywa jedną niespo-

dziankę po drugiej...
0.05 Wiadomości
0.25 Wiadomości sprzed 20 lat:

19.12.1973 r.
0.45 Telegazeta

USA 1932, reż. Lloyd Ba-

con, wyst.: Joe E. Brown,
Ginger Rogers, Preston Foster, Sheila Terry i in. (70

min) Pomysłowy obywatel
wynajduje niezatapialny kostium kąpielowy...(A/F/S)
21.20 „Circus Clown” - komedia,
USA 1934, reż. Ray Enright,
wyst.: Joe E. Brown, Wil-

liam Demarest, Patricia Ellis, Lee Moran i in. (64 min)
Prywatne życie klowna nie
zawsze
bywa
zabawne...(A/F/S)
2235 „Alibi Ike” - komedia, USA
1935, reż. Ray Enright, wyst.:
Joe E. Brown, Olivia de Ha-

villand, William Frawley,
Ruth Donnelly i in. (72 min)
„Baseball nade wszystko...(A)
0.00 „Sit Tight” - komedia, USA
1931, reż. Lloyd Bacon, wyst.:

Joe E. Brown, Winnie Lightner i in. (78 min) Gdzież są ci
wspaniali mężczyźni? Zapaśnicy górą!!! (A)
130 „Polo Joe” - komedia, USA
1936, reż. William McGann

8.45
:
9.00
9.20
930
9.45
10.25
10.40
11.10
11.40
12.05
12.40

gram dla
d mł
„Bibi i Genevieve” - program
dla młodzieży
„Wioska w chmurach” - program dla młodzieży
Konkursy dla młodzieży
„Eurojob” - magazyn
Magazyn ekonomiczny
Magazyn konsumenta
„Pytania o pieniądze” - magazyn ekonomiczny
„Temat - Europa” - magazyn
„Wszystko wiedzieć” - magazyn społeczny
„Góry” - magazyn dla miłośników gór
Wiadomości TV szwajcarskiej

13.05 „Eurojob” (powt. z godz.
09.30)
13.20 „Horyzonty 93” - magazyn

dla biznesmenów
14.00 „Refleksy”- magazyn
15.00 „Zawsze z moją książką” magazyn literacki
15.45 „Listy” - mag. telewidzów
16.00 Wiadomości

16.10 Język francuski (powt.)

16.40 Blok programów dla młodzieży: „Duchy w herbie” quiz
17.05 „Spryciarze”

1735 „Clip postal”

18.05 „Pytania dla mistrza” - teleturniej
18.30 Wiadomości
19.00 Magazyn olimpijski

19.30 Wiadomości tv belgijskiej
20.00 „Geopolis” - mag. polityczny
21.00 Wiadomości tv francuskiej

21.30 „Richelieu” (3) - serial

22.30
23.30
0.00
1.00

„Luwr” (2) - film dok.
Wiadomości TV francuskiej
Program rozrywkowy
„Muzyczna planeta”

wersje językowe: (A)- A aeaka: (F)- fińska, (Fr) - francuska, (N) - norweska, ($) - szwedzka, (*) - program w wersji dla niesłyszących

915 4Dobzy OWY6 zły” program

10.15 sA Be Home for Christ-

„Czterdziestolatek - 20 lat później” (3)
„Aukcja, czyli ojciec ie

ski

- film fabularny, USA
1988, reż. MarvinJ. Chomsky, wyst.: Hal Holbrook,
Eva Marie Saint i in. (125

min)

12.20 „Check up” (1) - magazyn
medyczny
12.25 Prognoza pogody
12.30 Wiadomości

12.35 „Check up” (2) - magazyn
medyczny
Wyniki Totalizatora
Wiadomości
„Trzy minuty o...”
„Nie z tej ziemi” - serial
Studio sport: koszykówka Mistrzostwa Włoch
16.20 7 dni w parlamencie
16.50 „Najzabawniejsze przedstawienie świata” - komedia,
Włochy 1953, reż. Mario

13.25
13.30
13.55
14.00
14.45

- Mattoli, wyst.: Toto, May

Brit, France Faldini, Mark

Lawrence i in. (70 min)

18.00 Wiadomości
18.10 Wyniki Totalizatora

18.15 „Zdrowy czyli piękny” -

magazyn

Stary maluch Karwowskich po latach eksploatacji odmawia posłuszeństwa. Dawny pracownik
Stefana proponuje kupno prawie nowego audi. Kar-

wowscy postanawiają sprzedać portret przodka. Właści-

cielka Domu Aukcyjnego radzi, jak postępować, by
uzyskać najlepszą cenę. Stefan opowiada o tym w pizzerii Zosi...

19.25 „Słowo i życie” - magazyn

katolicki

19.50 Prognoza pogody
20.00 Wiadomości

19.40 Almanach na jutro

„Dopóki„Generał
płynąć Custer”
będą rzeki”
zą.e

20.30 Wiadomości sportowe

1

.

20.40 „Założymy się?” - program
rozrywkowy
23.05 Wiadomości
23.10 Wiadomości - wyd. spec.

iograficzna opowieść o życiu słynnego generała George,a Armstronga Custera (Robert Shaw).
Urodził się , w 1839 roku. Ukończył amerykańską akademię wojskową West Point. W czasie wojny secesyj-

0.35 Spotkanie w kinie
0.40 „Borsalino” - fr.-wł. film

ster był dowódcą jednej z grup pacyfikujących indiańskie wioski.

0.05 Wiadomości i prognoza pogody

nej jako młody oficer wojsk Północy ochotniczo zaciągał się do oddziałów tłumiących bunty Apaczów. Cu-

kryminalny
z:

i
s
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7.00 Rolnictwo na świecie (Kanada '93)
7.15 Proszę o odpowiedź (wydanie
specjalne - świąteczne)

7.30 Echa tygodnia (dla niesłyszących)

7.35 Tydzień - magazyn rolniczy '

serial anim. prod. USA
8.25 Film dla niesłyszących: „Requiem dla Grenady” (8-ost.)

8.30 Notowania
9.00 „Pippi wychodzi na pokład” film fab. prod szwedz.
10.20 „Tut Tyru” - piosenki konkursowe
10.30 Teleranek
11.00 Galahad z Everestu (2)
11.45 Luddzie i zdarzenia
12.00 Telewizyjny koncert życzeń
12.30 Teatr dla dzieci - „To i owo
o zwierzętach”, reż. Barbara
Borys-Damięcka
13.10 Z kamerą wśród zwierząt
1335 W Starym Kinie - Złote lata
komedii angielskiej „Na dobre i złe” - film z 1954 roku,
reż. J. Lee Thompson
15.05 „Muzy Lwowa” - reportaż o architekturze Lwowa
15.30 Sto pytań do Dmitrija Romanowicza Romanowa

16.00 Pieprz i wanilia - Z nami
przez świat: Z Hanoweru do

Szczecina
16.40 Antena

17.00 Teleexpress
17.30 „Dynastia” (220-ost.) - serial
prod. USA
18.20 7 dni świat
19.00 Wieczorynka - Walt Disney

* przedstawia: - „Chip i Dale”

20

19.30 Wiadomości

20.03 „Requiem dla Grenady”
(8-ost.) - serial kostiumowy

prod. hiszpańskiej
21.00 Studio Sport - Losowanie finałów mistrzostw świata
w piłce nożnej (transmisja
z Las Vegas) + sportowa
niedziela
23.00 Tolerancja - Electric Light
Orchestra Part II - koncert

8.00

9.20

słyszących)
Gdański magazyn sportowy
Etos - magazyn katolicki
Kant gigant
Godzina z Hanna Barbera filmy anim. dla dzieci
12.00 „Więzień na zamku Zenda” - film przygodowy
prod. USA (1952 r., 97
min.), reż. Richard Thorpe

13.40 Halo „Dwójka”
14.00 Studio sport

14.50 „Żółto-zielona egzotyka”
15.10 Podróże w czasie i przestrzeni
- „Wszechświat naszego cia-

ła” (5): „Harmonijna współpraca: mięśnie, kości, nerwy”
16.00 Panorama
16.20 „Dzieciaki, kłopoty i my”
(13) - serial komediowy
16.45 Animals
17.15 Wydarzenie tygodnia
17.45 Znałam Hemara - Włada
Majewska i Jerzy Jancki
17.55 Camerata 2
18.25 Gra- teleturniej
19.00

„Szansa na sukces” - pro-

gram rozrywkowy
19.55 Gość „Dwójki” - Irena Jacob
20.00 A kuku, panie kruku (12) „Sombrero” - serial anim.
20.10 Linia specjalna
21.00 Panorama
21.30 Jednoosobowy kabaret „Deer” czyli Damiana Rogali”
21.55 Genialna epoka - Pokolenie '68
22.25

„Tata w podróży służbowej”

(3-ost.)- serial jugosł.

23.20 „Śliczna dziewczyna” - widowisko filmowe wg opowiadań Marka Hłaski, reż.
Ireneusz Engler, wyk.: Magdalena Wójcik, Mirosław

fab. prod. japońskiej (1956
Rentaro Mikuni, Tatsuya
Mikashi
1.50 Zakończenie programu

Słowo na niedzielę (dla nie-

9.30
10.00
10.30
11.00

0.00 „Harfa Birmańska” - film
r., 110 min.), reż. Kon Ichikawa, wyk.: Shoji Yasiu,

„Piotruś Pan i piraci” (5) -

Baka,

Krzysztof Gordon

8.00 Powitanie
8.10 Programy katolickie Magazyn katolicki, Znaki
czasu, Słowo na niedzielę
9.00 „Ziemia obiecana”
- serial

TVP (powt.)
10.00 Tęczowy music-box

10.45 „Franek i Bućko” (4) - serial dla dzieci
11.15 Gość TV Polonia
11.25 „Czterdziestolatek” - serial komediowy TVP

(powt.)

12.15 Program dnia
12.20 Teatr dla dzieci „Wizyta”,
reż. Ewa Vogtman-Budny

8.15 „Czarodziejskie zwiercia-

dełko” - film animowany
dla dzieci, odc. 57
8.40 „Gigi la Trottola” - film
animowany dla dzieci,
odc. 65
9.05 „Kapitan Hawk” - film

anim., odc. 135
930 „Cyrk” - program rozrywkowy, cz. 10 (powt.)
11.10 „Moje dzieci, moje ży-

cie” - odc. 100 i 101
12.30 Wideoklipy

13.05 Z pierwszej ręki - magazyn reporterski

13.10 Muzyczny misz masz

14.00 Ballady i limeryki - pro-

14.00 Magazyn
o sztuce

. gram rozrywkowy

15.00 „Gazda z Diabelnej” (3) serial dla dzieci

16.00 Gość TV Polonia
16.30 Muzyka rodem z Wiednia Ostatni mistrz Operetki
Wiedeńskiej
17.00 Teleexpress
17.15 Spojrzeniana Polskę
17.30 Telekino wspomnień „Doktor Ewa” (5) - serial
18.50 100 pytań do... — *
19.20 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.50 Magazyn kulturalny
20.00 „Ziemia obiecana” (2) -

serial TVP
21.00 Panorama

21.25
21.35
23.00
0.00
0.05
0.10

Gość TV Polonia
„Lalka” - serial TVP (8)
Benefisy...
Panorama
Program na poniedziałek
7 dni świat - program publicystyczny

0.40 Gwiazdy jazzu - program
rozrywkowy

i inni (1993 r., 38 min.)
0.00 Panorama
0.05 Aretha Franklin - film dok.
1.00 Zakończenie programu

5.40 „Detektyw Remington
Steele” - serial, odc. 42
6.30 „Posterunek przy Hill
. Street” - serial

1.10-7.30 Przerwa

„Dziewczyna

8.00 TV Polonia
10.35 Film animowany - „Widget”

7.55 „Dzień na wyścigach” - komedia,
USA reż. Sam Wood (104 min)
10.00 „Łotrzy przeciwko łotrom” - serial
11.00 „Bez lęku i bez siodła” - serial
11.55 „Rodzice nie chcą sie zgodzić” serial
12.25 Nowości ze świata reklamy
12.55 „Bravo TV” - mag. muzyczny
14.40 „Run Till you Fall” - film obyczajowy, USA, reż. Mike Farrell (69 min)
16.00 „Show Boat” - musical, USA 1950,
reż. George Sidney (103 min)
18.05 Wiadomości
18.15 „That'1l Be the Day” - komedia,
WIk. Bryt. 1973, reż. Claude
Whatham, wyst.: Ringo Starr,
David Essex, Rosemarie Leach,
James Booth i in. (87 min) Przeżycia nastoletniego muzyka
z Anglii późnych lat pięćdziesiątych...
20.00 Wiadomości
20.15 „Mutiny on the Buses” - komedia, WIk. Bryt. 1972, reż. Harry

8.30 „Czas na muzykę” : Karajan
w ZDF
9.15 „Teraz” - mag. religijno-społeczny
9.30 Msza ewangelicka

