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kladnie obserwować dzia- !

łalność nowego parlamen- !
| tui rządu. Musimy pilnować przede | |
| wszystkim ładu etycznego. W kwe| stiach politycznych, gospodar- |

l czych, w których Kościół nie daje |
l precyzyjnych wytycznych, a tylko |
ł wskazuje na podstawowe zasady,
| ludzie muszą skię kierować wiedzą, |

| profesjonalnym podejściem do tych | |
U dziedzin i poczuciem odpowiedzial- | |
! ności w sumieniu ukształtowanym | |

l w oparciu o zasady ewangeliczne. !
| Obecny czas winien być dla nas | |

l lekcją. Nie można bowiem tylko |
| stwierdzić: oto dokonaliśmy wybo- |

łun Turyński?

| rui nic już nas nie obchodzi. Przy- |

- Mimo że całun
jest bardzo słynny,
na pewno nie można tego wykluczyć. M. in. z myślą właśnie
o tych osobach pisałem swoją książkę.

| glądajmy się więc, czy obecni po- !

| słowie reprezentują nas rzeczywi- |!
l ście, także w zakresie moralnym, |
| w sprawach wartości. Wyciągnijmy |

Narodziny

| wnioski, by w przyszłości nie popeł-

zadam

| niać blędów, które dramatycznie | |
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-wutysięczna roczni-

ica narodzin Jezusa
” Chrystusa przypada:

ła 22 listopada 1991

roku. Do takiego wniosku doszedł po pięcioletnich wysił-

kach badawczych i po latach
wyliczeń historyczno-astronomicznych, czeski badacz Josef

Suran.

|

W swej pracy „Betlejemska
gwiazda” doszedł do wniosku,

że Jezus Chrystus, wg współczesnego kalendarza, urodził
się 22 listopada; ukrzyżowany
był zaś 22 marca roku 26, gdy

miał 34 lata i cztery miesiące.
Chociaż różnego rodzaju
spekulacje na temat daty narodzin. Pana Jezusa trwają dwa
tysiące lat, czeski astronom

twierdzi, że dokładniejsze niż

jego wyliczenia nie są już możliwe, a problem można uznać
za definitywnie zamknięty.

25 grudnia, kiedy w kościołach czci się narodzenie Jezusa
Chrystusa, wg niego, odpowiada w rzeczywistości momentowi, kiedy Jezus - w zgodzie
z żydowskim prawem - został

zaniesiony do świątyni celem
obrzezania.

(PAP)

stwowej Fabryki Win Musujących w Rydze - zawiadomiła
gdańską prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez
gdańską firmę „Expand”, która - ich zdaniem - nieprawnie
na oferowanych na rynku polskim napojach alkoholizowanych nazw i etykiet, suponiacych sprzedaż markowego wina musującego „Sowi
oje Igristoje”.
- W sopockim „Grand Hotelu” w karcie oferowany jest
szampan rosyjski, lecz kelner

Dziewczy

przyniósł nam koktajl „Latwijskoje Igristoje”, wpuszczany
na
rynek
przez
spółkę

ny,
irzymajcie za mnie
.

ki

KCIUKI!

|

- Moje poprzedniczki zostały modelkami, dla mnie ważna
była inwestycja w rozwój intelektualny - mówi Ewa Wachowicz, od trzech tygodni sekre-

tarz prasowy premiera, a wcze-

śniej najmilsza studentka Akademii Rolniczej w Krakowie,
Wicenajmilsza Krakowa, Miss
Małopolski, Miss Polonia i III

Wicemiss Świata 1992, World

Miss University 1993.

- Co panią skłoniło do przy-

jęcia oferty premiera? Sympa-
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Korporacja „Poli-Service” S.A. - działając w imieniu Paś-

ostateczna?

„Expand” - powiedział nam
prezes wrocławskiego Kombinatu

„Poli-Service”,

Janusz

Szwagrun. - Jest to kpina
z klientów i jawne oszustwo.
„Szampan” jest w podobnych
butelkach jak rozprowadzany
przez naszą firmę - oryginalny
„Sowietskoje Igristoje”, ma
podobną etykietkę i liternictwo.

Dokończenie na str.2
RMF.

No

wodza każdemu dziennikarzo-

wi, który wyrazi chęć zrobienia

wywiadu z Żyrinowskim. Płatne gotówką, z góry ustala się
minutaż i jeśli wywiad trwa
krócej, reszta nie jest zwraca-

klama - prowadzę firmę rekla-

- Szybko się pani zdecydo- |
?

wała

|

- To była najtrudniejsza decyzja w moim
życiu.
. Pierwszy raz nie spałam
trzy noce - cały czas ważyłam. Jestem przekonania, że wymyślił mnie
pan premier. Musiał
kiedyś zapamiętać mój

sukces:

że ja od tej

biednej dziewczyny ze
wsi zaczęłam szybko iść
w górę.

premier obdarzył mnie zaufa-

niem. Ja za to odpłacam 1lojalnością. Stawiam wszystko na
jedną kartę, a wszyscy się dziwią, co ja robię: miałam ustawione studia, program indywidualny, była poważna propozycja z telewizji krakowskiej
gdzie dostałam angaż miałam robić własne
ś

- No i teraz zamiast zajmować się gospodarstwem,
korzysta pani z przywilejów
- Rządowy hotel - naj: mniejsze, 2-pokojowe mieszkanko, polonez z kierowcą
- to całe przywileje.

programy autor-

Dokończenie na str.

skie. Oprócz

tego te-

- Sympatie polityczne przeszkadzają w tego typu pracy

i lepiej,że ich nie mam. Pierw-

szy raz ktoś mnie potraktował
bardzo poważnie i dał szansę

26 grudnia, niedziela, imieniny Szczepana, Dionizego

Niewskozane
h ijanego uczestnika bożonarodzeniowego przyjęcia
=
w biurze znalazła policja
śpiącego w najlepsze na autostradzie pod Bracknell na południu
Anglii. Po wypicu „strzemiennego” na biurowym przyjęciu, udał
się on taksówką do domu. Taksów-

w

Olbrzymia 10-mefrowa choinka ze świecącej aluminiowej
folii zwraca uwagę wchodzących do restauracji McDonalda
w Kantonie (Guangzhou).
Restauracja, zlokalizowana
w centrum amerykańskiego biznesu, cieszy się wielką popu-

larnością wśród Chińczyków.
pijanego na autostradzie.
Policja wypuściła go bez dalszych konsekwencji, zauważając

jedynie, że „spanie na autostradzie
jest niewskazane”.
(PAP)
o

YEN

LO PERON

obraz, który

Na własne oczy mogą oni zobaczyć „american dream”, zamówić Big Maca, czy też nieznane dotąd frytki. Obok restauracji jest luksusowy dom
towarowy, gdzie nad ruchomy-

mi schodami porusza się kilkunastometrowy zaprzęg św. Mikołaja. Renifery poruszają głowami, św. Mikołaj ściąga lejce
sączą się amerykańskie kolę-

d W...
Dokończenie na str.2

„powstał bez udziału ludzkiej rę-

ki”.
- To zresztą tajemnica nie jedyna...

mową.

. obalenia mitu, że jestem tylko
ozdobnikiem, możliwość wykazania się. Z drugiej strony
to jest bardzo duże wyzwanie,
a ja uwielbiam ryzyko. Pan

- Tak. Na całunie, którego nazwa pochodzi
od miasta, w którym jest on obecnie przechowywany, zachował się bowiem precyzyjny wizerunek -odcisk zamęczonego człowieka, na
podstawie którego można dokładnie odtworzyć
tortury, którym go poddano, jak i zadane mu
rany. Proces, który doprowadził do powstania
i utrwalenia owego odcisku, jest do tej pory nie
wyjaśniony. To jedna z największych zagadek
nek przedstawionego na nim człowieka nie został przez nikogo namalowany. Że jest to

Odpowiedź jest prosta - 100
dolarów za 3 minuty. Taką taksę podają współpracownicy

1 re-

z tej tkaniny wyczytać””?

całunu, a jednocześnie dowód na to, że wizeru-

na.

lewizja Pol-Sat, stałe audycje

w

Zyrinowskiego?

tie polityczne?

-24 grudnia, piątek, imieniny Adama, Ewy
« 25 grudnia, sobota, Boże Narodzenie

- Zacznijmy więc od abecadła: czym jest

Całun Turyński?

| zaciążyłyby na losach Ojczyzny.
|!
abp. Tadeusz Gocłowski

„lgristoje” się pieni

Chrystusa

* Czy sądzi pan,
że są jeszcze osoby, które nie wiedzą, co to jest Ca-

Fot. R, Warszewski

- To kolejny z paradoksów całunu - następny znak. Zarazem jest to wyjaśnienie, dlaczego
przez stulecia, mimo iż całun był znany co najmniej od XIII wieku, przywiązywano do niego
stosunkowo niewielką wagę. Otóż odcisk ciała
na płótnie jest słabo widoczny, bardzo delikatny i mało spektakularny. Z całą ostrością można go dojrzeć dopiero na... fotografii lub - jeszcze lepiej - po odpowiedniej obróbce cyfrowej na komputerowym monitorze! Na kliszy
fotograficznej Człowiek z Całunu jawi się nam '
bowiem w pozytywie, co znaczy, iż zarys na
płótnie ma charakter negatywowy! Jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, iż więcej informacji można odczytać z fotografii oryginału
niż z samego oryginału! Można wręcz odnieść
wrażenie, iż wizerunek odciśnięty na tkaninie
trwał przez dwadzieścia stuleci tylko po to, by
pełną jego wartość można było dostrzec dopiero po wynalezieniu fotografii! Pierwsze zdjęcie
całunu wykonano w końcu XIX stulecia,
w 1898 roku i właściwie dopiero od tego momentu zaczęła się jego oszałamiająca kariera.