10.15 „Świąteczna
10.35
11.05
11.30
12.00
13.32

film dok. USA,

z Beverly

20.00 „Cyrk” - pr. rozrywkowy 21.50 „Posterunek przy Hill Street” - serial
23.00 Bramki, punkty, rekordy
23.30 Bez negatywu
0.30 „Delta County, USA” - dramat
USA, 1977 r., reż. Glenn Jordan, wyst.: Jim Antonio, Jeff
Conaway (105 min.)
2.30 Portrety
3.00 Wydarzenia tygodnia
3.30 Bramki, punkty, rekordy
4.00 Wideoklipy
5.40 „Detektyw Remington Ste.
ele” - serial
6.30 „Posterunek przy Hill Street” - serial krym.
7.20 Wideoklipy
8.00 Puls miasta

wg

Astrid Lindgren - film dla
dzieci
„Pożyczona twarz” - nowela
„Siebenstein” - film lalkowy
dla dzieci
|
„Wpół do dwunastej” - przegląd wydarzeń tygodnia
„Zimowy ogród telewizyjny
ZDF” - program rozrywkowy
„Punkt widzenia”: z nowych
landów

slalom gigant mężczyzn

11.15 Narciarstwo klasyczne: PŚ

dzenie '53

12.00 Narciarstwo alpejskie: PŚ slalom kobiet (2 przejazd)

13.00 Narciarstwo alpejskie: PŚ slalom gigant mężczyzn

13.45 Narciarstwo klasyczne: PŚ '

14.45
1455
14.50
15.00
15.05

18.15
19.00
19.10

koncepcje ekologiczne w przemyśle i w rolnictwie
„Akcja 240 - bilans dobrych
uczynków”
„Niedzielny koncert”: Boże
Narodzenie w Berlinie
Pieśni adwentowe z Danii
Wiadomości
Studio sport: narciarstwo alpejskie, piłka ręczna - eliminacje
do ME (Niemcy - Francja), tournee piłkarskiej reprezentacji
Niemiec po USA
Magazyn dla kobiet
Wiadomości
„Muzyka wisi w powietrzu”:
ulubione melodie

21.00 „MŚ w piłce nożnej 1994”: losowanie grup i koncert z Las Vegas
22.40 Wiadomości
22.50 Wiadomości sportowe
23.00 „Podróż do Surinamu” - niemiecki film biograficzny o Marii Sybylli Merian

O

20.00

w biegach

1430 Narciarstwo klasyczne: PŚ
w skokach w Engelberg
16.00 Wyścigi gokartów: halowe
zawody w Paryżu

18.00 Narciarstwo alpejskie: PŚ slalom kobiet

19.00 Narciarstwo. alpejskie: PŚ slalom gigant mężczyzn (najważniejsze wydarzenia)

20.00 Golf: MŚ w Montego Bay

21.00 Piłka nożna: losowanie
grup eliminacyjnych finałów MŚ '94

22.30 Golf: MŚ w Montego Bay

23.30 Hokej: liga NHL (Pittsburgh
Pinguins - Los Angeles
Kings)

9.00 Telegazeta dla wszystkich
10.00 „Śmierć w łóżeczku” - program dokumentalny
10.30 „Le Perigord” - film doku-

mentalny w jęz. francuskim
11.00 „Klasyka” - mag. muzyczny
12.00 „Nadać kształ” (1/4) - film

dokumentalny
12.45 „Mission Top Secret: Polowanie na Astrotel” (3)
13.15 „Mission Top Secret: Polowanie na Astrotel” (4)
. 13.40 „Zamek”: „Atrapa w mieście Berlin” - film dokumentalny
14.10 „Dinozaury: "Początek Spo:

ki lodowcowej,,
15.00 „Robin i Annabel” - komedia, Niemcy

1989/90, reż.

Marc - Andreas Bochert,
wyst.: Marc - Andreas Bochert, Eva Knobel, Helmut

16.20
16.40
17.00
|
17.15
18.00
18.30

19.15

23.55 Wiadomości
0.00 „John Huston - reżyser filmowy i człowiek, który umiał
żyć” - film dokumentalny

19.00

20.00
0.55

Knobel, Gertrude Bochert
i in. (75 min) Robin jest porządnym, przyzwoitym,
grzecznym chłopcem z dobrej rodziny, który odkrywa,
że życie rodzinne nie zawsze jest takie proste...
„Zielono w głowie” - film
krótkometrażowy
„Dziedzictwo” - film dokumentalny
„Wędrówki na celuloidzie”
„Hackeschen Hefe”"
„Sztuka i pieniądze” - film
dokumentalny
„Ulica Sezamkowa” - program dla dzieci
„100 stopni”

21.00
21.30

rialdok.
Roger Kennedy na nowo odkrywa Amerykę: Początki
kultury kowbojskiej - serial dok.
Dinozaury: Badania szczątków kopalnych - serial
Odkryj świat dzikich zwierząt: Pawiany z Arabii
Saudyjskiej- serial dok.
Helikoptery: Niczym pociągowe konie- serial
Tajemnice z życia maszyn:
Lodówka - serial dok.

22.00 Discovery w niedzielę: Ta
landzcy transwestyci -rial dok.

23.00 Planetarna rodzina: Flora

informacyjny
17.45 Sky Studio - magazyn publicystyczny
18.20 Baw się razem z nami -

Quiz dla dzieci
18.30 Bajkowy świat
19.00 „Cień Wilka” -film o pe

nie Video Studio Gdańsk
15.35 „Denver, ostatni dinozaur”,
odc. 18 - serial animowany |

16.00

Świat według kapitana

Krzysztofa Baranowskiego
16.35

„Queenie”,

20.00 Nowiny
i pogoda

15.30 „Dynomutt” - serial animo-

wany (A)

16.00 „Capt Planet” - serial animo-

wany (A)
16.30 „Jonny Quest” - serial animowany (A/S)
17.00 „Przygody Eda Grimley'a” serial animowany (A)
17.30 „Flinstonowie” - serial animowany (A/F)
18.30 „Wieczór z Bugsem i Daffy”
- serial animowany (A/S)
19.30 „Specjalna
prezentacja
gwiazdkowych przygód Misia Yogi” - serial animowa-

ny (A)
20.00 Filmowy wieczór TNT na temat: „Nasze ulubione filmy”

„Trial” - film sensacyjny, USA
1955, reż. Mark Robson,
wyst.: Glenn Ford, Dorothy
McGuire, John Hodiak, Arthur Kennedy i in. (109 min)
Młody prawnik udowadnia
niewinność oskarżonego
o morderstwo...(A/F/S)
22.05 „Okup” („Ransom”) - film
sensacyjny, USA 1956, reż.
Alex Segal, wyst.: Glenn
Ford, Donna Reed, Leslie
Nielsen, Juano Hernandez

i in. (103 min) Glenn Ford
w roli żatroskanego ojca
próbującego uwolnić syna
z rąk porywaczy...(/A/F/S)
0.00 „Trial” - film sensacyjny,
USA
1955,
(powt.
z godz.20.00) (A/F/S)
„NORD - tour” - magazyn
2.10 „Okup” („Ransom”) - film
turystyczny
sensacyjny, USA 1956 (powt.
(*) Wiadomości
z godz. 22.05) (A/F/S)
Wiadomości sprzed 20 lat: | 4.10 „Young Man with Ideas” 20.12.1973 r.
film obycznowy, USA
vT

ŚS:

GE

:

Dynastia (220 - ostatni)

-

Ń Dziewiętnastego grudnia telewizja kończy
nadawanie „Dynastii”, serialu pokazywanego od lipca
1990 r. Wyemitowane zostały wszystkie odcinki, które
zostały nakręcone. Dodatkowo, w czasie świąt,

telewidzowie będą mogli obejrzeć dwa półtoragodzinne
filmy zatytułowane „Pojednanie”. Powstały jako

19.15 „Autostopowicz” - serial

reż. Yu

. FungChi,
22.00 Remanenty, tygodnia
23.00 Nowiny i pogoda

23.15 „Śmiertelny nakaz” -film
sens. prod. USA
0.50 Sky Top
1.00 Muzyka i poezja do poduszki
1.20 „Młode drzewa” - film obyczajowy prod. USA, reż. Nicholas J. Viscio —
3.00 Nasi goście
4.00 „Studentki i istota z piekieł”
- horror prod. USA
5.40 Z sal koncertowych
6.30 Muzyka na dzień dobry

uzupełnienie i ostateczne zakończenie „Dynastii”.

amerykański
19.40 Film animowany dla dzieci
20.00
„Queenie”, cz. II, reż.
Larry Peerce, wyk.: Mia
Sara, Kirk Douglas, Joss
Ackland, Sara Miles
21.00 Kino Satelitarne - „Lady Caroline Lamb” - Anglia-Włochy, 1972, reż. Robert Bolt,
23.05 Z cyklu: Potwory, odc. 17

|
||
|

+

(powt.) - „Tancerze”, reż.

David Misch
23.30 Z cyklu Różowa seria
(powt.) - „Próba miłości” serial francuski
0.00 Programna jutro. Pożegnanie

o

e

8.30 Program religijny
przez | +00 „Key of David” - rozważa-

„Piłkarski turniej gwiazd”-

* W: przygotowanej

9.00 „Z bliska” - koncert Paula

- McCartneya
10.00 Wydarzenia tygodnia
11.00 Magazyn kinomana
11.30 Europejska lista przebojów
13.30 Nowości muzyczne Paula

Kinga

14.00 Magazyn sportowy
14.30 „Prawdziwy świat II” - serial
15.00 „Madonna w Paryżu” - wywiad z gwiazdą
15.30 „Wieczór z Bon Jovi”

17.00 „Rozmowa piękności” - dyskusja z udziałem najsławniejszych modelek świata
18.00 Wydarzenia tygodnia
19.00 Lista przebojów USA

7.35 Język francuski (9)
8.05 Wiadomości tv kanadyjskiej
8.40 „Les Babibouchettes” - program dla młodzieży.
900 „Specjalny
wysłannik”

(powt.)

10.30 „Muzyczna planeta”

12.05 Gość TV 5

12.40 Wiadomości TV szwajcarskiej
13.05 „Szkoła fanów” - show

13.50 „Ogród zwierząt” - magazyn
dla miłośników zwierząt
14.50 „Trzeba wierzyć” (powt.)

15.45 „Listy” (powt.)
16.00 Wiadomości

16.15 „Świat jest dla was” - show
17.40 „Autowizje” - magazyn mo-

toryzacyjny

18.00 „Bon week-end” - magazyn

satyryczny

18.30 Wiadomości
ZAYSAA
19.00 „30 mln przyjaciół” - magazyn dla miłośników zwierząt

19.30 Wiadomości tv belgijskiej
20.00 „7/7” - magazyn informacyj-

ny

21.00 Wiadomości tv francuskiej
21.30 „Szuflada pełna sekretów”
(2) - francuski serial obycza. Jowy
22.30 „Szuflada pełna sekretów”
(3) - francuski serial obycza-

jowy

23.30 Wiadomości tv francuskiej

0.00 „Na kanapie” - magazyn lite- racki
0.30 „Godzina prawdy” - magazyn
1.30 „Oblicza prasy” - aktualności
szwajcarskie

2.10 Powtórzenia programów:
„Ogród zwierząt”

Pr „Specjalny wysłannik”
AN

igijny

"10.00 My

bolu

7.20 „Harmonia ciała” - joga

wany (A)

(powt.)

|

i Jutzi Phil
19.00 Informacje

20.10 „Królowa walki” - film ka-

0

cz.1

Hamburg, dwa wielkie porty, rzeczny i morski.

17.35 Filmoteka
Narodowa | |
przedstawia- „Tajemnica |
panny Brinx”, Polska,
|
1936, reż. Bazyli Sikiewicz

dukcji filmu

USA,

otwarte wody Morza Północnego i Bałtyku, by
powrócić do Szczecina. Elżbieta Dzikowska i Tony
Halik podzielą się wrażeniami z ostatniego etapu
podróży, podczas którego zwiedzili Hanower i

| 15.05 LUMEN 2000. Opracowa- |

6.00 „Autowizje”
6.00 - 15.00 Blok filmów animo6.20 „Bon week-e
wanych dla dzieci
6.50 „Akta sprawiedliwości”
15.00 „Centuriony” - serial animo-

a

Z Hanoweru do Szczecina

SN

15.00 Program dnia

i fauna pustyni- film dok.
23.30 Wyzwanie mórz: Ataki bia- > 21.00 120 minut z Paulem Kingiem
łego rekina - serial
23.00 „Beavis 8z Butthead” - serial
0.00 Metra wielkich miast: Pekin
0.30 Być mokrym: Wodne szaleń- 23.30 Heavy metal i hard rock
2.00 Marijne przedstawia
stwa w Nowej Zelandii serial dok.
3.00 Noc z teledyskami

o.