- Wbrew pozorom odpowiedź wcale nie jest
prosta. Można dać co najmniej kilka odpowiedzi, a każda z nich będzie prawdziwa. Dla osoby wierzącej, przekonanej o prawdziwości całunu, jest to wspaniała relikwia. Dla niewierzącego natomiast, jest to przedziwny przedmiot,
- Wspomniał pan też o obróbce komputeroo którego genezie niewiele można powiedzieć.
wej...
Dla wierzącego jest to
znak, przypomnienie,
Zenon Ziółkowski urodził się w 1927 roku w Skierniewicach.
a zarazem potwierdze- Studiował m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim (1952) i w Panie doskonałości i dale- pieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1959-1962), specjalizukosiężności boskich za- jąc się w
ieniach archeologii
Testamentu. Zwieńmiarów. Dla ateisty to czeniem tych studiów była kilkumiesięczna podróż po krajach
jeszcze jeden dowód na Blisk
Wschodu oraz dłuższy po był w Palestynie. Jest autoto, że w przyrodzie za- rem m.in. „Społkania z Biblig”” (1969, 1971), książki ukazująchodzą procesy, o któ- cej treść Pisma Świętego na tle środowiska, ludzi, zwierząt
rych nie śniło się nawet ślin oraz „Najtrodniejszych stronic Biblii”” [1989], pozycji przynajwiększym naukow- bliżającej zrozumienie najbardziej kontrowersyjnych i wielocom
i specjalistom znacznych miejsc Starego | Nowapo Testamentu. Od kilkunastu
w dziedzinie fizyki lat intensywnie zajmuje się problematyką Całunu Turyńskiego
i utrzymuje bliskie kontakty z Mi
wym Cenfrum Syni chemii.
dologicznym w Turynie. Owocem łych zainteresowań jest wydany
- A konkretniej...
- Całun Turyński jest pzez Oficynę Adam tom „Spór o Całun Turyński”, któryw roku
na polskim rynku
wydawniczym stał się bestsellerem
lnianym płótnem grobo- pieżycym
:
wyczerpany
w ciągu k u łygodni.
wym, w które zostało
zawinięte ciało człowieka ukrzyżowanego, któ- To kolejna sensacja, a jednocześnie narego - zanim skonał - biczowano, przyozdobiostępny znak zapytania narosły wokół tej tajeno koroną cierniową i raniono włócznią.
mniczej tkaniny. Otóż rysunek z całunu poddaW związku z tym, że historia męki Człowieka
ny analizie cyfrowej ujawnia jeszcze jeden
z Całunu, którą możemy wyczytać z tejże tkaswój zaskakujący aspekt, a mianowicie - swą
niny jest identyczna, a co najmniej bardzo zblitrójwymiarowość! Mimo że wizerunek zawarty
żona do męki Pańskiej opisanej przez Ewangejest na płaszczyźnie, posiada on niepospolitą
listów, dla osób wierzących istnieją solidne
głębię, która sprawia wrażenie trzeciego wypodstawy ku temu, żeby przyjąć, iż Człowiek
miaru!
z Całunu był historycznym Jezusem ChrystuDokończenie na str.3
sem opisanym w Biblii.

24,25,26 grudnia 1993

Str.2

O czym

Ryszard Bugaj ma proste wymagania jeżeli chodzi o prezenty: „lubię
dostać jakiś pilnik czy strug. Lider UP
zajmuje się „zdobyciem”, czyli wycięciem z plantacji choinki, jej oprawą
i przystrojeniem. Jako jeden z niewielu pytanych polityków kupił żonie
prezent znacznie wcześniej. „Bardzo

Perm

marzy?
O czy pan marzy? Jaki polityczny prezent chciałby pan dostać na
gwiazdkę? a nasza reporterka kilka „osób publicznych”
z Wybrzeża.
Tomasz Posadzki marzy o tym, by.
w Europie znowu zaczęto wybierać
„ugrupowania demokratyczne, takie

jak Unia”. Grzegorz Grzelak chciałby,
aby powstał duży blok polityczny „od
Unii (Demokratycznej) do Unii (Polityki Realnej) ”, gdyż „społeczeństwo

domaga się klarownej sceny politycznej”. Marzenia Grzelaka, choć w węższym zakresie, podziela Donald Tusk,
pragnąc, by „1994 był udanym ro-

kiem dla «małego dziecka» - nowej

partii, złożonej z UD, KLD i innych”.

Edmund Krasowski chciałby, by
Klub Centroprawicy Polskiej miał się
dobrze, a klubowa gazeta coraz lepiej.

Longin Pastusiak zanosi prośbę do losu o raport GUS, informujący
o wzroście produkcji, spadku inflacji

i bezrobocia. Maciej

powie-

dział krótko: „więcej rozsądku w poli-

tyce”, a Andrzej Gwiazda zażyczył

sobie, bez owijania w bawełnę - by
„postkomunę trafił szlag”.
Nasza reporterka zapytała też, co
zupełnie materialnego chcieliby jej

rozmówcy dostać pod choinkę. Odpowiedzi padały różne:
- Chciałbym dostać ładne pióro -

Święta ludzi
prezydenta
ieczysław Wachowski, szef
gabinetu prezydenta: Planu-

rozmarzył się T. Posadzki.

- Spodnie - rzekł G. Grzelak a właściwie czas, żebym mógł je kupić.
- Samochód... ale to chyba zbyt
wygórowane życzenie i wiem, że na

pewno się nie spełni - zmartwił się L.
Pastusiak, którego marzenie było jednak skromne w porównaniu z tym, co

naprawdę uradowałoby D. Tuska:

- Chciałbym dostać takie urządzenie, które w pół godziny przenosiłoby
mnie z Gdańska do Warszawy, ale to,
niestety nierealne. I jeszcze marzę
o nowych korkach do piłki nożnej...

A. Gwiazda i M. Płażyński nie by-

jemy, jak co roku, wybrać
się z rodziną, z żoną i dziećmi, do Zakopanego, gdzie mamy przyjaciół.
Mamy nadzieję, że będzie śnieg i bę-

- gdy jest wierzący - pierwszą rzeczą

na i iść do spowiedzi...

Zlewej
strony choinki

spędzić trochę wypoczywając

ie to ulubione przedświątecz-

- ko-

sowy prezydenta:

| Jak ja spędzam święta? Mam
nadzieję, że w domu, mam nadzieję,
że z rodziną. Myślę, że to jest ten fundament, na którym można budować

resztę, To daje poczucie pewnego dystansu, świadomości, że w tym czasie
dokonywania się szybkich, gwałtownych przemian, jedno jest ważne:
mieć gdzie się obejrzeć za siebie, zobaczyć czy idzie się właściwą drogą
czy nie. Jeśli człowiek ma jeszcze tę
umiejętność krytycznego spojrzenia

zdka już WZT

zagubił tego, co nazywamy człowie-

na siebie, oceny siebie samego- to nie

Zbigniew Siemiątkowski, rzecznik

-SLD ma zamiar zgromadzić jak naj-

zystrajanie choinki i sprząta-

cham jazdę na nartach!
Andrzej Drzycimski, rzecznik pra-

ładną torbę za całe pieniądze”.

jaką powinien zrobić, to paść na kola-

dę mógł ten krótki okres świąteczny

li jeszcze zdecydowani, co najchętniej
zobaczyliby pod choinką, natomiast
E. Krasowski nie wahał się ani chwili:
- Jak to, co? Niespodziankę!
Mówiąc o świętach, wszyscy panowie stwierdzili, że spędzają je tradycyjnie, z rodziną. I cieszą się, że gwia-

Alina Geniusz

już tylko w "różowych arwach, wtedy

więcej pieniędzy i zaprowadzić żonę
do dobrego sklepuz bielizną i strojami „by sobie wybrała to, o czym ma. Zbigniew Bujak chciałby dostać
pióro wieczne marki Mont Blanc „ostatecznie mogą być wkłady do pióra”.

cs
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ne zajęcia. Z niechęcią zabijają

Od lat nie przygotowuje świąt Bar. bara Labuda. Spędza je w Krakowie

wiają na ostatnią chwilę. Ukochane
kobiety obdarowują najczęściej ko-

.ściów. Zamierza kupić na Wigilię pa-

smetykami, choć chętnie podarowaliby kolię z brylantami. Sami marzą

jestem przywiązana do tradycji, jestem przywiązana do rodziny”.

karpia. Kupowanie prezentów zosta-

z rodzeństwem, albo w Poznaniu u

te-.

szteciki w sejmowej restauracji. „Nie

o koniach, narzędziach stolarskich.

W prezencie chciałaby dostać dobre

Leszek Miller będzie sprzątał i wy-

perfumy, choć do upominków nie
przywiązuje większej wagi.
Jacek Soska zwierzył się, że marzy
o tym, aby mieć „grupę 4-5 koni, żeby
to wyglądało haremowo. Biegałyby
one po moim poselskim podwórku.
I to byłby dla mnie najlepszy prezent”..

konywał wszystkie ciężkie prace fizyczne, „bo w tym się sprawdzam

najlepiej”. Zonie Leszek Miller zamierza kupić dobre perfumy. Najbardziej zaskakującym prezentem był dla
niego ładny krawat od żony, bo zwykle dostawał niezbyt ładne. „Byłem

Mła

tym oszołomiony” - wyznał.

oś

Z nożem na sklepikarkę

Kasa, albo.
Chińczyk...
Przed świętami można w Kantonie kupić czekoladowe mikołaje,
pierniczki, sztuczne choinki oraz
ozdoby choinkowe: aniołki, bombki, gwiazdy i łańcuchy.
Wraz z „amerykańskim snem”
i inwestycjami z Zachodu, do Chin

fleksji...

- Czy umie pani gotować?

kowi dostęp do szuflady z gotówką. By-

X
R
>

nia w Chinach to czas dla takich re-

- Uwielbiam. To dzięki mo-

ło w niej 3 mln 200 tys. zł, które rabuś
szybko zgarnął i uciekł. Policja jest na
tropie bandyty. Prosi jednocześnie
o kontakt osoby, które mogłyby się

jej mamie, która jest wspaniałą
gospodynią i zaraziła mnie tym

12, wew. 520.

cyjny żurek i pierogi. A na co

bakcylem. Jej kuchnię najbardziej lubię. Zwłaszcza rewela-

TY | | przyczynić
do jego ujęcia. Tel. 34 - 12 -

— Wiesław Wodyk (Kanton)

b

dzień

zpzyponnne

Są tam nawet wizerunki
medali (niedokładne kopie
z oryginalnej etykietki), co ma
sugerować, że w butelce jest
markowy trunek - zwycięzca
konkursów degustacyjnychmówi J. Szwagrun. Natomiast
w butelce jest jakiś płyn z bąbelkami (rozcieńczony z alkoholem sok lub wino owocowe
nasycone dwutlenkiem węgla).
Sprawę skierowaliśmy do prokuratury oraz gdańskiego PIH.
Przeciętny klient łatwo może
dać się nabrać na takie handlowe triki.

Na rytiku obecnie do wyboru jest wiele win musujących
różnych egzotycznych marek.
Półki sklepowe uginają się pod
podróbkami. Te „szampany” są
- tańsze i idą przed sylwestrem
jak przysłowiowa woda: Na
pierwszy rzut oka trudno
odróżnić oryginał od rozlewanego w kraju wina.
Polskim zagłębiem szampańskim jest niewielkie Dębno
Lub. Tam rozlewa się wiele
gatunków wina musującego.
Znawcy trunków wiedzą, że

prawdziwego
szampana
(i wzorowanego na nim wina -

- Było więcej rodzin gotowych na przyjęcie małych gości niż dzieci; niektórzy, choć
wiedzieli, że dla nich dziecka
nie starczy, czekali do zakoń-

czenia zakwaterowania - po-

wiedział Edward Ściubidło,
wiceprzewodniczący gdańskiej
„Solidarności”.

Organizatorem pobytu dzieci W Trójmieście jest Stowarzyszenie Przyjaciół Grodna

i Wilna. Gdańska „Solidarność” udostępniła pomieszczenia na czas zakwaterowania,
stąd też dzieci będą wyjeżdżać
drugiego stycznia. Na zdjęciu:
dzieci oczekujące na swoich
opiekunów w siedzibie „Solidarności”. Przedtem małych
gości poczęstowano słodko-

ściami 1 cytrusami.

- bmk; fot. M. Kostun
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e

czekała się uregulowania pra-

wnego (niedawno
weszły
w życie odpowiednie przepisy), lecz zanim prawo zacznie
chronić klientów i producentów, warto samemu przejrzeć
na oczy przed sylwestrowymi
zakupami.

Janusz Wikowski

wg starych i sprawdzonych

Biura Maklerskiego PENETRATOR, Jarosław Paszkiewicz: Wzrost notowań wynika
z dużego popytu na akcje po
zakończonej
subskrypcji
i zwrocie nadpłat na walory

Banku Śląskiego. Duże rozwarstwienie cen poszczególnych akcji pozwala oczekiwać,
że zahamowanie obecnej tendencji wzrostowej nie nastąpi
szybko. W czasie dogrywek
wystąpiła znaczna przewaga
popytu, jedynie w przypadku
„Ireny” oraz „Polifarbu” inwe-

kupna. Akcjonariuszy „Polifarbu” rozczarowała zapewne
wiadomość o planowanym
przeznaczeniu zysków na inwestycje (bez dywidendy). Kolejny wysoki skok akcji „Okocimia” (przy nie najlepszej sytuacji ekonomicznej spółki)
stanowi duże zaskoczenie. Kolejny raz z rzędu wzrosły o ma-

ksymalny pułap akcje „Universalu” (jest to reakcja inwestorów na zatwierdzenie podwyższenia kapitału akcyjnego tej

spółki).

WÓLCZANKA: 545/+2,8/27.2

Akcje giełdowe (kolejność
pozycji: aktualny kurs w tys.
zł/zmiana kursu w proc./obroty
w mld zł/oznaczenia: ns nadwyżka zleceń sprzedaży; nk
- nadwyżka zleceń kupna).

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

Gdańsk. Informacji udziela Dział Kolportażu o/Gdańsk tel. 41 87 54
DRUK: Drukarnia Offsetowa „Prasa Bałtycka” Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Westerplatte 5, prezes Yann Gontard, dyr. Małgorzata Maziarz - tel. 82-30-68, fax 8230-67.
S. Frasz

mleko

- Mam swojego ukochanego
Adasia. Jest 7 lat starszy ode

mnie, poznaliśmy się w klubie
studenckim. Jesteśmy ze sobą
już trzeci rok.
- Jakie są pani plany na
?

gurt albo kefir, pieczywo
- Chcę ukończyć studia, zachrupkie z serem, pomidorem.
jąć się dziennikarstwem. Teraz
Na drugie śniadanie jabłka. Mięso jem rzadko, bo nie lu-_

bię. Wolęko:>mbinacje z serów,
s

ŻYWIEC:1980/+10/63,2/nk
EFEKT:545/+9,7/72,3
Obroty:
1,6
bln
zł,
WIG: 12,1 tys.

(W)

- Zbliżają się święta. Jak bę-

dą wyglądać w pani domu?

- Wigilia jest u nas cudowna, bardzo tradycyjna. Zaczyna
się od modlitwy, później łama-

nie opłatkiem. Na stole zawsze

- Dziękujemy za rozmowę.
- Dziewczyny, trzymajcie za
mnie kciuki!

Rozmawiały: Marzanna Deli
i Ewa Prueffer PAD

orząd Krokowej niezadowolony
z procesu likwidacji „jądrówki”

Padio Plus

Sam

ie
Według badań marketingowych przeprowadzonych
przez firmę FAST, dotyczących słuchalności rozgłośni
radiowych Trójmiasta, naj-

bardziej popularną rozgłośnią jest nadal RADIO PLUS -

Katolicka Rozgłośnia Archi-

szansy?

1990 roku zadeFri

indoy o zaniecha- ;

Use maj
dla innych KC
niż atomowa elektrownia, urządzeń. Obowiązki (i uprawnienia)

organu założycielskiego

przejął

diecezji Gdańskiej.

W dniu poprzedzającym ba-

danie Radia Plus słuchało 55

diowych słuchanych „zwykle”,
Radio Plus wybiera ponad 78,4
proc. radiosłuchaczy, w tym 39

proc. codziennie. .
Wśród rozgłośni ogólnopolskich najchętniej słuchana jest

oczekuje m. in. formalnego za-

twierdzenia programu A
„Wegetacja”

kowej proces "jk okey
sztuje rocznie około 5( miliadów
złotych. Pochłonęła już więc - zdanm Zarządu Gminy - 150 miliar-

ma o nieumocnienie jeziora i nieu-

słuchający ponad godzinę. Stosownie do deklaracji respondentów dotyczących stacji ra-

- nowiec i Wolnego Obszaru Celnek - pisze wójt. - Jednak gmina
owa, nauczona trzyletnim doświadczeniem, przed podjęciem
ostatecznej decyzji w tej sprawie

Co na to likwidator - napiszemy
innym razem. Gmina Krokowa,
rozgoryczona, największe pretensje

proc. osób słuchających radia i,
co ważne, 24,3 proc. stanowili

natomiast „Trójka” czyli III
PR.
Większość słuchaczy Trój-

dacji - napisał do ministra przekształceń własnościowych, wojewody, sejmikui innych instytucji,
przewodniczący Zarządu Gminy

Krokowa,
wójt Kazimierz Plocke. Prowadzi to do wniosku, że w Żar-

nowcu trwoni się społeczne pieniądze, marnuje czas i szansę rozwoju
regionu.
Trwają prace związane z utwo-

porządkowanie systemu meliorawokół tego akwenu (zadasięwzięcia. Gmina zamierzała
przejąć obwałowanie jeziora jako
zadanie zlecone i zatrudnić bezrobotnych. Wykonanie powierzono
jednak państwowemu przedsiębiorstwu melioracyjnemu- powie-

dział wójt.

Kazimierz Netka

rzeniem refy Ekonomicznej
E
Żar-

miasta, nawet jeżeli słucha
w ciągu dnia innych rozgłośni,

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

94. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Wydawca: „Prasa Gdańska” Spółka z o. o., prezes Tomasz Hołdys, wiceprezesi Maciej
Łopiński i Yann Gontard 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, Dział Wydawniczy tel. 31 96
14 lub 31 50 41 w. 272
PRENUMERATA: Prenumeratę prówadzą wszystkie ekspozytury „Ruch S.A.” Oddział

sw

nie akcje Mostostalu Warszawa. Kursy większości akcji poszły ostro w górę.
Dla „DB” komentuje makler

oferty

fotoreporterzy - tel. 31 50 41 w. 166; Grafik - Krzysztof Ignatowicz.