Pieprzi i wania: Z nami przez świat-

|
|

Halikówka II kończy już wielką podróż

MERA

w biegach w Davos

14.35 "Fury,, - serial

14.15 „Środowisko -'wizja lokalna”

17.00 Wielki wyścig: Przez Alpy
do ARN serial dok.

18.00

tyt. odc. ||

„Wielkie przemiany”
16.40
Philips Morris Collection, odc. 7 (9) - „Malar-

rzekami i kanałami w poprzek Europy, rozpoczętą w '
Marsylii. Bierze kurs na Kanał Kiloński, wypływa na

16.00 „Naga ostroga” - western
prod. USA
17.30 Nowiny i pogoda - serwis

rate prod.

W Starym Kinie
Tony i Anna po krótkim okresie znajomości

postanawiają się pobrać. Młodzi wprowadzają się do
niewielkiego mieszkania, biorą na raty meble i rozpoczynają nowe życie. Tony znajduje posadę urzędnika
za 5 funtów tygodniowo, ale te pieniądze nie wystarczają na czynsz, utrzymanie i spłatę rat. Bohaterom
grozi prawdziwa katastrofa, czeka ich eksmisja, sklep
chce zabrać meble.

.

Hills” - dramat USA, 1985,
reż. Corey Allen, wyst.: James Brolin, LiasHartman,
David
Hemmings
(110 min.)

slalom kobiet (1 przejazd)
10.00 Narciarstwo alpejskie: PŚ -

14.00 „Przed 40 laty”: Boże Naro-

Booth. (84 min) Arthur, który

jeszcze nigdy nie prowadził auta, zostaje kierowcą miejskiego
autobusu...
22.00 „Wild Palms” - thriller, USA
1993, reż. Oliver Stone, wyst.:
James Belushi, Dana Delany,
Robert Loggia, Kim Cattrall
i in. (89 min) Polityk Tony
Kreutzer dąży do wprowadzenia
nowego rodzaju holograficznej
telewizji, która umożliwia transmisję nie tylko obrazu...
23.55 „Razzia Sur La Chnouf” - francuski film kryminalny, 1955,
reż. Henri Decoin, wyst.: Jean
Gabin, Magali Noel, Marcel Dalio, Lino Ventura i in. (99 min)
Pracownik policji usiłuje przeniknąć do środowiska przemytników narkotyków...
1.50 „Run Till you Fall” - film obyczajowy, A 1987

historia”

8.00 Gimnastyka
8.30 Futbol amerykański: liga NFL
«9.00 Narciarstwo. alpejskie: PŚ -

NS

14.30
dążeniu do prawdy” :
serial grecki 16/40
14.55 „Święty”
15.45 Spacer przez XX wiek - |

s

. 13.00 Wiadomości
8.45 Mag. poranny:y: trening z DSF
13.10 Przegląd wydarzeń tygodnia 3 SAT
9.00 „Wildlife” - serial przyrodniczy.
13.45 „25 lat temu” - kronika telepizii, , 10.00 „Bez nerwów”. - szaleństwa
szwajcarskiej,
s
„.; 1. W. Sporcie. r:
14.00 „Symbole kultu i inne znaki a
10.30 „Zwariowane rekordy” - reksiążka - prezent gwiazdkowy:
kordy Księgi Guinnessa
15.00 „Przedświąteczne wędrówki
11.00 Magazyn sportów wodnych
muzyczne”: Concertino Sal11.30 „Podróże z DSF” - parki narozburg, Salzburger Rundfunk
* dowe w USA
und Mozarteum-Chor
12.00 „Normalnie” - magazyn dla
16.00 Niedzielny mag. kulturalny ARD
ludzi niepełnosprawnych
17.00 „Panorama fotografii”: „Zdjęcia
12.30 Magazyn surfingowy (powt.)
wyrażające więcej niż słowa”
13.00 Koszykówka: liga niemiecka
serial dokumentalny
14.00 Koszykówka: liga niemiecka
17.30 „Poradnik przyjaciół zwierząt”
16.00 Elegancja w sporcie
18.00 Dziennik
17.00 Jeździectwo: PŚ w skokach
18.10 „Żołnierze Boga”: „Boże Narow Londynie
dzenie z Armią Zbawienia”
18.00 „Historia Formuły 1” - film
19.00 Wiadomości
. dokumentalny
19.10 Helmut Markwort i jego goście
19.00 „Bez nerwów” (powt.)
20.15 „Żart z dostawą do domu”: arty- 19.30 Magazyn sportowy
ści kabaretowi z Austrii
20.00 Magazyn piłkarski (liga włoska)
21.00 „Wieś jak każda inna” „film do20.20 Piłka nożna: liga włoska (AS
kumentalny
Roma - Inter Mediolan)
22.45 „Wallenstein - człowiek i potę21.15 Magazyn piłkarski
ga”: szkice do Wojny Trzydzie21.30 Piłka nożna: liga włoska
stoletniej
22.15 Piłka nożna: Bundesliga
23.15 „Komisarz” - serial
23.00 „Ring wolny”: boks
0.10 „Jazz-in”: New York All Stars 0.00 Bilard: ME
Festiwal Jazzowy w Bernie
1.00 „Ring wolny” (powt.)

Na dobre i złe

11.00 Film fabularny
12.30 „Canal +” przedstawia
„Notatnik filmowy”
13.00 Gillette Sport
13.25 Jak pies z kotem
13.45 Kwiaty w domu i ogrodzie
14.00 zieknanze polscy” - film

stwo Południa”
17.15 TV Polonia

cystyczny
15.00 Nowiny i pogoda - serwis
informacyjny
15.15 Bajkowy : świat - „Hiawatha”

16.15 „Gigi la Trottola” - film
anim.,
odc. 66
16.40 „Kapitan Hawk” - film
animowany dla dzieci odc.
136
17.10 „Uff” - program muzyczny
18.10

7.20 Bajkowy świat
7.25 „Krzyż iberyjski” - dramat
psychologiczny prod. USA,
reż. Eduardo Mencos, wyst.:
Steve Railsback, Scott Wilson
9.00 Nasi goście
- 10.00 Bajkowy świat
10.25. „Trudne dziecko” - komedia
prod. USA
12.00 Nowiny i pogoda - serwis
informacyjny *
12.10 M-3 - mag. muzyczny młodych
13.00 „Przyboczny strażnik” - film
karate prod. japońsko-amerykańskiej,
reż. Simon Nichtern, wyst.: Sonny Chiba,
- JudyLee

14.40 Sky Studio - magazyn publi-

14.30 Pets
15.00 Portrety
15.30 Wydarzenia tygodnia

7.00-10.00 Dzień dobry Trójmiasto

wów

-Po wielu miesiącach oblężenia, opuszczony i
zdradzony przez'najbliższych

śśz:

pauanre Bpakdi!

poddaje miasto wojskom Ferdynanda
i Izabe

propszy

biznesu

.V

10.30 Zakupy w TV

Electric Light Orchestra Par l

z Crystal Cathedral
11.00 Msza
12.00 Zakupy
w TV

13.00 „Charisma TV” - pr religijny
13.30 „E.R.F.” - niemiecki pro-

Fragmenty koncertu zarejestrowanego

18

grudnia w Sali Kongresowej. Dochód z koncertu jest
przeznaczony na rzecz Polskiej Fundacji Humanitarnej
„Res Humanae”, walczącej z AIDS i NAOKO:

14.00 ink A y
17.00..Oko w oko z mediami”
18.30 „Dzisiaj” - mag. informacyjny
19.00 Wiadomości ITN

sk
birma

19.30 Świat mody
20.00 „Teraz” - show

Harfa
a
Lato 1945 roku. Japoński żołnierz Mizu-

21.00 Seriale krótkometrażowe

shima przedziera się ze swoim oddziałem przez bir-

22.00 Wiadomości ITN

mańską dżunglę do Syjamu. Po ataku Brytyjczyków,

22.30 MASRZym krajów wschodoeuropejskich

jedynie on pozostaje przy życiu. Wyleczony przez
mnicha podejmuje wędrówkę przez Birmę ku Mudon.

23.00 Studio sport

0.00 Dziennik kulturalny

0.30 „Złota era rock 'n' rolla”:
. Słodki soul

iz

1.30 Magazyn ekologiczny

Więzień na zamku Zenda

200 Ape

dniowa

% Remake słynnego filmu Johna Cromwella

Wschodniej

z 1937 r., na podstawie powieści Anthony Hope'a.

Trwają przygotowania do koronacji Rudolpha V. Przyrodni brat Rudolpha, Michael, który sam chce zasiąść
na tronie, postanawia nie dopuścić do ceremonii...

Szansa na sukces

8.30 Koncert Zecchino d'Oro
10.00 Magazyn „Zielonej linii”
10.25 Wielkie wystawy

10.55 Msza katolicka
11555 „Słowo i życie” - komentarze
12.15 -13.30 „Zielona linia”
13.00 „Archiwum Zielonej Linii”:

|
NY
|

„Wydarzenia przełomowe”

13.30 Wiadomości
14.00 „Baw się z nami” - program
radiowo-telewizyjny
14.15 „Niedziela u...” (1) - program rozrywkowy
15.20 „Zmiana pól” - magazyn
piłkarski
15.30 „Niedziela u...” (2)

|
;|
|
N
N
i
N

16.20 Studio sport: najważniejsze
wydarzenia
16.30 „Niedziela u...” (3)
18.00 Wiadomości

18.10 Studio sport: ostatnie minu-

||

ty meczów
„Niedziela u...” (4)
Prognoza pogody
Wiadomości
Wiadomości sportowe

Y

19.10
19.50
20.00
2030

9

Program rozrywkowy z udziałem. Wojciecha

Manna, Czerwonych Gitar i Agnieszki Osieckie.j

Dzień na wyścigach
X

20.40 Losowanie finałów MŚ'94
w piłce nożnej w Las Vegas

23.00 Sportowa niedziela

+

Y

0.00 Wiadomości i prognoza po-

|

gody
030 „The Caller” („La morte

:
|

avra i suoi occhi”) - dramat
psychologiczny, USA 1987,
reż. Arthur A. Seidelman,

X

wyst.: Malcolm McDowell,

:

Madolyn Smith i in. 95

. min) Dwoje ludzi odizolowanych od świata odkrywa,

|

że są zupełnie inni niżby się
to wydawało...
2.05 „Urywa się telefon” - włoski film fabularny, 1975,
reż. Lucio De Caro, wyst.:

Domenico Modugno, Fran-

;

|

|

cesca Guadagno i in. (90 |

Komedia. Judy musi
1
stawić czoła lichwiarzowi, by

Dy

chronić przed bankructwem podupadłe sanatorium swego

|| zmarłego ojca.. „Wyst.: Groucho Marx, Chico Marx, Harpo
Marx, Allan Jones
i in.

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna

18, 19 grudnia 1993

Wigilijna

Handel w okresie
świątecznym
£

"DE

:

w najbliższą

niedzielę, w porozumieniu

oczekiwać będą świątecznie ustrojone choinki, tradycyjna szopka
betlejemska, prezenty i poczęstunek:

Do godz. 16 będzie

można czynić przedświąteczne
Od

poniedziałku

do

Małgorzata Prokofjew, Aleksandra Sikorska, Janina Pinkiewicz,
Maria Wituszyńska, Anna Nowińska, Agata Zielińska i Teresa
Szydłowska. One również zadbały o ustrojenie dwóch choinek,

by były one „jak u mamy”, a więc pełne lukrowanych ciastek, posrebrzanych orzechów, jabłek, kolorowych gwiazdeki innych
barwnych ozdób.

zamknięte. Natomiast drugiego
dnia świąt - otwarte tak, jak

w inne dni wolne od pracy.

Wigilię we Wspólnocie”

święta dyżurować będą

dla osób samotnych i starszych”

Gospodarze serdecznie zapraszają na podobne, spotkanie,
Ona
W
samym miejscu, również 24 grudnia o godzinie 4. :6 7sy

WsSopoie

. Według ustaleń z władzami

Przedświ

miasta, najbliższa niedziela (19

XII), ostatnia przed świętami

teczna

aaa

Bożego Narodzenia dla handlowców jest dniem pracy.
Wszystkie sklepy, zakłady gastronomiczne i usługowe będą

czynne co najmniej między 10

a 16. W Wigilię (24 XII) wszystkie te placówki będą otwarte
do godz. 15. Pierwszy dzień

świąt jest dniem wolnym, cała

więc sieć handlowa będzie nie-

czynna, poza placówkami dyżurującymi. W drugi dzień

Narodzenia sieć

Dawniej w Sopocie raz w miesiącu można było wystawiać wszystko, co w domu nie było już potrzebne. Od wakacji jednak nikt
nie zbierał starych rzeczy, by wywieźć je na śmietnik. Ponieważ
zbliżają się święta, Urząd Miasta
wraz z Zakładem Oczyszczania
Miasta postanowili zorganizować
przedświąteczną wystawkę.
«W dniach 18 i 19 grudnia (dzisiaj i jutro) będzie można ustawiać

handlowa, gastronomiczna
i usługowa będzie funkcjono-

przed domami wszelkie graty
o najróżniejszych gabarytach. Na
koszt miasta zostaną one wywiezione na wysypisko śmieci.
mig

wać jak w każdą niedzielę.

ep. nę

ska droga | —
Mieszkańcy

czterech blo-

ków, położonych na wzgórzu,
przy ulicy Leszczynki na Grabówku w Gdyni, skarżą się na
stromą drogę wiodącą do centrum
dzielnicy. Ostatnio
w związku z budową trasy

Kto redaguje programy?
Czytelnika irytują nagminne
zmiany w trzecim programie

telewizji gdańskiej. Jego zdaniem inny jest program tygo-

dniowy, inny bieżący, a jeszcze inna realizacja.
Na przy-

kład w środę zamiast zapowiadanego programu „Euroturyzm

Estonia”
nadano
audycję
o szkłach kontaktowych,
a w poniedziałek zmieniono
godzinę nadawania jednej z au-

ducji.

?

-Kto układa te programy?
pyta

Czytelnik. WSI

-

„r

NOYRZYŁEI:

Dlaczego x ód
kom
W czwartek, NE
W
Rejonowej przy ulicy Aksamitnej w Gdańsku (ZOZ nr 3)
czytelnik spotkał jedenastoosobową komisję z wydziału zdro-

wia. - Po co tak liczna komisja? - pyta poirytowany Czytel-

nik. Jego zdaniem kontrole powinny być kompetentne, a nie

liczebne.

Kwiatkowskiego, na drodze
położono betonowe płyty. -

Podjazd karetka pogotowia.

Poszło z dymem
W Pelplinie spłonął 600-tonowy stóg słomy, należący do

Agencji Rynku Rolnego. Straty

wynoszą około 450 mln zł. Policja zatrzymała dwóch nieletnich podejrzanych o spowodo:

wanie pożaru.

Kurczę blade

W Ciecholewach koło Starogardu Gdańskiego policjanci,

który zaraz zmył deszcz.

bmk

Przypominamy, że telefon
do reportera 31-50-41 w. 202
czynny jest codziennie za wy-

jątkiem sobót i niedziel
w godz.10-13.
- |
?
Ra CAL POS dyżur pełni

się do piwnicy
w Gdań-

sku. Z pomieszczeń biurowych
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kolejarz” skradziono ekspres

do kawy, radiomagnetofon

i paczki świąteczne przeznaczone dla emerytów. Straty -

77 mln zł.

zosopran) i Olgę Nicziporenko
(fortepian) oraz Chór Opery

licznych warunkach sanitarnych zabito ich ponad 2 tys.,

przez park mężczyznę.
mu kurtkę i saszetkę z dokumentami. ua 5 a zł.

zlikwidowali punkt nielegalnego uboju kurcząt. W skanda-

wał nożem przechodzzaceBo

a 250 następnych czekało na

zzo

o fym warta wiedzieć
Piesza wycieczka
zaprasza

w niedzielę na wycieczkę po
lasach oliwskich. Zbiórka
o godz. 10 na rogu ul. Wita

Stwosza i Abrahamaw Oliwie.

se Wilda >.

W sobotę o godz. 17 w Pań-

deo. Ryszard Kluszczyński
przedstawi „Obszary prywatności w filmie wideo”, opiera-

jąc się na twórczości wybit-

nych przedstawicieli kina
awangardowego | W Więlkiej
Brytanii.

Bez prądu |

pocie przy ul. Powstańców

W poniedziałek w godz. 8 17 w Gdańsku nie będzie prądu

Warszawy 2 odbędzie się kolejny wykład i prezentacja wi-

Letniskowej.

stwowej Galerii Sztuki w So-

c

yły lata- starsi pamiętaja je chyba aż za dobrze
- w których kalendarze
ukazywały się całkiem
poniewczasie, z kilkumiesięczopóźnieniem.

Znacznie się w Polsce - pod tym
względem poprawiło, możemy
już wejść w nowy rok z nowym

kalendarzem, co każdy przyjmuje z zadowoleniem i w rosną-

cym przekonaniu o konieczności szacunku dla czasu. Ten zaś
kalendarz, o którym tutaj, jest
szczególnie trafiony, przygotowany został (powiedzmy to od
razu: bardzo pieczołowicie) jakby na zamówienie społeczne,

* z myślą o rodzinie, której po-

święcony będzie w zatroskanym
o jej przyszłość świecie cały

przyszły 1994 rok.
O kalendarzach, ich dziejach, ich roli, tak szczególnej

w polskiej historii, warto sobie

z tej okazji przypomnieć. Ułatwia nam to obszerna nota

5

:

na życzenie

Z cyklu „Koncert na życzenie” w niedzielę o godz. 12

tłem okolicznościowej
wystawki conradowBM skiej odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej konferencja prasowa na temat - znany już naszym Czytelnikom - przyjęcia przez tę .

placówkę imienia Conrada
w 70. rocznicę jego śmierci,

cówki, która winna być zarówno muzeum conradowskim, Jak

i biblioteką z czytelnią i waż-

nym działem informacyjnym.
Uroczystości, która przybierze kształt prawdziwych Dni
Conradowskich na Wybrzeżu,

towarzyszyć ma międzynarodowe sympozjum

conradolo-

giczne, spotkania z conradysta-

przypadającą w sierpniu przyszłego roku. Moment ten - jak

mi, wieczory literackie, seanse

mógłby się stać węgielnym ka-

itp. Sekretarz działającego
w Gdańsku Polskiego Klubu

podkreśliła we wprowadzeniu
dyrektor p. Czesława Scheffs mieniem dla założenia poważnego polskiego ośrodka conradystyki, jakiego brak odczuwa

filmowe, spektakle teatralne

Conradowskiego p. Joanna Konopacka gorąco poparła ideę
powołania w Gdańsku ośrodka

przy ul. Posejdona, Pegazai

Nasz czas dzisiejszy niesie jed-

nak nowe potrzeby i chętnie
przyjmuje nowe, pomocne
w ich zaspokajaniu rady.
właśnie jest ów Pomorski
darz rodzinny, prawdziwa
klopedyjka codzienności,

I taki
kalenencydzień

w „Słowniku folkloru polskie-

po dniu pozwalająca się rodzi-

go”, odsyłająca nas dodatkowo

nie zatrzymywać nad bieżącą

SOPOT: Scena Kameralna niedz.: Panna z mokrą głową, g.
11,13
GDYNIA:
Teatr Miejski (ul. Bema 26) sob.: Konkurs recytatorski „Zima
serca w sopel nie zamieni”, g. 13;

Wieczór kolęd w wykonaniu
Cappelli Gedanensis pod kierunkiem dr Aliny Kowalskiej-

Pińczak w niedzielę o godz. 19
w sali zespołu przy ul. Nowe

KK

Pastorałka, g. 17; Wieczór kabare-

towy - Nasza jest noc, g. 20;
niedz.: Poranek dla dzieci - Bawimy się w teatr, g. 12; Kolędnicy na

ulicy- happening (ul. Świętojańska, muszla Koncertowa); Pastorałka,g.20
Teatr Muzyczny (pl. Grunwaldzki)
- Scena duża - sob., niedz.: Skrzy-

Pomnik Conrada w Gdyni,
zasługi wybrzeżowych conra-

dystów, dorobek Wydawnic-

:

słońce, USA, od 15 I., g. 17.45, 20

rują całą dobę

sob.: Pożegnanie z Marią, pol., od
15 1., g. 10; Howard's End, ang.,
od 11, g. 13.30; Przypadek Pekosińskiego, pol., od 15 1., g.
1145,21;

i te jego dzieła, które tak wyso-

tach, obchodach, tradycjach ludowych, nawet odpustach.
Dzień po dniu z zodiakiem i ja-

dzinne ciepło, to wszystko, co
na nowo powinno stać się tre-

snością słoneczną, z obliczem
natury, Z domowymi koniecznościami; do tego ciekawe lek-

jednak roztacza swojskość, ro-

Wiele

akcję zbiórki odzieży używa-

ścią rodzin na całym świecie
i co przypomnieć pragnie Międzynarodowy Rok Rodziny,
z naszym polskim- jak wiemy -

pełnym udziałem:

W bardzo starannym, este-

tycznie wypielęgnowanym
lendarzu, który każe się nie
ko czytać, ale i użytkować
bo odwrotnie), znajdziemy
różnorodności,że warto
najpierw dla zaznajomienia

katyl(altyle
go
się

przerzucić kartka po kartce.

try: wiersze, nogdoty, do tego rady praktyczne- co trzeba
zrobić na działce i w ogrodzie,

jak wywabić plamy, co podać

na obiad, czego wymaga organizm, a czego uroda.
Nie sposób wszystko wy-

mienić. I stąd potraktujmy poważnie prośbę wydawców
(Wydawnictwo „Mestwin”
"w Gdańsku i „Kociewski Kan-

skim oddziale „Wieczoru Wy-

32-50-80 - zgłaszać adresy
mieszkań, w których odzież
będzie w tym czasie do odebra-

tor Edytorski” w Tczewie)
i wypełnijmy czytelniczą an-

10, tel. 35-23-47

Ghidorah, USA, od 121., g. 16;
Psy, pol., od 15 1., g. 18; Adwokat
Diabła, USA, od 5:1. g. 20
(niedz. g. 12 - zestaw bajek z niespodzianką; g. 20 - seans z niespodzianką)
SOPOT: Bałtyk, Firma, USA, od
151,
g:16,19
Polonia, Jurassic Park, USA,od 12
l., g. 13.15; Nieuchwytny

nia przez członków Lions Club
Elbląg.
sw

cel,

USA, od 15 I., g. 17.45; Wschodzące słońce, USA, od 15 I., g.
15.30, 20 GDYNIA: Warszawa,
Aladyn, bo., g. 10, 12, 14, 16;
Wschodzące słońce, USA, od 15
1, g. 17.45,20.15
Goplana, Dwa księżyce, pol., od
15 1., g. 17.30; Na linii ognia,

USA, od 151., g. 15.30, 19.30
HEL, Wicher, Kochanie powiększyłem dzieciaka, USA, od 12 I.,
g. 17; Strzelając śmiechem, USA,
od 151.,g. 19.15.
KOŚCIERZYNA, Rusałka, Tina,
USA, od 151.,g. 18.15
STAROGARD GD., Sputnik, Super Mario. Bros, USA, od 12 L., g.
14.30, 16; Red-Rock West, USA,
od 15 1., g. 18, 20
TCZEW, Wisła, Trzy serca, USA,
od 15 1., g. 17; Indochiny, fran., od
151.,g. 19

ELBLĄG. Światowit Ścigany,
USA,od 15 1.,g. 16, 18, 20
MALBORK. Klubowe, Wędrówka do domu, USA, bo., g. 16.15

IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

kietę Pomorskiego kalendarza
rodzinnego. Dla zachęty kierujemy do autorów - Romana
Landowskiego i Kazimierza

wy, 72-13-01, wszystkie oddziały
dyżurują calą dobę
ELBLĄG.
- wewnętrzny, sob., niedz.: Woj.
Szpital Zespolony, ul. Królewiec-

ka,
- chirurgia, sob. ZOZ, ul. Żeromskiego, niedz. Woj. Szpital Zespo-

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - lekarz ogólny, gabinet zabiegowy
dla dorosłych w wolne sob., niedz.

i święta - całą dobę, w pozostałe
dni w godz. 19-7
- poradnia dla dzieci chorychi gabinet zabiegowy w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę w pozostałe dni w godz. 19-7
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 48
- czynne całą dobę

SKÓRCZ, Przychodnia rejonowa,
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 ambula-

toryjnej - stomatolog, g. 19-7 (soboty robocze od g. 15-7, niedziele
i święta całą dobę), chirurg w dni
powszednie, niedziele i święta całą
dobę; Woj. Przychodnia Skórno-

Wenerologiczna, ul. Żeromskiego
2, tel. 33-64-42, dyżury wenerologiczny i aids w każdy poniedziałek
i czwartek oprócz dni świątecz-.
nych od g. 19 do 7
żLecznica dla zwierząt, ul. Grunwaldzka 108, tel: 33-72-49 (całą
dobę); Hotel dla psów, ul. Grunwaldzka 108 (całą dobę)
BRANIEWO- wypadki 99
KWIDZYN- wypadki 999, 39-09;
Lecznica dla zwierząt, ul. Warszawska 112, tel. 38-61, g. 7-15;
Pogotowie wet. g. 17-7
MALBORK, ul. Słowackiego, wypadki 999, tel. 24-75

SZTUM - wypadki 23-33

GDAŃSK, dyżury oficerów Komendy Wojewódzkiej Policji, tei.
39-53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, tel. 31-92-12 (Straż
Miejska 31-30-11)
SOPOT, dyżury oficerów Komendy Miejskiej Policji, tel. 51-30-51,
997 (Straż Miejska, 52-20-21, w.
214)

zycję: przydałby się indeks
rzeczowy i osobowy, aby się

łatwiej można było rozeznać
w bogactwie treści. Jak sobie
z tym poradzą, to ich sprawa.
Co do mnie, to wejdę w Nowy

Rok, Światowy Dzień Pokoju,
-

z Pomorskim kalendarzem rodzinnym, ukazującym mi pod
datą 1 stycznia imieniny Mieczysława, Konkordiusza i Odyseusza, znak Kozioroźca, ja-

GDANSK, „Ratuszowa”, Gdańsk,
Długa 54/56 (tel. 31-51-06)
WRZESZCZ, przy placu Komorowskiego, ul. Mickiewicza 1-3
(tel. 41-99-50)
Apteki pracujące non stop:
PRZYMORZE, ul. Opolska 3; tel:
56-38-22
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56-92-71

- nagłe zachorowania i przewozy
chorych: tel. 32-29-29, 32-39-24,
41-10-00.
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w dni powszednie w g. 20-7.30, w soboty

Przychodnia Międzyrejonowa, ul.
Startowa 1 - w dni robocze w g.
19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny

TRÓJMIASTO:

19.30-7.30, w wolne so-

boty, niedziele i święta - całą dobę
- stomatolog w dni powszednie
w g. 19.30-7.30, w soboty robocze, w g. 17.30-7.30, wolne soboty, niedziele i święta - całą dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel. centr.
56-69-95, 47-82-51 - nagłe zachorowania, wypadki i przewozy chorych, ambulatorium chirurgiczne

w wolne sob., niedz. i święta w g.