08 32, tix.54289 prasa pl., Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel. 32 50 80, 32 70

I"

wych wczoraj potaniały jedy-

storzy zrównoważyli

BIG:170 /0/8,5/nk
BRE:2000/+8,7/147
ELEKTRIM:1510/+4,1/215,9
EXBUD:258/+3,2/70/ns
.
IRENA:1185/+9,7/42,4/nk
KABLE:400/+9,6/38/ns
KROSNO:429/+10/30,2
MOSTALEXP:1260/+1,6/5,6/ns
MOSTALWAR:910/-7,1/8/nk
OKOCIM: 1290/+9 8/48/nk
POLIFARB:800/+9,6/244,9/nk
PRÓCHNIK::635/+2,4/15,1
SOKOŁÓW: 265/-8/9,7/13,6/nk
SWARZĘDZ:291/+9,8/49,7/nk
TONSIL:314/+9,8/22,8/nk
UNIVERSAL:205/+9 ,6/104,6/nk
VISTULA:1690/+3/126,5
WBK:950/+3 3/205/ns
WEDEL:2900/+9,8/64,3/nk

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

dyrektor ds. marketingu — tel. 31 04 42; szef biura marketingu
„DB” — tel. 31 20 94; kierownik biura ogłoszeń — tel. 31 50 41
wew. 169, Centralne Biuro Ogłoszeń — „Dom Prasy” parter 80 —
886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel/fax. 31 80 62, tel. 31 17 51,
31 50 4lwew. 127, tlx 512859 pg pl. , Biuro Ogł. w Gdyni ul. Władysława IV 24, tel 20

s

warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościo-

jadam

- Będzie tam pani z chłopa-

klem? Czy ma pani chłopaka?

się
technologii, chronionych | euro
jn: nabiał. A wieczorem znowu się studiaje, AE
na to czasu. Biorę też pod uwapatentem - „Sowietskoje Igri-- owoce i jogurt. A jak nie mam
gę wyjazd za granicę na jakiś
stoje”) nie rozlewa się, on poczasu i czuję się zmęczona, to
winien dojrzewać - przy pouniwersytet - może marketing,
jem czekoladę. Czekolada zawtórnej fermentacji - w butelzarządzanie. Ale najtrudniejszy
wiera dużo magnezu - to poGe:
„uniwersytet” będę miała tu
maga na zmęczenie i ułatwia
Nieuczciwa konkurencja doi teraz.
koncentrację.

u

Dziewięćdziesięcioro dzieci z dwóch domów dziecka
w Wilnie i Grodnie spędzi świąteczne ferie w domach trójmiejskich rodzin.

- rano

z płatkami kukurydzianymi, jo-

|; Nabijanie W szampana
* "Dokończenie ze str.1

jest siano, na którym ży opła-

tek i każdą potrawę kładzie się
- Poplotkujmy. Kto panią
najpierw na sianku i opłatku.
ubiera, jakich kosmetyków pawiali się co spośród nich wybrać.
Jest taka tradycja, że jeżeli
ni używa?
%
W pewnej chwili do sklepu wszedł mężopłatek się przyklei, to ta rzecz
Korzystałam z usług
czyzna i podobnie jak inni, zaczął się
dwóch projektantek krakow- | uda się w tym roku. Nasze porozglądać. Widząc, iż na nic nie może
trawy wigilijne to ryba, kapusię zdecydować, właścicielka sklepu za- . skich, jednak ciuchy na ogół
sta z grzybami, kasza z grzybakupuję sama - w Polsce. Kopytała, czy nie potrzebuje
rady. Klient
mi i z masłem, groch ze śliwsmetyków używam i polskich,
odrzekł, że nie ma takiej potrzeby, bo zakami, barszcz czerwony Z kroi zagranicznych. Otrzymałam
raz pojawi się żona,
na którą właśnie
kietem, dwa rodzaje pierogów
od firmy Guerlain kilka wspaoczekuje i wspólnie dokonają zakupu.
Po chwili miało okazać się, że była to
- z grzybami i z serem, no
niałych kosmetyków i miałam
tylko wymówka. okazję skorzystać z rewelacyj- i moja ulubiona potrawa- łaKiedy właścicielka
została w sklepie
zanki z makiem i bakaliami.
nego gabinetu w Krakowie. Jasama, mężczyzna
wyciągnął nóż i groko Miss Polonia nie malowa- Sylwester też w domu?
żąc, że go użyje, zażądał wydania piełam się codziennie, także teraz
>= Marzę, aby go spędzić
niądzy
z kasy. Przerażona kobieta odsumój makijaż jest minimalny.
z przyjaciólnii w górach.
nęła się od lady, umożliwiając
napastniZ konfekcją przy ul. Trybunalskiej
w Elblągu klienci oglądali towary, zastana-

dociera tradycja świąt Bożego Na-

rodzenia. Przed każdym hotelem
jarzą się choinki, w wielu sklepach
świąteczne dekoracje i życzenia
„Merry Christmas”. Jednak brak tej
jedynej, niepowtarzalnej atmosfery
polskich świąt Bożego Narodzenia.
I to nie ze względu na temperaturę
przekraczającą 20 st. C. W końcu
to inna kultura, tradycje i wiara.
Trzeba zaakceptować naszą różnorodność i znajdować wspólne cechy bliskie każdemu człowiekowi
na ziemi. Święta Bożego Narodze-

Dokończenie ze str.1

Dochodziła godz. 17. W sklepie

ZNOWU TEN
KLERCKALIZM I!

Dokończenie ze sir. I

(w zł)
zamknięcia - wczoraj)
Waluty

NBP
(kurs oficjalny)

ostatecznie decyduje się na
„Max”
(Gd., Jagie-

Ilońska 10)

„Xamax”
(Gd., Długa
81/83)

„Silvant”
(Elb., 1 Majaś)

kontakt z Radiem Plus, pozostając przy nim jako przy ostatnio słuchanej rozgłośni.

EU]

CHEMIA AA
pracownika
w
tel. 41-46-65

22-41-84
- PRZEDPŁATY

w Gdańsku zatrudni
handlowym. |
A

w ubiegłym tygodniu przez
Radio Plus i jej konkurentów

41-03-06
- PRZEDPŁATY

KUPIĘ dwu-, trzypokojowe Gdynia dzielnice, niedrogo, 24-80-75 po 18.00 (2539

51-42-26 - PRZEDPŁATY

PETARDY, draski, rakiety, 31-85-61

emisji swoich programów

20-57-29 - PRZEDPŁATY,

SPRZEDAM tanio psa boksera 19AeNecnacA Gdynia, Kruczkowskiego10 C

Czy

fakt

rozpoczęcia

na

wyższym tzw. „zachodnim”
paśmie UKF (Radio Plus 101,07 MHz), które według

opinii specjalistów gwarantuje

lepszą jakość odbioru, wpłynie
na zmiany w gustach radiosłuchaczy, czas pokaże.

SAUNY szybko, solidnie, 81 nę

24083

Zo

SPRZEDAM w Transporter ME
„1A6P- - 1985, Polonez 1980, 248-695

05

2525

kurnik, tel. 71-84-30 po me

SPRZEDAM suknią ślubną, tel. 56-85-56,x

Str.3
Z

iedy wiele lat
temu opublikowałam pierw-

Pierwsze świadectwo obchodów święta Bożego Narodzenia

25 grudnia zawarło w tzw. kalendarzu Filocalusa z 354 r.

szy

reportaż

pokazujący
nędzną egzystencję pewnej rodziny, w redakcji rozdzwoniły się telefo-

arodzenie

ny. Zgłosiło się mnóstwo ludzi,
którzy natychmiast chcieli pomagać. Pamiętam, że nie mogłam tamtej nocy zasnąć z wra-

żenia. Te szlachetne odruchy
ne ludy
terminy
prostą
miejsc
Słońca.

dawną tradycję zachował Kościół armeński).
Kulty słoneczne w III-IV

wieku były potężnymi przeciwnikami chrześcijaństwa.
W 274 roku rzymski cesarz
Boże Narodzenie, jako
dzień pamięci o narodzinach
Chrystusa, to jedno z najważ-

niejszych świąt chrześcijańskich. Rangę święta podkreśla

szczególna liturgia oraz liczne
związane z nim zwyczaje i oby.
Termin obchodów Bożego
Narodzenia upowszechnił się

czajem w różnych krajach ka-

powszechnie ustalały
słonecznych przesileń
metodą obserwacji
wschodów i zachodów
Zgodnie z tą techniką

lendarzowy rok rozpoczynano
od różnych dni, m.in. od 25
grudnia. Tzw. styl Narodzenia
Pańskiego (a Nativitate Domi-'
ni) stosowała przez jakiś czas

ustaleń, dnia zaczyna przyby-

Aurelian uznał za święto pań-

kuria papieska, a także Anglia,

wać 25 grudnia.
: Pozostałością kultu Słońca

stwowe Dies Natalis Solis Invicti (Dzień narodzin niezwy-

sprzed dwóch tysięcy lat jest

ciężonego słońca), obchodzone
W porze zimowego przesilenia

współczesny termin obchodów

chrześcijańskiego Bożego Na-

słonecznego.

rodzenia. W przeszłości nie było to tylko liturgiczne i ludowe

Według

miar

astronomicznych przypada ono

święto. Średniowiecznym zwy

na 21 lub 22 grudnia. Starożyt-

Z

Niemcy, Szwecja, Czechy oraz
Polska. Stosownie do tej trady-

cji już jutro nadejdzie Nowy
Rok. Będą o tym wiedzieć tylko Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego”.

|

Aleksander Baliński

Czytelników sprawiły, że po-

zostałam wierna interwencyjnemu reportażowi.
Ludzie lubią czytać o cudzych kłopotach i nie ma
w tym nic złego. Ich własne
problemy bledną wówczas - na
tle opisywanych, tragiczniejszych zdarzeń - i jakoś łatwiej
się rozwiązują. Poza tym wszyscy lubimy trochę się dowartościować. W tym też nie widzę
niczego złego. A czyż pomoc
słabszym nie jest doskonałą
okazją do takiego dowartościowania? Zresztą, mniejsza

myślę wcale o dużych kwo-

dzietnej rodziny, o której też
na tych łamach kiedyś pisałam.
Jeździ tam regularnie, zabierając ze sobą jedynie szampon,
mydło oraz leki i witaminy.
Postawiła całą siódemkę dzieci
na nogi. Bada i leczy je, gdy
tego potrzebują, myje i pilnuje,
by znów nie zalęgło im się coś
w głowach...