8-8 oraz stomatolog w godz. 10-16
- gabinet zabiegowy dziecięcy
w dni robocze w g. 19-7.30, w dni
wolne od pracy w g. 8-8,
- gabinet zabiegowy ogólny, wolOLIWA, Podstacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Grunwaldzka 571 działalność zawieszona. Zespoły
wyjazdowe zostają przeniesione
do Oddziału Gdańsk-Zaspa, ul. Pilotów 21
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wejście od ul. Mieszka I. Telefony:
51-11-56, 51-24-55 i tel. alarm.
999. Ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.

GDYNIA, ul. Źwirki i Wigury 14,

sność dnia od 7.45 do 15.34,

Podbielańska | (hotel Monopol),

wizytówkę Grudziądza, w kalendarzyku historycznym m.in.
informację, że w 1990 roku tego dnia na mocy uchwały sejmowej przestała obowiązywać
nazwa państwa - PRL. Jak na
dzień po sylwestrze - to dużo

00-01, 20-00-02 - ambulatorium

godz. 10-14; ul. Piwna 9/11, godz.
9-15; tel. 31-34-57

stomatologiczne czynne w g. 20-7

KARTUZY, ul. Kościuszki 17, tel.

81-32-13, w g. 8-20

88, 993; - energetyczne: 41-23-23,
991; - gazowe: 31-18-68, 52-1462, 992; - techniczne PKM: 995; -

czynne całą dobę

robocze

czynne całą dobę - nagłe zachorowania i przewozy chorych, tel. 20-

GDYNIA, apteka nr 19054, ul. Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32

GDAŃSK - ciepłownicze: 31-20-

wodociągów i kanalizacji: 31-2067, 994; - opiekuńcze państwowe:
41-10-42; SOPOT - gazowe: 5110-68 (czynne w g. 6-22); - wodociągów i kanalizacji: 51-40-55,
994; GDYNIA - pogotowie ciepłownicze: 23-19-41; - pogotowie
dźwigowe: 23-36-65, 25-27-27; pogotowie energetyczne: 20-4550; - pogotowie gazowe: 20-4473, 20-44-79; - pogotowie wodociągów i kanalizacji: 21-90-19
Pogotowie dla zwierząt: tel. 2221-48 (czynne całą dobę)

Sobota i niedziela: GDAŃSK, ul.

ZASPA, ul. Żwirki i Wigury 4a,
godz. 10-13;
SOPOT, Al. Niepodległości 791;
tel. 51-23-84

POZARN:
:
GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA, tel.
998: KARTUZY, KOŚCIERZYNA, TCZEW, tel. 998
STAROGARD GD., tel. 230-11
GNIEW, tel. 35-22-88
PELPLIN; tel. 19-98
SKARSZEWY,
tel. 29-08
SKÓRCZ, tel. 82-43-88
BLBŁAC: 33-73-53

- wypadki - 999

ne sob., niedz. i święta w g. 8-18.

Radowicza - pierwszą propo-

do myślenia. Dziękuję ci kalendarzu pomorski, rodzinny.
marc.

chodnia Rejonowa, os. Witosa 10,
tel. 35-28-38

Zawisza, Godzilla kontra Król

przed EOK.

Rodzicielki

Kościuszki, tel. 35-22-38; Przy-

Zapach kobiety, g. 20
lony, ul. Królewiecka,
NOWY PORT. Nord (Towarzy- anestezjologia, sob. ZOZ, ul. ŻeGDYNIA, Komenda Rejonowa
stwo Morskiego Domu Kultury
romskiego, niedz. Woj. Szpital Zew Gdyni, ul. Portowa 15, tel. 997,
w Gdańsku), Janka, pol., bo., g.
spolony, ul. Królewiecka,
oficer dyżurny :
63- 43 (Straż
16; Kolejność uczuć, pol., od 151, 2% - położniczo-ginekologiczny, sob. ' Miejska 20-82-1
g. 18520 *
ZOZ, ul: Żerómńskiego, niedz.
KARTUZY, 81 s 97.
PRUSZCZ GD., Krakus, Piękna
Woj. Szpital Zespolony, ul. KróleKOŚCIERZYNA, 86-49-26, 997
i bestia, bo., g. 16. 30; Twin Peaks,
wiecka,
STAROGARD GD., 240-21, 997
USA, od 15 1. „g. 18.30
- noworodki, sob. ZOZ, ul. ŻeromTCZEW, 31-13- 00, 997; Policja
Ikar, Sidła miłości, USA, od 18 1.,
skiego, niedz. Woj. Szpital Zespo- . Municypalna, tel. 31-39-61
g. 18120
lony, ul. Królewiecka,
SKÓRCZ, tel. 82-42-97
WRZESZCZ: Znicz, Niesamowita
- dziecięcy, sob., niedz.: Woj.
WEJHEROWO, 72-54-74 do 77,
McCoy, USA, od 15 1., g. 16; NieSzpital Zespolony, ul. Królewiecka
997; Komisariat Śmiechowo, ul.
uchwytny cel, USA, od I51., g.
- okulistyka, psychiatria, chemioChmieleckiego, tel. 72-39-90;
18,20
terapia, Woj. Szpital Zespolony,
Straż Miejska: 72-30-20, w dni poBajka, Mistrz szpady, hiszp., od
ul: Królewiecka
wszednie g. 7.30-19.30, niedz. g.
15 1., g. 16; Trzy kolory. Niebie- stacja dializ, ul. Zw. Jaszczurczego
12-9; ELBLĄG: Dyżury. oficerów
ski, pol.,od 151.,g. 18, 20
- zakaźny, ZOZ, ul. Zeromskiego
Komendy Wojewódzkiej - 34-02-00

nej, ale w dobrym stanie. Akcja ta odbędzie się w najbliższą
sobotę i niedzielę, od godz. 10
do 15. Odzież składać można
będzie do ciężarówki oznaczonej napisem PGR, która ustawiona zostanie w tym czasie

NMP

TCZEW, ul. Wojska Polskiego 5,
tel. 31-32-55, 999; Przychodnia
obwodowa, ul. Wojska Polskiego
5, tel. 31-37-78, Pogotowie ratunkowe PKP, 31-37-94
GNIEW, ul. 7 Marca 10, tel. 3526-99; Przychodnia Rejonowa, ul.

GNIEW. Rejonowy, ul. 7 Marca
WEJHEROWO. Szpital Rejono-

Wszystkie poranki świata, g. 18;

z nich znalazło się obecn
W bardzo trudnej sytuacji materialnej, niektóre rodziny żyją
w skrajnej nędzy..
"Członkowie Lions Club Elbląg.1 i ich rodziny organizują

święto

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

14; Przypadek Pekosińskiego, g.
12, 15.45; Howard's Eng, g.
17.30, 20

g. 16.30; Wszystkie poranki świata, fr., od 15 I., g. 18; Zapach kobiety, USA, od 15 1., g. 20;
niedz.: Koyaanisqatsi, g. 16.30;

:

i rodzi dumę z przeszłości ziemi
rodzinnej. Przede wszystkim

zpi
wy, 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. 234-21

niedz.: Pożegnanie z Marią, g. 10,

ŻAK, sob.: Koyaanisqatsi, USA,

norwesku

odsłania obszary zapomnianych
dziejów, skłania do zadumy,
ale

binki 7
:
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01
Morski, Redłowo, ul. Powstania
Styczniowego 1, tel. 22-00-51
KARTUZY. Szpital Rejonowy, ul.
Ceynowy 7, tel. 81-10-73, 81-1010 - wszystkie oddziały dyżurują

(centrala); Rejonowy, ul. Ściegien-

ników na przyszłoroczne wyszczęśliwi. Jego główną bohaDziałające od 1987 roku Toprawy morskie. Połowy najbarwarzystwo Polsko-Norweskie _ terką jest ustrojona w wieniec
z płonących świec panna wyo- dziej atrakcyjnej ryby - dorsza
spotkało się w poniedziałek na
- rozpoczynają się bowiem już
brażająca świętą, która prowaświątecznym wieczorku przy
10 stycznia. Natomiast same
lampce grzanego wina, które - dzi pochód do szpitali, więzień
święta Bożego Narodzenia
uchodzi za norweski trunek na- i domów starców. Dr BoguNorwegowie spędzają na ogół
sław Marciniak z Zakładu Sorodowy. Zebrania Towarzyw ściśle rodzinnym gronie.
stwa odbywają się co miesiąc, - cjologii Kultury UG, który proGdańskie. Towarzystwo
o czym systematycznie infor- wadzi od lat badania nad małyPrzyjaciół Norwegii liczy ok.
muje „Dziennik Bałtycki” . mi społecznościami rybackimi
w rubryce „O tym warto wiew Norwegii, mówił o skandy- 200 członków. W większości
nawskim obyczaju stołów bo-. sąto osoby, które nie znają
żadnego języka skandynaww gdańskim Domu Nauczyżonarodzeniowych, rozpraszaskiego. Stowarzyszenie jest
jących monotonię nocy polarciela studentki skandynawistyzwiązkiem o charakterze barnych i integrujących wspólnoki UG, przystrojone w białe
dziej towarzyskim niż formalszaty zaimprowizowały kulty- tę. Płatne uczty organizowane
nym, a najatrakcyjniejszą chywowany w krajach północnej
przed Gwiazdką urządzają
ba formą jego działalności,
w Norwegii zarówno prywatne
Europy, a zwłaszcza w Szweobok propagowania kultury
cji, rozpoczynający adwent
osoby, jak i organizacje sponorweskiej, jest organizacja tałeczne oraz zakłady pracy.
obrzęd ku czci świętej Łucji.
Wśród rybaków jest to okazja
nich wycieczek na Nord Cap.
Jest to procesja, która rusza do
do doboru partnerów i praców-miejsc, gdzie znajdują się nieok
dzieć”.

Chorób Oczu AM, Gdańsk, ul. Dę-

nego 7 - wszystkie oddziały dyżu-

brzeża” przy ul. Łączności 3,
jak również telefonicznie - tel.

Po

Ogrody 1/6; Okulistyka - Klinika

g. 10, 12, 14, 16; Wschodzące

dzonych w tym konkursie oczywiście było dużo więcej, jednak
pełnej listy nie jesteśmy w stanie wydrukować. Młodym twórcom
a
o
dalszych sukcesów.

dla dzieci z Państwowego Domu Dziecka w Gdańsku-Oruni rozdanych
w czasie andrzejkowej imprezy połączonej z minilistą przebojów.

im. Kopernika, Gdańsk, ul. Nowe

GDANSK: Neptun, Aladyn, bo.,

Paczki z odzieżą można bę: dzie deponować także w elblą-

PS.: Szkoła Podstawowa Nr 61 pragnie gorącą podziękować pp. Tmianowskim, którzy ufundowali „Dar Serca” w postaci dużej ilości słodyczy

GDAŃSK.
sob.: Chirurgia, Interna i Okulistyka Akademia Medyczna,
Gdańsk, ul. Dębinki 7
niedz.: Chirurgia i Interna - Szpital

Smok, g. 16

Helikon - Kameralne,

8-16, tel. 234-16;

—

NOWY DWÓR GDAŃSKI, „Żuławska” (calą Gobo

grosze, g. 18; niedz. Straszny

* Poza wszystkim mamy
Conradowi do zawdzięczenia

nego, tel. 220-33, 999; Przychodnia rejonowa, ul. Hallera 27 w g.

dów 52, g. 9-18; ul. Staszica 22

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - nauczymy się wkrótce mówić - im. Conrada. Nauczymy się chyba także rychło
nazywać park usytuowany na-

przeciw biblioteki - Parkiem

STAROGARD GD., ul. Ściegien-

KWIDZYN, ul. Braterstwa Naro-

głęboko uzasadnia inicjatywę

ELBLĄG:
Dramatyczny - sob. Opera za trzy

Joanna Michniewska i Andrzej Lisowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gdańsku i w dziale literackim - Dorota Możejko oraz
Agata Tobieńska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gdańsku. Nagro-

Teksti fot. M. Kostun

łą dobę)
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT,
tel. 22-21-48 (czynne całą dobę)
KARTUZY, tel. 999
KOŚCIERZYNA, ul. Skłodowskiej 1, tel. 86-30-00

PASŁĘK, ul. Grunwaldzka

pek na dachu, g. 19

R.

NE, tel. 983, 52-06-81 (czynne ca-

ELBLĄG, „Bios”, ul. Nowowiejska3..
MALBORK, ul. 17 Marca I

twa Morskiego, pamiątki conradowskie w Centralnym Muzeum Morskim - wszystko to

Nadspodziewanie obfitym plonem zaowocował, ogłoszony
przez Szkołę Podstawową nr 61 na Przeróbce, konkurs literackoplastyczny pod hasłem „Przyroda, której oszczędzanie szlachetnym każdego obowiązkiem”. Sponsorzy, Rafineria Gdańska,
PKO BP oraz „Dziennik Bałtycki”, których przedstawiciele wraz
z organizatorami weszli w skład jury wysoko wycenili poziom
a A laureatami głównych nagród w dziale plastycznym zosta- - przy placu K. Jagiellończyka,

Dzień po dniu: rodzinnie
Tradycja - owszem. Godna
szacunku i wielce pouczająca.

Opery Bałtyckiej, g. 17 (foyer).

Gedanensis

Pezowików

wielu świętych mniej znanych,
z kalendarzykiem historycznym, z informacjami o świę-

Pomorski

Wieczór kolęd Cappelli

Elbląskie „lwy” postanowiły
rzyjść z pomocą rodzinom

wspomina ciekawą przeszłość,
wywołuje refleksję i uśmiech,

kalendarz rodzinny 1994.

10 - przedstawienie zamknięte
PANSTWOWA OPERA I FILHARMONIA BAŁTYCKA - sob.:
Koncert Skrzypcowy, g. 17 (foyer); niedz.: Muzyka o zmierzchu *Przed zapaleniem choinki” -Chór

pracownikom PGR

Glogera i Briicknera, także do

zuje świeżo daj

św. Mikołaj, g. 9.30 i 12; niedz. g.

ja) POMOGĄ.

Dzień po dniu, z imionami

także o tradycjach kalendarzy
pomorskich, bo do nich nawią-

MINIATURA- sob.: Niech żyje

Elbląskie ;lwy

chwilą. Przypomina obowiązki,

mnimy sobie kalendarz jako
książkę-informator o podstawowych datach i sprawach
ważnych w aktualnym roku;

Panna Julia, g. 19

ko stawiają trud i godność maconradowskiego, którego rolę ale i w światowych kręgach jakby zastępczo- dotąd z wiel- . rynarskiego zawodu.
- Ufamy, że inicjatywa WBP
. conradystów zainteresowanych kim zaangażowaniem i pożytkiem spełniał właśnie Polski ' spotka się z szerokim poparpolskimi korzeniami wielkiego
ciem moralnym, a także mateKlub Conradowski, jako łączpisarza. | >:
rialnym przy najlepszym wyPomysłodawca -p. Marian nik między polskimi i rozproposażeniu obiecującej,ważnej
szonymi po świecie conradySkomro, zarysował w swym
płacówki.
(dzian)
WZ
wystąpieniu kształt takiej pla- sta:

do encyklopedii staropolskich
bibliografii Estreichera. Ale
przecież wystarczy, że

Hebanowskiego - sob., niedz.:

się dotkliwie nie tylko w kraju,

Nagrody rozdano

LEKARZ DOMOWY, ALKMEDYK, 31-89-53, 20-68-16
POGOTOWIE WETERYNARYJ-

dobę)

W niedzielę o godz. 12
w Salonie Muzycznym „Caffć
pro Musica” przy ul. Heweliusza 10 w Gdańsku koncert dla
artystów muzyków - seniorów.
Wystąpią: Mariola Szymaszek
- sopran, Wojciech Lewandowski- tenor i Emilia Grażyńska fortepian.

Ogrody 35. |

57-63-25, 56-27-40, szczepienia

(całą dobę)
STAROGARD GD., „U Dudka”,
ul. Pełplińska 2a, tel. 236-05
TCZEW, pl. Hallera (Rynek) 24,
tel. 31-27-45

82-42-20
WEJHEROWO, Przy Rynku (całą

Spotkanie z opłatkiem

-

KOŚCIERZYNA, pl. 1 Maja 19

SKÓRCZ, ul. Sobieskiego 22, tel.

tepian), Moniki Fedyk - Klimaszewskiej (śpiew).

Dni Conradowskie na początek

„Pod Kasztanami” biją

współdziałający z san.-epidem,

nawet

Bałtyckiej. Usłyszymy: Monikę Fedyk-Klimaszewską (mez-

naniu: Jerzego Wujtewicza | |
(wiolonczela), Jadwigi Lew-|
czuk i Olgi Nicziporenko (for- ;

Narodziny ważnej placówki?

Kolejnego rozboju dokonano w pobliżu baru piwnego
„Pod Kasztanami” w Gdańsku.
Nieznany sprawca sterroryzo-

nym

To tytuł koncertu, w nie-

dzielę o godz. 17 w foyer Państwowej Opery i Filharmonii

w

przez dwie piaskarki piasku,

przy ulicy Lęborskiej

szy

Januszaj tis.

Mieszkańcy twierdzą, że in- .
terweniowali w ADM i Urzędzie Miejskim w Gdyni. Jedynym efektem było wysypanie

Zabrali emerytom...

„Bąbelki”

działalność Towarzystwa Promocji Młodych Skrzypków im.

chody. W ostatnią środę
z wielkim trudem forsowała

Włamano

KTP

plomantów z klasy Jerzego Hazuki: Michała Kucharskiego
i Jakuba Rabizo. Dochód na

Gdy tylko spadnie deszcz albo
śnieg musimy pokonywać drogę w bamboszach, a najlepiej
w ogóle nie wychodzić z domu
- twierdzi zrozpaczona lokatorka jednego z domów.
„Kłopoty z pokonaniem śliskiej drogi mają także samo-

swoją kolej. Ubojnia została
zamknięta.

|

szczu odbędzie się koncert dy-

wsparli finansowo kupcy gdyńscy oraz Miejski Ośrodek Pomocy | Bałtyckiej.
Społecznej i „Sanipor”. Organizacyjnie włączył się Klub Seniora.
Koncert

niektóre zakłady foto rafiCzne,
stacje CPN.

świąt Bożego

Januszajfis

„Przed zapaleniem
choinki”

dziny otwarcia placówek handlowych pozostają bez zmian.
Ostatnie prezenty i wiktuały na
świąteczny stół zapominalscy
mogą kupić w Wigilię do godz.
15. W niedzielę - sklepy będą

W

w Sali Muzycznej Pałacu Opa- |
tów w Oliwie koncert w wyko- |

W sobotę o godz. 17 w foyer Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej we Wrze-

Z koncertem muzyki dawnej wystąpi zespół gdyńskiego Młodzieżowego Domu Kultury. Dzieci z tamtejszego koła plastyczneARKO
go przygotowały dla gości maskotki i drobne upominki. Stajenkę
betlejemską zbudowali uczniowie z pracowni rzeźby Liceum Pla- >
stycznego w Orłowie. Natomiast świąteczne dekoracje sal zaprojektowały i wykonały artystki plastyczki: Barbara Badowska,

przedwigilijnego czwartku go-

-

:

szają do Gdyni 18 grudnia o godzinie 15 artyści i młodzież szkolna. W siedzibie „Wspólnoty Polskiej” przy ul. 3 Maja 27 na gości

nie już otworzą podwoje swoich sklepów i zakładów usłu-

zakupy.

- Pamięci Aleksandry

Na spotkanie opłatkowe dla osób samotnychi starszych zapra-

z włodarzami miasta, tradycyjgowych.

| Koncerty, koncerty...

"wspólności"

W Gdańsku
Handlowcy

Str. [1

OBŁUŻE - Podstacja Działu Pomocy Doraźnej, ul. Białowieska I
(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,

NA TELEFON
Hallo

Taxi

Gdańsk, tel. 91-91, 316-316, 3191-91 (x 400)i
Hallo Taxi Gdynia /x 350/, tel. 91-

90 i 23-18-18ł; Taxi PLUS Gdynia
/x 400/, tel. 220-540ł; Radio Taxi

Gdynia /dojazd bezpłatny/, tel. 2521-21 i 91-99; Radio Taxi Gdynia
(dla stałych klientów taniej), tel.

25-01-01 i 91-98;
Tele Taxi Gdynia /x 400/, tel. 9195 i 20-25-00, honoruje karty
„Clubu S”; Express Taxi Gdynia
/x 350/, tel. 24-16-24;
Non Stop Taxi Radio Gdynia /x
350/, tet. 91-98, 25-01-01
KARTUZY: tel. 81-18-40

KOŚCIERZYNA: tel. 86-47-97

STAROGARD OD. tel, 225/75
TCZEW: tel. 31-51-00
WEJHEROWO: tel. 72-22-00,
24-91, 72-44-58
ELBLĄG: dworzec kolejowy,
33-91-10, pl. Jagiellończyka,
33-94-10, ul. Beniowskiego,
34-37-54, ul. Okulickiego, tel.

72tel.
tel.
tel.
34-

27-54, taxi bagażowe, tel. 34-57' 54, taxi na telefon, radio Mivico,

tel. 34-54-44
BRANIEWO: tel. 27-10
KWIDZYN: tel. 36-01
MALBORK: tel. 33-20
SZTUM: tel. 24-52

18,19 grudnia 1992
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Wezwał Madonnę
na pojedynek...

Indianie upolowali
Jastrzębie
Czwartkowa seria spotkań
zawodowej ligi koszykówki
NBA sypnęła niespodziankami. Po 14. kolejnych zwycię-

zdobył 30 punktów w wygranym meczu swojej drużyny
przeciw Kuglarzom w Dallas

stwach,

z Orlando.
Oto rezultaty czwartkowych
spotkań: New York Knicks Los Angeles Lakers 108:85,
Atlanta Hawks - Indiana Pa-

przegrała

(81:99)

Atlanta. Wyprawa myśliwska
Indian Pacers na Jastrzębie za-

kończyła się pełnym sukcesem.
Być może, na dobre ruszyły
z miejsca Tłoki, które zneutra-

i wyprzedził Shaquila O *Neala

cers 81:99, New Jersey Nets - Charlotte Hornets 111:95, Wa-

shington Bullets - Detroit Pistons 95:97, Miami Heat - Cleveland Cavalieres 90:89, Dallas Mavericks - San Antonio
Spurs 89:103.
A oto nasza Mradycyjna

„piątka tygodnia”

lizowały W Waszyngtonie Po-

ciski i odnosząc drugie w tym
tygodniu zwycięstwo, przerywały fatalną passę 8 porażek.

zawodów o „Kry

:

>

(adres)

Kręglarze Zatoki zwyciężali w Poznaniu

SU)

Z. udziałem ponad 200 zawodników z 18 klubów odbyły się
w Poznaniu zawody kręglarskie o Memoriał Zielińskiego. Jak poinformował nas dyrektor klubu, Józef Tebinka, znaczące sukcesy
osiągnęli w nich reprezentanci Zatoki Puck. W kategorii dzieci

zwyciężyła Magda Częska. Sukces tym większy, że konkurencję

rozgrywano razem z chłopcami. W rywalizacji juniorów starszych

triumfował Arkadiusz Stachecki.

W punktacji drużynowej Zatoka zajęła IV miejsce, a wygrał

zespół Czarnej Kuli z Poznania. Drugi zespół naszego regionu,

skach, elbląscy działacze łyż-

wiarstwa szybkiego, zapowiada-

ną się I Ogólnopolskie Zawody

wszystkich kategoriach wieko-

imprezy
sportowe

KOSZYKÓWKA

Gdańsk, hala GKS

Wybrzeże,

ul. Zawodników, sobota godz. 17 mecz II ligi mężczyzn
Wybrzeże
Hevelius - Instal Białystok,
Tczew, sala SP 6, ul. Topolowa,

. sobota godz. 17 - mecz II ligi kobiet Unia Comes Tczew - AZS
Koszalin.
Elbląg, sala SP 11, ul. Korczaka, sobota e . 17 - mecz II ligi
kobiet Port
Por Iblą; Fi Gdańsk.
ERAT hala s: ójni, ul. Słowackiego, niedziela godz. 11 mecz mężczyzn o Puchar Polski
Spójnia - AZS Bydgoszcz. Tego
samego dnia o godz. 16 oldboye
Spójni zmierzą się z AZS Bydgoszcz.
Gdańsk, hala GKS Wybrzeże,
niedziela godz. 16 - mecz o Puchar
Polski Wybrzeże - Wisła Tczew.
STOŁOWY
Gdańsk, hala MRKS, ul. Meissnera, sobota godz. 11 - wojewódz-

ki turniej klasyfikacyjny kadetek
1 kadetów.