Opieka

z ofertami pracy dla moich bo-

tach, bo to byłoby zrozumiałe.
Nawet przekaz na sto tysięcy
od obcej osoby, która chce pomóc, wzrusza i zdumiewa, ale
przede wszystkim mobilizuje
do działania.

i zainteresowanie
jakie okazują moim bohaterom

obcy,

nieznajomi

ludzie

jest najcenniejszą formą pomocy, przynajmniej moim zdaniem. Łatwiej jest wysłać przekaz na jakąś sumę, czy nawet
paczkę z odzieżą niż znaleźć
czas i chęć, aby przyjrzeć się
cudzemu cierpieniu. Z praw-

Pomoc rzeczowa
jest najczęściej oferowana
bohaterom moich reportaży i to
z dwóch powodów: Po pierw:

to najłatwiejszy sposób
wsparcia kogoś, kto tego po-

ryjskiej Antiochii powiedział
w kazaniu: „Już od dawna pragnąłem przeżyć ten dzień, ale

Bl

nie sam tylko, lecz w tak wielkiej liczbie, w jakiej teraz tu jesteście; i pragnąłem oglądać
naszą świątynię tak zapełnioną,

się radosnym i uroczystym, jak

;

gdyby od lat tradycyjnie był

nież, od jak dawna święcono

RENO
F

portażach postaci. Oddadzą

kj

117330)

Boże Narodzenie na Zacho-

UA

dzie. Pierwszą wiarygodną in-

formację na ten temat stanowi
notatka pewnego Filocalusa,

WANIA
SIOSEM
sokrs BIS €

który w pochodzącymz 354
roku chronologicznym zapisie
zaznaczył pod datą 25 grudnia:
„Natus Christus in Bethlehem
Iudae” (Urodzenie Chrystusa
w Betlejem). Motywy wyboru
daty objaśnił anonimowy ko-
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zycie święto pariasania

słońca. Postanowiono tedy
w tym dniu obchodzić święto

ostatni banknot, gdy przeczytają, że czyjeś dzieci nie dojada-
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u nas obchodzony... Uroczystość,od dawna znana na Zachodzie, a do nas dopiero teraz
przed niewielu laty przyniesiona, tak od razu stała się wielką” (rok 387/388). Ewangelie nie podają dokładnej daty urodzin Jezusa.
Dzień 25 grudnia wymieniają
jedynie apokryfy Nowego Testamentu. Nie wiadomo rów-

akurat nam w domu zbywa. Po
drugie, dając odzież czy żywność ludzie mają większą pewność, że zostanie właściwie
spożytkowana. Z pieniędzmi,
tak myślą niektórzy, różnie bywa, a rodzinom dotkniętym na
przykład alkoholizmem, jakoś
mało kto lubi pomagać.
Najchętniej naturalnie Czytelnicy dzielą się używaną
odzieżą. Ale bardzo często pytają wprost, co - moim zda-niem - najlepiej się przyda.
W ten sposób jedna z wielodzietnych rodzin, o której
w ostatnim czasie pisałam
otrzymała zapasy ziemniaków,
kapusty, marchwi, cebuli
i jeszcze innych warzyw - na
całą zimę. Ktoś inny zawiózł
środki czystości, a jeszcze ktoś
inny - mleko dla niemowląt.
Jeśli dodać do tego lodówkę,
pralkę, pościel, zabawki i mnóstwo drobnych rzeczy można

- Poznałam co to głód przed
laty - nie mogła złapać oddechu po wdrapaniu się na trzecie
piętro do redakcji mocno starsza pani. - Mam milion dwieście emerytury, więc zadowolę
się milionem. Resztę co miesiąc będę wysyłać opisanej
w artykule rodzinie.
W takich wypadkach perswazje nie pomogą. Niezamożni starzy ludzie to najwierniejsi
przyjaciele opisywanych w re-

RY socuwoi-:-

memu stało się zadość. Jeszcze
nie ma dziesięciu lat, jak dzień
ten zawitał do nas. Dzięki jednak waszej gorliwości tak stał

sze, można oddać komuś to, co

chce
być.
kim
wsze
tacy,

dyś biedy...

m

jak teraz ją widzę. Pragnieniu

trzebuje. Ale też nie każdy

lub może się na to zdoNiemal ostatnim emerycgroszem podzielą się zaludzie starzy. Zwłaszcza
którzy sami zaznali kie-

narodzin
Prawdy”
(jedną
z wcześniejszych dat święta na
Wschodzie był 6 stycznia,

Ją

Coraz częściej spotykam się
haterów. Jakoś tak się dziwnie
składa, że mimo bezrobocia,
propozycje się znajdują. Inna
sprawa, że nie zawsze są wykorzystywane. Niektórym ludziom wygodniej jest na chudym garnuszku państwowym.
Takimi jednak osobami - bezlitośnie - przestajemy się zajmować.

Anonimowość

Pieniądze

wieku. Św. Jan Złotousty z sy-

uroczystość

Spłacił więc w administracji

osiedla ich wielomilionowe
czynszowe zadłużenia.
- Są na prostej - dodał. - Teraz muszą sami stanąć na nogi.
I stanęli.
Ci, którym takie pieniądze
spadają czasem jak z nieba, zazwyczaj są zaszokowani. I nie

wiedzidły jeszcze, jak smakują.
Są wreszcie panie, które ogłosiły kwestę w swoim biurze
i wykupiły dzieciom w szkole
obiady. To nieliczne z przykładów pomocy, z którymi spotykam się na co dzień. A przecież zdarza się i to wcale nie
tak rzadko, że przychodzi list
z Niemiec czy Szwecji z ofertą
pomocy, bo akurat rodzina podesłała komuś naszą gazetę...

o motywy.

.

dopiero w drugiej połowie IV

Ojców

zaoferował, że może pomóc.
Ale nie w taki sposób, by te
pieniądze zostały przejedzone.

Bogaci ludzie nie szastają
tak pieniędzmi, by pomóc nieznajomym. Ale jeśli już zgłouznać, że na dłuższy czas roszą chęć pomocy finansowej,
dzina została zabezpieczona.
to będzie - konsekwentna
Niektórzy ofiarni Czytelnicy
i przemyślana. Pewien „sponpotrafią zadać sobie wiele trusor” tak przejął się losem zdoldu, by zdobyć i podarować
nej, niezamożnej dziewczyny,
akurat to, co najbardziej poo której napisałam, że przez
trzebne jest takiej rodzinie.
dwa lata opłacał jej dodatkową
Wolą sami zrobić zakupy
naukę angielskiego. Włącznie
w sklepie i zawieźć towar, spo-z końcowym egzaminem. Nie
kojni, że sprostali wyzwaniu.
zrażały go kolejne podwyżki
Jest wśród moich wiernych
i cały czas robił to wobec
Czytelników piekarz, który codziewczyny anonimowo. Dodziennie daje opisanej przeze
prowadził konsekwentnie rzecz
;|dedo końca i dziś, myślę, jest;
: satysfakcjonowanńy. Dzie Wi
go, która co drugi
czyna, przyjęta na studia bez *pu mięs
dzień daje cośtna obiad i dodategzaminu, utrzymuje się z lekkowo wędlinę. Jest hurtownia,
cji angielskiego.
|. .
która nie żałuje dla dzieci owoPewien pan poruszony dłuców cytrusowych i bananów.
gami i beznadziejnością życia
A przecież do niedawna nie
opisanej przeze mnie rodziny

EE

dziwą satysfakcją odnotowuję
coraz częstsze przykłady takiego zainteresowania.
Jedna z naszych Czytelniczek do tego stopnia przejęła
się losem rodzin żyjących na
łasce upadającego pegeeru, że
pojechała rozmówić się z dyrektorem zakładu. Niewiele to
naturalnie dało, jednak w odwecie zorganizowała dla tych
rodzin nie byle jaką pomoc.
Każda z dotkniętych bezrobociem rodzin z tej wsi otrzymała
w Trójmieście swojego opiekuna. Podsyłają paczki i pieniądze... na przejazd. Co dwa tygodnie bowiem dwie dorosłe
osoby z każdej ubogiej rodziny
przyjeżdżają tę pomoc odrabiać. Sprzątają mieszkania, kopią grządki, wykonują drobne
naprawy. Jednym słowem czują się lepiej, bo na tę pomoc
trochę zarabiają.
Emerytowana pani doktor
poprosiła mnie o adres wielo-

—

ofiarodawców jest tym, co
zawsze mnie zdumiewa. Ci,
którzy pomagają innym (a jest
ich naprawdę wielu) nie chcą
rozgłosu ani podziękowań.
Najwyraźniej robią to z rzeczywistej wewnętrznej potrzeby.
Często przychodzą lub dzwonią wielokrotnie, aż zdobędą
adres potrzebującej osoby. I nigdy na pierwszy plan nie wysuwają swojej osoby.
Pewien 86-letni pan przychodzi do mnie po każdym
drastycznym reportażu. Mówi,
że Bóg wyróżnił go sprawnym,
mimo wieku, umysłem i ciałem. Musi więc udowodnić, że

Pan Bóg w niego dobrze zainwestował. Za każdym razem
bierze

adres, idzie na pocztę

i wysyła jakąś część skromnej
emerytury.
Inny starszy pan przyszedł
kilka dni temu po lekturze artykułu mocno przygnębiony.
- Niech pani da adres tej rodziny. Nie mam

wiele, ale ich

bieda obciąża moje sumienie...