WALKI WSCHODNIE

Gdańsk, hala Stoczni Gdańskiej,

sobota godz. 18 - impreza o nazwie
Budo - Gala - Show, stanowiąca po-

kaz walk wschodnich.
IMPREZY
CYJNE
Sopot, plaża koło mola, sobota
godz. 11 - drugi bieg ekologiczn
po plaży dla wszystkich chętnyc
o Grand Prix Sopotu.
Reda, sala SP 4, sobota godz.
10 - otwarty
halowy
turniej piłkarskich piątek dla młodzieży powyżej 15 lat.
Rumia,

SP8, ul. Rodziewi-

czówny, sobota godz. 10 - otw
oe

tenisa solowego W
Prix Rumi

obserwować rywalizację we

Kto

cjach kobiecych poprawiono cztery rekordy
świata (w sprintach i w trójskoku), nikt nato-

miast nie zbliżył się nawet do najstarszego w tabeli rekordów wyniku czeskiej kulomiotki, Heleny Fibingerowej (22.50 w 1977 r.; w 1993 r.
najlepszy na świecie rezultat - 20.45). Pamiętać
tu jednak należy o dwóch sprawach. 16 lat temu
halowy wynik reprezentantki CSRS był znacznie lepszy od rekordu naszego globu na otwartym stadionie. Ponadto kontrola antydopingowa
jest dzisiaj nieporównywalnie bardziej dokładna
niż kiedyś...
Z ostatnich osiągnięć na uwagę zasługuje
przede wszystkim czas bardzo dobrej sprinterki
rosyjskiej (choć jak dotychczas bez spektakularnych sukcesów), 25-letniej Iriny Priwałowej,
która 60 m przebiegła w 6.92. Jej najgroźniejszą
rywalką jest starsza o 8 lat Merlene Ottey.
Wstępem do zdobytego w sierpniu w Stuttgarcie pierwszego tytułu mistrzyni świata były dla
znakomitej Jamajki właśnie doskonałe biegi haW

zestawieniu

nie ma rekordowego osiągnięcia 29-letniej Rosjanki, Ludmiły Narożilenko (7.63 na 60
m ppł.), ponieważ zaraz potem wykryto w jej
organiźmie niedozwolone środki dopingujące.
To samo spotkało latem rekordzistkę w trójskoku (14.47) Inessę Krawets z Ukrainy.
Polski naniosły w ub. r. trzy korekty w tabeli
halowych rekordów, wszystkie w tzw. „nowych” specjalnościach (chód, trójskok, wielobój). Zauważmy, iż rekordzistką - w biegu na
50 m - ciągle pozostaje Irena Szewińska (6.39
w 1972 r.). Z 14 zawodniczek legitymujących
się najlepszymi w historii wynikami - w 16 konkurencjach indywidualnych- tylko trzy startują
obecnie. Jedną z nich jest 24-lenia
oka
gdańskiej Lechii, Katarzyna Radtke , bezkonku-

(sus)

wych zawodniczek i zawodników z takich klubów jak Podhale Nowy Targ, Juvenia Białystok, Jutrzenka Olsztyn, Pilica

Tomaszów Mazowiecki i Orzeł
Elbrewery Elbląg. Wstęp na zawody wolny. Zatem zapraszamy
w imieniu organizatorów.

rencyjna w kraju chodziarka (12:33.21 na 3000
m). Karierę kontynuują także - Anna Brzezińska
(biegi średnie) oraz bardzo wszechstronna,
Urszula Włodarczy! k, brązowa medalistka (nieoficjalnie, bo konkurencję rozegrano poza konkursem) marcowych halowych mistrzostw świa-

ubiegłym sezonie „indoor” w konkuren-

lowe (m. in. 21.87 na 200 m).

interesująco,

a|

Olajuwon

zaległym spotkaniu I ligi

tenisa OS:

(am)

ta w Toronto.

mężczyzn

Gdańsk uległ EuroRadom 3:7.

byli: Piotr Szafranek, Michał
Dziubański i Maciej Zakryś.
Zwycięstwo
radomian

w tym meczu ani na moment
nie podlegało dyskusji. Najlepiej zaprezentował się wiecz-

nie młody Leszek Kucharski.
Właśnie pojedynki z jego
udziałem dostarczyły kibicom
najwięcej emocji. Eks-zawodnik AZS, grając na półobrotach nie miał problemów z poKkonaniem młodszych od siebie
rywali. W gdańskiej ekipie na
uwagę zasługuje kolejna wy-

grana młodego Zakrysia.

czają na transfery,

20.05 American top 40 - amery-

wariacje; 23.45 Noc i poezja,
0.00 American top 40; 2.00

Nocne fm - program
prowadzi M. Sobesto
NIEDZIELA

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.55, 0.00;

stawiamy

4

net; 14.05 Piosenki na życzenie;

zawodników

z kadetami i juniorami.
- Mamy w kraju wielu młojn AE
i
CONIRóR:
je
Ą
bby czy Kucharigo lany?

stać w Gdańsku, w klubie nie
było pieniędzy, aby ich zatrzymać. Inni pieniądze przezna-

20.05-2.00 Prywatka z Radiem

Grażyńskiej i F. Staniewskiego;

ARnet; 2.00 - 6.00 Muzyka non
stop
NIEDZIELA
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 i 1.00:
Serwisy informacyjne; 19.59 Od
kultury do makulatury - w pr. m.

12.00 Minął tydzień - magazyn
publicystyczny; 12.35 Dialogi
bez pointy - rozważania ks. prof.
Józefa Tischnera; 13.05 Magazyn kaszubski; 14.00 Niedzielna
sjesta Małżeństwo i rodzinna w

różnych kulturach świata; 17.05

in. Irena Kuran-Bogucka i hiszpańska poezja - Otwarta scena

W kręgu muzyki gdańskiej;
17.25 Duszpasterstwo ludzi morza; 17.30 Transmisja mszy św.
z kościoła św. Elżbiety w Gdań-

poetycka; 20.05-0.00 Między
kulturą a makularurą aud. Wojtka Namiotko i Waldemara Dzięgiela; 0.05 - 1.00 Wieczór romantyków; 1.05-2.00 Poezja na
dobranoc; 2.00 - 6.00 Muzyka

- Myślę, że musimy jeszcze

trochę poczekać. Perspektywy

są, bo następcy Grubby i Ku-

charskiego to przede wszyst-

sku dla marynarzy i rybaków;
18.30 Magazyn wileński; 18.50
Zapiski oficera Czerwonej Armii
- fragm. pow. S. Piaseckiego czyta Henryk Bista; 19.05

non stop

młodzieżowa.

Przypomnę tylko, że SzafraSpotkanie obserwował były
nek, Lucjan Błaszczyk i Piotr
długoletni trener kadry narodo- . Krzeszewski zdobyli w styczwej pingpongistów Adam
niu 1992 roku młodzieżowe
Giersz, którego poprosiliśmy
wicemistrzostwo świata do 21
o krótką rozmowę:
lat. To stwarza perspektywę,że
- Dlaczego gdański zespół
ci zawodnicy za dwa lub trzy!
zajmuje dopiero 6 miejsce w li- lata powinni być w czołówce
dze. Czy ekstraklasa jest tak
europejskiej. Natomiast, czy
silna, czy AZS taki słaby?
będą - to zależy od wielu czyn- |
- AZS jest słabszy niż był
ników, przede wszystkim od
kiedyś. W przeciągu ostatnich
nich samych, od ich pracy i talat odeszło kilku zawodników,
lentu. Uważam, że możliwości
a nikt nie przybył. Np: w Eurosą, bo obecnie posiadamy jedmirexie gra dwóch byłych
ną z najlepszych drużyn młogdańszczan, Kucharski i Dadzieżowych świata.
riusz Kich. Pomimo tego, iż
- Kto zbobędzie w tym roku
większość graczy chciała pozo-

12.05-

'15.05 - 20.00 Muzyka non stop;

"nich wszystkie fundusze), lecz
chcemy mieć pełną sekcję

kim drużyna

Rybacka prognoza pogody w pr.
I: 0.58, 7.55, 21.00; 6.05 Niedzielny poranek; 8.00 Nabożeństwo Kościoła chrześcian babtystów; 9.05 Radio na niedzielę Dom to mój świat- program S.

15.00 Popołudnie z Radiem AR-

, W klubie i przeznaczamy dla

DMP?
- Euromirex lub Baildon:

Poetyckie przypomnienia; 19.30
Koncert niedzielny; 21.00 Z

boisk
SOBOTA
Pełne

wydanie

6.00, 12.00, 20.00; Wiadomości
z kraju i ze świata: od 6.00 do
22.00 co godzina; Wiadomości

grajek -

9.30, 12.00, 13.30, 17.30, 20.00;
Prognoza pogody: po każdym
wiadomości; Wiadomości sportowe: 8.10, 17.10; Raport
drogow i informacje komunika-

SOBOTA
5.50 Lektura na dzień dobry -

cyjne: 5.38, 6.38, 7.38, 14.38;

Józef Mackiewicz „Lewa wolna”
od 6.00 do 0.00 (co godzinę)
Wiadomości; 7.10 Hity z winylu;
od 6.30 do 18.30 (co godzinę):
Skrót wiadomości; 6.10, 7.10,

22

minut przed pełną;

8.10, 11.10, 14.30, 16.10, 17.10,

(s)

20.10 Wiadomości lokalne;
6.43, 23.45 Ewangelia z komen-

Kibiców sportu informuje- | | rzeń dnia poprzedniego; 5.45 Za|
powiedzi

Studia Sport” (18 bm. w godz.

18.05-20), Radio Gdańsk poda |

wyniki szóstego rankingu na
dyscyplinę sportową roku ziemi gdańskiej i elbląskiej. Przy-

tarzem; 6.52 Przegląd prasy;

spodziewanych

7.25 Patron dnia; 7.44,15.44:
„Wykop” drogowy; 7.40, 18.10:
Serwis sportowy; 11.40 Wideokino; 12.10 Książki marne, durne beznadziejne (M. Adamiec);12.35 Konkursy książkowy 5 = 500; 13.10 Teatrzyk Zielona Gęś; 13.40 Propozycje kulturalne; 18.40 Wiadomości z życia Kościoła; 19.40 „Pluszowy
kącik” - dobranocka; 23.55 (oko-

wydarzeń; 8.00-9.00 Trybuna
słuchacza;

tel. 32

63

54

w

sprawie interwencji; 9.08
Notowania walut; 9.15, 9.45
Przegląd tygodników; 10.05 Pół
żartem, pół serio - zabawy
konkursowe; 12.05 Sobotni

pomnijmy, że w ub. roku laureatką została szermierka. Jaka

(Wa)

happening - magazyn muzycznorozrywkowy (Tego słucham, to
czytam; Powiodło mi się...);
12.30 Informator kulturalny;

Gra trójmiejska

liga

15.05
MAX

W hali Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku-Nowym Porcie odbędą się rozgrywki trój-

miejskiej I ligi halowej w 5osobowej piłce nożnej. Grają;
w sobotę, 18 bm. od godz. 14:

ło) Lektura przed północą Józef
Mackiewicz „Lewa wolna” ;

Koncert życzeń;16.00
- Magazyn

Aktualności

0.05

| Kulturalnych; 17.00 Wydarzenia
i Komentarze - mag. inf.-publ.;
17.30 Kronika miejska; 18.05

- Młyniec,

Cosmos

-

razem

z

nami

PLUS

noc; 4.00

6.50 Lektura na dzień dobry

Magazyn popularnonaukowy;

Tańczcie

Radio

Poranek muzyczny Radia PLUS
NIEDZIELA
Józef Mackiewicz „Lewa wolna”
od 7.00 do 0.00 (co godzinę):
Wiadomości; 7.00 Hity z winylu;
7.43, 22.15: Ewangelia z komentarzem; 8.10 Patron dnia; 8.40

19.05 P-12 Parszywa Dwunastka
z elbląskich szkół średnich - proNata - Porowiec, Żądło- Przymorze, nata - Przymorze, Po- | gram młodych; 19.30 Radiowa
rtowiec - Żądło; od godz. bajka na dobranoc; 20.05 Lista
16.30: Cosmos - Potok I, Old
przebojów Radia EL; 23.00
Stars

program Marka Cegiel-

skiego

RADIO EL NA DZIEŃ
dyscyplinę roku | 15.00
DOBRY; 5.15 Przegląd wyda-

Niestety, kilka rekordów Polski „starzeje
się” coraz bardziej, a lekkoatletek mających realną szansę na ich poprawienie nie widać. Najlepsze w Polsce zawodniczki nie mogą nawet
marzyć o wynikach na poziomie np. 7.77 (60
m ppł). lub 22.69 (200 m).

21.30

lokalne: 6.00, 6.30, 7.30, 8.30,

14.38; Bloki reklamowe:

my, że w trakcie „Sobotniego

stadionów;

tropiku - aud. T. Szczecińskiego;
23.45 Noc i poezja; 0.00 Nocny

wiadomości:

I minuty po pełnej godzinie i 10

Poznamy

i

Nadzieja - reportaż; 22.00 Radio
BBC; 23.00 Rytmy ziemi, smak

Przegląd prasy codziennej 6.45,
17.15, 7.45; Giełda pracy: 8.38,

Rozmawiał Maciej Polny

nocny

Wiadomości: 2.00, 4.00, 6.00,

ki klasyki; 10.50 Informacje kulturalne; 11.15 Konkurs „5 se-

a my musi-

Gdańsk;

kańska lista przebojów; 22.00
Radio BBC; 23.00 Polskie

śniadanie; 9.15 Kursy walut;
9.35 Konkurs dla dzieci; 9.50 Informacje drogowe; 10.20 Kon-

y je mieć na szkolenie młodzien: I to jest ta różnica: Nie
zdecydowaliśmy się na koncepcję klubu zawodowego (zo-

dyscyplina wygra teraz?

.

SOBOTA
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00, 1.00
i 2.00: Serwisy
informacyjne; 9.05 Przegląd pra-

kund”; 11.50 Horoskop;

z Radiem

18.05 Sobotnie Studio Sport;

dział jeszcze swego ostatniego | sy: 6.00-9.00 Przebudzenie na
słowa.
życzenie; 9.05-12.00 Drugie

da więcej...

Bezkonkurencyjna... Fibingerowa

dów (świata, Europy itp.).

Weekend

kurs „Co to jest”; 10.33 Trzy ty-

Halowe rekordy lekkoatletek

Od lat
w hali wielu znanych lekkoatletów trakto
o ulgowo. Były one dla nich jedynie tzw. przerywnikiem w ciężkim zimowym
treningu.Od pewnego
czasu władze światowej
iekkostletyki (IAAF) robią wiele, by startom
w hali nadać większe znaczenie,
wszystkim NaNePRzym osiągnięciom- uzyskanym
„pod dachem” - nadano oficjalnie rangę rekorW

przebojów Radia Gdańsk; 16.00

Giersz

- Punkty dla, gdańszczan zdo-

merami. Drugi był Werner Franz (nr 52) z Austrii, a trzeci Marc
Girardelli ( 30 Luksemburg). Startujący jako 13, Austriak, Patrick
Ortlieb, zajął dopiero 6 miejsce. Przed nim zmieścili się jeszcze
Kanadyjczycy: Rob Boyt i Darren Thorburn. Ciekawe czy mniej

TKKF Dębinki z Gdańska sklasyfikowamo na VII miejscu.

"

Adam
Adam

A

tował na twardszej i szybszej trasie niż czołówka z niższymi nu-

Short Tracka na elbląskim lodowisku, a sponsorem tej sportowej atrakcji jest Elbrewery
Company Ltd. Będzie można

(Na)

punktów i Ostrogi wygrały

(sus)

li zorganizowanie zawodów
w tej dyscyplinie na sztucznym
lodowisku przy ul. Karowej. No
i doczekaliśmy się. W sobotę 18
grudnia od godz. 10.00 rozpocz-

że klub sprzedaje długoterminowe karty na miejsca na parkingu.

Weekend z Radiem Gdańsk;
12.09 Bumerang; 13.00 Lista

PAPICAF-AP

Short track w Elblągu

wilej nabycia kart wstępu na wyodrębnione miejsca na mecze
Newcastle na okres...99 lat. Ponadto obrotny Keegan sprawił,

| Blamaż Anglii kosztował
miliony
—

Środkowy San Antonio Spurs

(imę i nazwisko)

Sympatycy sportu z pewnością pamiętają bardzo widowiskowe zawody w short tracku na
Olimpiadzie w Albertville we
Francji, w trakcie których zdecydownie triumfowali reprezentanci Korei i Japonii. Po igrzy-

szwajcarskich głównie za przy-

W Teksasie przeciw

przecież Hakeem

znani zawodnicy potwierdzą umiejętności w kolejnych zjazdach
w: Val Gardenie, Garmisch-Partenkirchen, Kitzbuechel, Val
d'Isere i Wengen.
Tym razem mniej szczęścia miały ałpejki. Wczorajszy, pierwszy bieg zjazdowy w St. Anton został odwołany z powodu (sie)
dużych opadów śniegu.

SeCeS-Po

jednym rywalem w starciach na
bois

Dallas po raz 13. w tym sezonie przekroczył granicę 30|

niezwykle

Do miliona pierwszy krok

WYMIENNIKI
CIEPŁA

| ka trudna przeprawa, jak z nie-

ście najskuteczniejszych graczy ligi. Rywalizacja tych
dwóch centrów zapowiada się

d' Isere). Miał on trochę szczęścia, gdyż jadąc z 66 numerem star-

Xe TRILUX
NOWY POLSKI TELEWIZOR

miał wątpliwości: „Pojedynek

„z Madonną wygrałbym. W każdym bądź razie nie byłaby to ta-

103:89. Pozwoliło mu to na
wyprzedzenie O *Neala na li-

zwyciężając w Val Gardenie (bieg przeniesiony z 11 bm z Val

.

s |w|n]»olo|x|o]ul

gularny.

zowi Kiammerowi w 1975 roku.
Pierwszy krok do miliona zrobił Markus Foser z Lichtensteinu,

z dopiskiem „PLEBISCYT”

podczas treningu nieletnią, nie

grał spotkanie 98:107.
DAVID ROBINSON - 28letni center San Antonio (216) |
jest w tym sezonie bardzo re-

Kulę”. Do tej pory, sztuka ta udała się jedynie Austriakowi, a

80-886 Gdańsk Tag O iany 7 w terminiesk 28agokio br.

cho który w trakcie swojego
krótkiego okresu występów
w AS Roma uwiódł podobno

a mimo tego jego zespół prze-

Milion dolarów premii otrzyma zwycięzca pięciu biegów zjazdowych w sezonie, aliczanych do punktacji alpejskiego z

Wypełniony kupon należy wysłać pod adresem redakcji:

10

skuteczniejszych graczy sezo:
:

świata. Tak postanowili

Były angielski gwiazdor piłkarski, zawodnik Liverpoolu
i HSV Hamburg, Kevin Keegan
jest trenerem/menedżerem beniaminka I ligi angielskiej Newcastle United. Szybko nauczył
się „napędzać” klubowi pieniądze. Założył przy Newcastle
tzw. klub platynowy, którego
1500 członków płaci (każdy)
równowartość 6 tys. franków

oślepiające na „takie rzeczy”.

z Houston zapewne nie powie-

nu wyszedł Dawid Robinson.

Karty wstępu na 99 lat

Jak podał zuryski „Sport”, Gau-

W tym meczu do wyłonienia zwycięzcy potrzbne były dwie dogrywki. Ostatecznie
New
Jersey Nets pokonali Miami Heat 110:105. Beniamin Benoit (Nets) blokue rzut Glena
Rice'a.

Na czoło klasyfikacji naj-

nych.

i dodatkowo zebrał 14 piłek,

ma teraz 14 626 pkt., ale plasuje go to dopiero w szóstej dziesiątce NBA. Legendarnego Ka-

woj. gdańskiego 1993 roku

seksualny pojedynek. Ta jednak
zręcznie wymówiła się, argu-mentując, że słońce jest zbyt

Tyle samo rzucił w Denver

ciwko Lakersom 108:85 i wysunął się na czoło klubowych
strzelców wszechczasów. Popularny nowojorski Kingkong

na najlepszych sportowców

sponsorami, promotorami i honorariów z transmisji telewizyj-

Z gorącej Brazylii przenieśmy
zonie. W ciężkim meczu
- . się na chłodne Wyspy Brytyjciwko San Antonio zdobył 27 - skie. Tam jeszcze ciągle panuje
pkt. i Jazzmeni wygrali 102:87.
kociokwik po niezakwilifiko-

Patrick Ewing zdobył 27
pkt. w wygranym przez Krótkospodenkowców meczu prze-

KUPON KONKURSU - PLEBISCYTU

reprezentant Brazylii Renato
Gaucho wezwał Madonnę na...

niejszego skrzydłowego w se-

sną halę w roli pokonanych.

reema Abdul-Jabbara (38 387)
raczej nie wyprzedzi, gdyż
przy dotychczasowej skuteczności, zajęłoby mu to jeszcze
przynajmniej 14 lat. Ewing liczy już sobie 31 wiosen, narzeka na zdrowie i powoli myśli
o zakończeniu kariery.

nowanie reprezentacji Anglii.

zuje z Danny Manningiem (LA
Clippers) o miano najskutecz- |

w tym sezonie opuszczali wła-

Gdynia-Karlskrona
UNIA PROMOWA

w NBA gra doskonale. Dwa
razy w tym tygodniu przekraczał granicę 30 pkt., a w dramatycznym (dwie dogrywki),
wygranym 110:105 spotkaniu
z Miami po raz drugi w sezonie
popisał się zdobyciem „triple

gracz Utah Jazz (206) rywali-

tów z gry i po raz pierwszy

LINE

Szacuje się je na prawie 30 mln
dolarów. Sam związek piłki nożnej stracił ok. 5 mln dol. na skutek odpadnięcia lukratywnych
zysków z tytułu kontraktów ze

przeciw Kozłom z Milwaukee
zdobył 32 pkt i Słońca wygrały
112:104.
KARL MALONE - 30-letni

ledwie 33 procent celności rzu-

CORONA

czas koncertu koszulkę najbar, KENNY ANDERSON - 23- ' . dziej lubianego i utytułowanego
letni rozgrywający (185 cm
w Brazylii klubu piłkarskiego
wzrostu) New Jersey Nets
Flamengo, publiczność wpadła
w swoim drugim sezonie
w stan ekstazy. Były długowłosy

enix Suns utrzymuje się w bardzo wysokiej formie. W meczu

bi na początku spotkania
w Atlancie wyraźnie uśpiło gospodarzy. Pacersi, zespół posiadający najwyższą (205,2
cm) pierwszą piątkę w lidze,
doskonale bronili, zmuszając
miejscowych do popełnienia
wielu błędów. Ci osiągnęli za-

w USA. Eksper-

w obscenicznych „obrazkach”

blondyna wdziała na siebie pod-

KEVIN JOHNSON- 27-letni rozgrywający (185 cm) Pho-

punktowe prowadzenie Jastrzę-

strzostw świata

ci finansowi żałują wielkich, milionowych strat finansowych, jakie pociągnęło za sobą wyelimi-

pu rockowej śpiewaczki Madonny. Gdy frywolna, lubująca się

double” (32 pkt., 11 sys.
zbiórek).

Indiana potwierdziła, że jest
zespołem nieobliczalnym. 17-

waniu się piłkarzy tego kraju do
finałów przyszłorocznych mi-

120 tysięcy widzów żywo reagowało na stadionie Maracana
w Rio de Janeiro podczas wystę-

-

Młyniec, Potok
I - Old Stars;
dyskoteka Radia EL
od godz. 19: Centrum- Klar,
Wybrzeże - Jantar, Centrum Jantar, Klar - Wybrzeże. Grają
w niedzielę, 19 bm. od godz.
14: Vitavia - Nauta, Magiel
ZSMorskich, Vitavia- ZSMorSOBOTA
skich, Nauta - Magiel; od godz.
Wiadomości: 2.00, 4.00, 5.00,
16.30: Morena - Young Boys,
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
AH Cars - Relax, Young Boys
- AH Cars, Morena - Relax.
12.00, 14.00, 16.00, 17.00,
Gra też II liga trójmiejska,
18.00, 20.00, 21.55, 0.00
o czym informowaliśmy w ty- | Rybacka prognoza pogody w pr
godniu.
(wa)
0.58,, 6.28, 13.00, 21.00; 5.00

Niedzielna szkółka języka polskiego; 10.30 Narodzeni z Boga - audycja Elżbiety Ostrysz;

14.10 Głośne myślenie - ks. abp.
Tadeusz Gocłowski;14.30 Konkurs biblijny; 15.05 Goście redakcji kulturalnej i katolickiej;
18.40 Wiadomości z życia Ko-

ścioła; 19.40 „Pluszowy kącik” dobranocka; 20.40 Serwis sportowy; 21.10 Jazz; około 23.55
Lektura przed północą Józef
Mackiewicz „Lewa wolna”; 0.05
Radio PLUS noc; 4.00 Poranek
muzyczny Radia PLUS