Anna Jaszowska

ł

- Drugie narodziny Człowieka z Całunu
niu

przema-

wiającego do
„zwizualizowanej” wy-

obraźni chrze-

raturze przedmiotu - „ekstremalnie powierzchniowy”.

na powiedzieć,

Lniane włókna zostały skorodowane organicznym barwnikiem jedynie na samej po-

że dzięki cału-

nowi w laicy-

zowanym i co-

raz bardziej laicyzującym się

świecie, Chrystus narodził
się po raz dru-

gi i przemówił

|do

ludzi języ-

| kiem w pełni

by Inianą „dyskietką””, która

może być w pełni „odczytana””
i doceniona dopiero na progu
XXI stulecia.

- To tym bardziej zaskakujące, gdy zdamy sobie sprawę, że
jego najwłaściwszymi adresatami jesteśmy właśnie my,
mieszkańcy globu u schyłku
XX wieku, szczególnie prede-

nego na całunie z ogromną pre-

'cyzją można odtworzyć jak
przebiegała męka na krzyżu

i jakie tortury poprzedzały kaźnię na Golgocie. W tym sensie
całun jest uzupełnieniem i unaocznieniem niezbyt plastycznego przekazu ewangelicznego,
koncentrującego się właśnie na
sensie, na ,dlaczego?”””,
a przez to w mniejszym stop-

podjęta pod koniec lat 80., była

reszty wizerunku, występują na

brały udział w owych badaniach, podeszły do nich w sposób całkowicie rutynowy, tymczasem otrzymały przecież
próbki pochodzące z przedmiotu niepowtarzalnego, wręcz

całunie w pozytywie. Sugeruje
to, że najpierw powstały krwa-

we zacieki, a odcisk ciała pojawił się nieco później. Jak się
przyjmuje,za jego powstanie

całkowitym

nieporozumie-

niem. Trzy laboratoria, które

- językiem ob-

nie cieplne. Promieniowanie

Wszystko to złożyło się na re-

o tym z

taki

Przchonaniem:
.ale czy nie
Fot. R. Warszewski można
wy-

obrazić sobie sytuacji, że
w średniowieczu odprawiano
jakieś tajemnicze misterium
wzorowane na przekazie biblijnym, w czasie którego odbywało się krzyżowanie skazańca, a następnie jego składanie
do grobu w Inianym całunie?
Czy turyńska relikwia nie mo-

- głaby RE
być reminiscencjąną takie-taki
go

- Oczywiście można lanso-

sprawy niczego nie wyjaśnia.

Nie wyjaśnia bowiem, w jaki
sposób mógłby powstać wizerunek o tak tajemniczych wła-

ściwościach. Skoro procesu tego nie potrafimy odtworzyć
w epoce lotów kosmicznych, to
tym większe trudności mieliby

z tym zapewne ludzie średniowiecza.

wierzchni, ich wnętrze jest nie
zmienione. Jednocześnie ślady
krwi, w przeciwieństwie do

miałym. Językiem ich epoki

stynowani do. odbioru i rozu- . wać taką hipotezę. Myślę nawet, że mogłaby ona stanowić
mienia obrazu, ergo - także tenarracyjną nić niezłej książki
go wizerunku! Ludzie, którzy
przede wszystkim pytają:
o posmaku na poły kryminału,
„jak?””, a rzadko kiedy zastana poły horroru. Ale w rzeczynawiają się: „dlaczego?””.
wistości takie postawienie
Wszak z wizerunku zachowa-

- Drugim powodem, dla którego napisałem książkę o całunie, była chęć zdecydowanego
zdementowania tego poglądu.
Próba datowania turyńskiej relikwii metodą radiowęglową

unikatowego. Nadto - materiał
poddany analizie, nie został

- Mówi

- Czyli - całun jest jak gdy-

na lata 1260 - 1390. W opinii
wielu przesądziło to o tym, iż
całun jest tylko zręcznie sfabrykowanym falsyfikatem...

jest najprawdopodobniej odpowiedzialne jakieś bardzo krótkotrwałe, ale jednocześnie bardzo intensywne promieniowa-

dla nich zrozu-

Dokończenie ze sir. 1

- Wizerunek na płótnie jest jak to zostało określone w lite-

ścijan końca
XX
wieku.

Dlatego moż-

|

- Zatem jaki proces mógł
doprowadzić do powstania takiego odcisku na całunie?

cieplne martwego ciała! M. in.
dlatego wielu uważa, że wizerunek z całunu jest namacalnym dowodem zmartwychwstania Chrystusa. Nie dość,
że dzięki tkaninie z Turynu
Chrystus po raz drugi narodził

się dla niedowiarków u schył-

ku stechnokratyzowanego stulecia, to na dodatek jak gdyby
jeszcze zmartwychwstał na ich

oczach!
- A czy W przyrodzie gdzieś
jeszcze zaobserwowano powstawanie podobnych wizerunków?
- Znane są dwa przypadki

wykazujące pewne niewielkie
podobieństwo. Niektóre rośliny
oleiste dają w zielnikach
podobne - negatywowe!

-

odci-

ski. Podobne, utrwalone „ludzkie cienie”” zaobserwowano też
na murach domów po nuklearnym błysku nad Hiroszimą
i Nagasaki. Potwierdzałoby to
pogląd, iż wizerunek z całunu

ten. Specjaliści podejmujący

się tej analizy, musieli o tym
wiedzieć, a mimo to nie oponowali. Pokazuje to, na ile byli
nieobiektywni. Dowodzi to też,
że w całym przedsięwzięciu
chodziło im nie o wiarygodny
rezultat, lecz jedynie o skuteczną reklamę własnych pracowni. I w tym względzie całkowicie dopięli swego.
- A czy fakt, że

zultat końcowy: wynik badań

nie mógł być ani precyzyjny,
ani wiarygodny.

był przechowywany, | |

przygotowany,

a same próbki były zbyt małe.

do powstania licznych apokryfów na temat Chusty Weroniki,
i całun - to w rzeczywistości
przedmioty tożsame. W okresie, gdy całun był zwinięty
w ten sposób, iż uwidoczniona

była tylko jego część twarzowa, nazywany był mandylionem. Dopiero później, w roku
1025
w konstantynopolitańskiej bazylice Hagia Sophia,
kiedy mandylion w celu konserwacji rozwinięto, odkryto,
iż na płótnie utrwalona została
nie tylko twarz, lecz również

- Po zdjęciach Secondo Pio
z 1898 roku, ujawniających ne-

gatywową naturę całunowego
wizerunku,

w

1933

roku

po-

wstały zdjęcia Giusseppe Enriego, jeszcze wyraźniej uwypuklające
ten
fenomen.
W 1969 roku całun został zaprezentowany członkom specjalnej komisji naukowej powołanej przez kardynała Pellegrino i po raz pierwszy został
sfotografowany w promieniach

ultrafioletowych. W 1973 roku

pobrano nitki z całunu do ba-

w 1533 roku całun
o mało się nie spalił
też mógł mieć jakiś
wpływ na rezultat da-

towania?
SN
- Oczywiście. Całun
znalazł
się wtedy
w temperaturze kilkuset stopni, a srebrny

odpowiednio

- Nie. Na ten temat powstała
już dość bogata literatura. Po
pierwsze - jak zgodnie stwierdzono - próbki w formie kwadracików płótna o boku 1 centymetra były zbyt małe, co
z góry skazywało datowanie na
dużą niedokładność. Po drugie
- materiał przekazany do analizy nie został uprzednio oczyszczony, co musiało wpłynąć na
znaczne „odmłodzenie”” wyników: Po trzecie - próbki nie

były anonimowe, były na tyle
specyficzne pod względem

kształtu i koloru, iż - mimo ich
zmieszania z innym materiałem przeznaczonym do datowania - badający i tak dosko-

częściowemu ||

nale wiedzieli, co trzymają

madzonych między włóknami

masowo przewyższa ciężar samego płótna. Metoda ta charakteryzuje się większa wiary-

godnością, gdy datuje się skó-

wpłynąć na zmniejsze- | |
nie, zawartości C-14
w tkaninie, co było(
równoznaczne z poddaniem całunu ostrej |

kuracji „odmładzają- |

łun jest autentycznym |
płótnem grobowym |
Chrystusa, czy może- |
my pokusić się o od- |

tworzenie jego pere-|
grynacji przez historię?
„więcej informacji można odczytać z fotografii oryginału niż z samego oryginału...

(Fot. za Oficyną Wydawniczą „Adam”)

- Znakomicie uczy-

80. została opublikowana przez
PAX, a przy okazji stała się
przyczyną bólu głowy niejednego cenzora. Podzielam pogląd tego autora, że tzw. mandylion - wizerunek twarzy

zarys reszty ciała. Od tego momentu zginął mandylion, a pojawił się całun. Znamienne
(a jednocześnie potwierdzajace
powyższą hipotezę) jest to, że
całun i mandylion nigdy nie
występowały jednocześnie.

Ukrzyżowanego, który stał się
pierwowzorem wszystkich średniowiecznych
portretów

zwykłe dzieje badań nad nim...

Chrystusa, a także dał asumpt
A

tzw. metoda luminescencyjna,
określająca stopień depolimeryzacji celulozy zawartej
w lnianych włóknach, co
w tym przypadku gwarantuje
wynik bardziej niezawodny niż

dostęp do tajemnic całunu.

całość zalano wodą. |
Wszystko to musiało | |

nił to Ian Wilson
w słynnej książce „Całun Turyński”, która w latach

razem zastosowana ma zostać

- Owszem, datowanie może
zostać dokonane. Osobiście
jednak nie sądzę, by udało nam
się złamać szyfr zamykający

relikwiarz, w którym
uległ

syndologicznych panuje pewien zastój.
- Kiedy zostanie on przerwany?
- Władze kościelne nie mają
nic przeciwko dalszemu zgłębianiu tajemnic całunu. Aktualnie trwają prace mające doprowadzić do podjęcia nowych
prób datowania płótna. Tym

metoda zastosowana. poprzednio.
- Istnieje zatem realna możliwość, że już wkrótce zostanie
złamana któraś z tajemnic całunu...

stopieniu. Następnie

w ręce. Po czwarte - metoda C14 w ogóle nie powinna być
powstał na skutek jakiejś silnej
stosowana przy określaniu wieemisji świetlnej lub energe. ku płótna, ponieważ często
tycznej.
ilość substancji obcych zgro- Wspomniałem o średnio-

wiecznym misterium nie bez
kozery. Wszak
wadzone w 1988 roku badania całunu
za pomocą węgla radioaktywnego C-14, datowały tkaninę

ry, przedmioty wykonane
z drewna lub ceramikę, całkowicie zawodzi jednak, gdy
chodzi o takie przypadki jak

- Współczesna historia całunu to przede wszystkim nie-

dań kryminologicznych Maxa
Freia, a w 1978 roku, w czasie
komputerowej obróbki zdjęć
tkaniny „ujawnił”” się trzeci
wymiar odciśniętego na nim
wizerunku. W 10 lat poźniej
doszło do kontrowersyjnej próby datowania płótna metodą
węgla radioaktywnego C-14.
Od tego czasu w badaniach

Najprawdopodobniej powtórzy
się sytuacja, z jaką uczeni mają
do czynienia, gdy podejmują
prace nad strukturą materii na
poziomie atomowym. Najprawdopodobniej całun będzie
„się cofał sam w sobie””*, będzie „stosował”” najróżniejsze
uniki. Gdy raz uda nam się rozwikłać którąś z jego zagadek,
na jej miejsce zaraz pojawi się
pięć innych sekretów. Nauka
może jedynie odsłaniać sekrety
zjawisk powtarzalnych. Tu natomiast mamy do czynienia tak
z przedmiotem, jak i z procesem w pełni unikatowym, jedynym w swoim rodzaju. „Broniąc się”” przed ludzkim intelektem całun będzie jak gdyby
mówił: „Nie tędy droga, wcale
nie o to chodzi”'. Będzie zawsze

dyskretnie pokazywał, iż

choć jest on w pełni namacalny
i materialny, ostatecznie należy
jednak do porządku innego niż
porządek ludzki. Że jest on
częścią składową porządku

nadprzyrodzonego.

Rozmawiał: Roman Warszewski
Ś

ŻY

„Czy ja im, czy oni mnie
mają to zapłacić?”

go interpigjować pisma urzę-

Niestety, po jednorazowym
przeczytaniu nie byłem w sta-

nie udzielić sensownej odpo-

niach, bo wystarczy jeden na
cały blok (dobrze, że nie był to
blok wschodni). Pamiętam, jak
protestowaliśmy w tej sprawie

w Ministerstwie Budownictwa.
Byłem wówczas członkiem
Rady Nadzorczej jednej ze

Kiedy ktoś wywiera presję
na otoczenie powołując się na

„absolutne i niezachwiane” ra-

porządku świata strzeże 85 tysięcy żołnierzy pokoju, pochodzących z 74 mniej lub więcej

cje, Żydzi zwykli ostrzegawczo napominać: „Nie bądź ta-

„narodów miłujących pokój”.
Stają oni na posterunku w mi-

kim policjantem Pana Boga”.
Ten dwuznaczny, uzurpatorski

urząd skołatana i jakby na
wieczną opresję skazana ludzkość zna od zarania swoich

dziejów. Zapewne „policjanci

spółdzielni. A jakże, dostaliśmy odpowiedź. Bardzo żałuję,

hełmem w kolorze pokojowego błękitu.
O losach świata - jeszcze
nie! - o losach narodów decydują mocarze strojni w humanitarnie brzmiące ideologie,
zadufani w stworzonej przez
siebie i wiekami doskonalomej
kulturze Zachodu, jędyój

odlewów żeliwnych i stali.

. A poza tym - pisał dyrektor liczniki w mieszkaniach są niebezpieczne, nie spełniają polskich norm i w każdej chwili
grożą wybuchem.
,

chowania tożsamości. Jego
aspiracje do życia w prawdzie
i pokoju. Na zakrętach historii
tej postawie grozić zawsze musiały dewiacje. Komuż to bowiem z uzurpacji, z osiągniętej
potęgi, z przywłaszczonej władzy wolno decydować o losie
tych, co wyznają inne racje?
- Nie pierwszy to głos, ani
pewnie ostatni, który zatrzymuje się nad niepokojącą sprawą „absolutnej i niezachwianej
racji”, warto jednak zacytować
pogląd eseisty „Spiegla” Dietera Wilda, odważnie nazywającego kwestię - kłamstwem
. O pokoju.
Bezprzymiotnikowa statystyka przypomina, że nowego

chętnie

a wstydliwie

przemilczane Zaolzie i w promienną szatę braterskiej pomocy wystrojony udział w pacyfikacji Czechosłowacji w miłującym pokój bloku socjalistycz-

nym.

Oczywiście prawie z reguły
okazywało się, że pięknie
brzmiące motywy nie wytrzymywały próby przy zderzeniu
z nagą rzeczywistością. Zwy-

kle okazywało się iluzją, że pokój można wprowadzić porzez
interwencję siły, że zło można

wyplenić stosując zło. Śmiesz-

ny wydaje się Wildowi imponujący liczbowo udział „błękit-

nych hełmów” Narodów Zjednoczonych w misjach pokojo-

wtedy widoczne po zachodniej,
z Medellin - Pablo Escobara, oznabardziej dostatniej stronie świata,
stanowiąc egzemplifikację procza koniec pewnego etapu w rozwoju zorganizowanej przestęp- . roctw Alvina Tofflera zawartych
w słynnej „Trzeciej fali””), lecz po
czości na świecie” - do takiego
to, by wzmóc swoją kontrolę nad
wniosku dochodzą dziennikarze
rządzonymi, kneblując im usta
„Newsweeka”', którzy przez kilka
i wiążąc ręce tym niecodziennym,
tygodni opracowywali raport po-.
elektronicznym powrozem. Rześwięcony możliwości rychłego zaczywistość, po raz kolejny, okazawiązania się mafijnej, ogólnoświała się jednak dużo bardziej diabotowej międzynarodówki. Ich werdykt jest pozytywny. Tak, możliwość taka istnieje - stwierdzają,
a na dodatek - jest to niezwykle

ańskimi, tak jak histó-

rycznie amerykańskie pozostaną mniej lub dalej w interwencji idące poczynania na Grana-

dzie, w Haiti. W latach 1950-

. 53 północnokoreańskiego agresora pokonało 900 tysięcy żołnierzy pochodzących z 20
państw. W latach 1990/91 ponad 500 tysięcy żołnierzy z 22
państw poskromiło irackiego
agresora. Oba wydarzenia wynikły z międzynarodowego
mandatu,

to prawda,

ale nikt

nie wierzy, że mogłyby nastą-

pić bez amerykańskiej aktyw-

ności politycznej i militarnej.
Trzy poważne, zajmujące
się problemami pokoju światowego niemieckie instytucje,
zastanawiają się w swych
wnioskach, czy tzw. humanitarny interwencjonizm grupy

scowej policji tropienie szlaków
przerzutu kokainy, próbowali nawet wysłać na orbitę własnego
sztucznego satelitę, mającego zakłócać i zniekształcać przesyłanie
zakodowanych informacji, odbywające się w stratosferze! Tak, no-

wa mafijna generacja, w dziedzinie wykorzystania najnowocześniejszych zdobyczy technologicz-

nych, nie ma żadnych, nawet naj-

prawdopodobne. Ich zdaniem, jeśli
w XX wieku największe mocar-

stwa polityczne i gospodarcze
dzieliły między siebie tort w po-

staci globu na strefy wpływów, to

3)

"cić pokój?

Cytowany

tu publicysta

„Spiegla” Dieter Wild kończy
swoje rozważania gorzką anegdotą o genialnym wynalazku
Samuela Colta - rewolwerze,
od którego zginęły w Ameryce
dziesiątki tysięcy ludzi. Na-

zwanogo mianowicie „Peacemaker”, co znaczyć może tyle,
ile „siewca pokoju”. Mogłoby
zabrzmieć podobnie cynicznie
nazwanie „Peacemakerem”
także generalnego sekretarza
ONZ Butrosa Ghali, który zdaje się wierzyć w skuteczność
misji „błękitnych hełmów”.
Czyżby i on był „policjantem
Pana Boga”?
A

Paweł Dzianisz

Gorszego scenariusza być już
nie może. Co dziwniejsze - rumieńców prawdopodobieństwa zyskuje on akurat w takim momencie
naszej planetarnej historii, gdy
mogłoby się wydawać, iż w związku z ogólnoświatowym (przejściowym?) załamaniem się totalitarymu, nastąpić powinno polityczne
uspokojenie i „kres dziejów”'
(w sensie zaniku wielu poprzednio
istniejących konfliktów i sprzeczności). Nic bardziej mylącego.
Z. początku lat 80. pamiętam jesz-

cze pełne czarnowidztwa rozważania socjologiczne na temat, co będzie jeśli coraz doskonalsza i coraz bardziej niezawodna technika
komputerowa, trafi w ręce totalitarnych reżimów, które wyzyskają
ją nie do tworzenia „społeczeństwa informatycznego”” (czego
pierwsze symptomy zaczęły być
NN

gu

s

„białą śmiercią”*, dysponują urządzeniami czyniącymi je niewidzialnymi dla radarów, a telefony
komórkowe bardzo utrudniają lokalizację „namierzanych”' roz-

mówców. Po drugie - upadek komunizmu w byłym ZSRR i w Eu-'
ropie środkowej przyczynił się do
zwiększenia ilości broni wszelkich
generacji znajdującej się w obiegu,
stworzył gigantyczną pralnię brudnych pieniędzy, zwiększył zastępy
chętnych do „pracy”” w przestępczym podziemiu, jak również
stworzył całkiem spory i chłonny
rynek, który czym prędzej należa-'
ło zaanektować. Po trzecie - zanik
granic w Europie zachodniej, przy

jednoczesnej atrofii i braku odpo-

w XXI wieku to samo będą czynić

nie rządy, lecz organizacje mafijne.

liczna niźli najbardziej diaboliczne
przewidywania diabolicznych inżynierów myśli społecznej. Komputerowy osprzęt i oprogramowanie, co do których miano tyle
obaw, zamiast do rąk dyktatorów,
trafił w posiadanie „ośmiornicopodobnych”' organizacji, które natychmiast zdały sobie sprawę z ich
przydatności w prowadzonym
przez siebie procederze. Przez to
nawet najczarniejsze scenariusze
sprzed lat 10 dziś bledną w zestawieniu z jeszcze czarniejszą i bardziej smolistą rzeczywistością
(analogia z piekłem niekoniecznie
przypadkowa).
Znakiem skali zachodzących
zmian w mafijnym światku (czy
nie trafniej byłoby powiedzieć świecie?) może być choćby to, iż
kokainowi następcy Escobara gangsterzy z kolumbijskiego miasta Cali, by utrudnić CIA i miej-

żyć z doświadczeniem, które

super.

Frisch „Powiedzmy Gantenbe-

Uciekłem
dniach.

nie ma swojej historii.” - Max
Ani

:

Y

Powiedzmy Wojciechowicz.
Wyobrażam sobie.
Stoję na dachu wieżowca
w eleganckim garniturze. Wieje wiatr. Mówię bardzo głośno:
Jestem zwycięzcą. Czuję się

jak zwycięzca. Doszedłem na
szczyt. Czy wiecie jak wspaniale może czuć się człowiek,

który dotarł do celu? Choćby
to był wierzchołek wieżowca!
Pokonałem wszystkie przeciwności, wdrapałem się na
wszystkie piętra i zaliczyłem
wszystkie schody...
st
Tak będzie zaczynał się
film. Film o człowieku, który
osiągnął sukces. A właściwie

Oto optymista i pesymista

as

po paru

patrzą na tę samą szklankę
z wodą. Pesymista widzi, że
szklanka jest do połowy opróżniona, optymista krzyknie: do
połowy jest pełna!
*

tygo-

Nie wiedziałem wówczas,
że w Ameryce można dostać
odszkodowanie za molestowanie seksualne.

Ten sam obraz rzeczywisto-

ści, ale widziany inaczej.
Pozytywne myślenie jest jak
delektowanie się serem. Nega-

minam sobie.
Ogłoszenie z „Dziennika
Polskiego”: jeśli nie jesteś

tywne przypomina rozpacz

kombinatorem i umiesz ciężko

z powodu dziur w serze. Najlepszym sposobem na ćwicze-

pracować, zgłoś się.

Małe miasteczko w stanie

Maine.

Klub

prowadzony

przez Polaka. W ogrodzie dom
dla personelu, a w nim sami
młodzi chłopcy. Polacy i Meksykanie::;

* 193.

nie myślenia pozytywnego jest
stosowanie

autosugestii, tak

jak to robią sportowcy: jestem
najlepszy, jestem najlepszy, je-

stem naj....

I tak, powoli z nieudaczni-

2

Po trzech tygodniach właściciel zaprosił mnie do siebie,
był bardzo miły... ale jakoś,
kurczę, nie mogłem...

ka, jakim byłem, stałem się
zwycięzcą.
Przestałem pić, palić, zaczą-

łem planować swoje życie.

tylko nie sprzedałem ani jednego, ale dwa mi nawet ukradli.

Biżuteria sprowadzana z Polski
szła jednak nieźle, ale wtedy
właśnie wicepremier Balcerowicz zepsuł mi interes swoim
kursem dolara.
Na szczęście pozostało mi
pozytywne myślenie i William
Bentley.

Firma, z którą współpraco-

wał zaproponowała mi kontrakt i wyjazd do Polski. Kupi-

łem pierwszy garnitur: Biuro

miałem w hotelu Marriott.
Wróciłem z tarczą.
Po roku kontrakt wygasł, ale
nie chciałem już jechać do Stanów Zjednoczonych.
Basta - powiedziałem.
Ożeniłem się z najpiękniejszą dziewczyną świata. Jest
strasznie nieśmiała, więc uczę
ją pozytywnego myślenia.
SSS

światopoglądowo zbliżonych
państw - w tym przypadku zachodnioeuropejskiego kręgu
kulturowego - jest uprawniony
bardziej, niż na przykład podobne interwencje trzeciego
świata, lub innej grupy państw
(na przykład muzułmańskich),
- Somalia - każdego dnia może
które mogłyby aspirować do
się zakończyć fiaskiem. Smutwprowadzania pokoju na obny to bilans katastrofy rozbuszarach swoich wpływów siłą
dzonych nadziei; który przywłasnych potencjałów militarniósł w efekcie astronomiczne
nych.
wprost straty materialne.
Świat pozostaje bezradny
' Nie słyszy się nic o błogosławionej interwencji i „błękitwobec rodzących się w różnych hełmów” w Sri Lance
nych jego częściach konfliktów
i Kaszmirze, w Gruzji i Peru, . narodowych. Zdaje się być taknie wspominając już o Jerozoże coraz bardziej przekonany,
że wysyłanie w obszar konfliktów oddziałów pokojowych
ONZ nie daje pożądanych rezultatów. Ba, w miarę upływu

* „Newsweek”': Czy mafia będzie rządzić światłem?
„Śmierć narkotykowego bossa

rii - wydaje się, że nie może

Wycofuję się z obrazów. Nie

skie kluby, narkotyki, muzyka,
ach, jak oni tańczą!
- Super - mówiłem - jesteś

Piotr Dominiak

limie czy Belfaście. Nie dalecy + czasu nieskuteczność ich obecności deprecjonuje ich znaczewięc możemy być od myśli, że
nie. Co gorsza, sfrustrowani
pokojowe misje międzynaroswoją rolą żołnierze w „błękitdowych wojsk wyznaczane
nych hełmach” zaczynają ginąć
i sterowane są przez mocarw bitewnych starciach, sami
stwa i wynikają z ich interesów. Dwie wielkie oenzetowzaczynają strzelać, a to już całe_wojny przeciw wojnie by-|* skowicie kłóci się z istotą, ich
„Tzeczywistości wojnami. misji.
Gips
GFS,
SA
fig diss
Przecież i to stało się naszym * Yameryk;
Czy więc można siłą narzuskich,

„Człowiek doświadczył czegoś, teraz szuka do tego histo-

IeŻowca

wych, które nigdzie trwałego
pokoju nie zaprowadziły . „Witrynowymi operacjami” nazywa londyński „Guardian” trzy
operacje lat dziewięćdziesiątych, z których dwie - Irak
i Bośnia - już jego zdaniem
spaliły na panewce, trzecia zaś

ty rozbiorowe, postanowienia
Kongresu Wiedeńskiego stanowiące czwarty rozbiór Polski,
pakt Ribbentrop-Mołotow,
prawdziwy rozbiór Polski, czy
postanowienia Jałty, również
przecież podejmowane w trosce o pokój w powojennej Eu- sx
| Na drugiej EAN - bo"
ropie.

prawdziwej, jakoby i jedynie
zdolnej zapewnić godność „gorzkim doświadczenim - polczłowieka i jego prawo do ża” kie popioły wojen napoleoń-

Na dachu

nadto. Miało być przecież o rachunku za gaz. W końcu mamy
święta i jeszcze wyjątkowo
w tym roku otrzymujący prezenty nie muszą ich doliczać
do podstawy opodatkowania.
Cieszmy się, bo w przyszłym
roku; kto wie.
x

dynku pozwoli zaoszczędzić
w skali kraju ileś tam setek ton

i to nie - nie omieszkał stwier-

z czasem przywdziewali rozmaite kończąc, jak się zdaje,
na mundurze uwieńczonym

siebie, a raczej pod siebie. No,
ale może zapędziłem się za-

zamiast wielu liczników w bu-

dzić Wild - w służbie jednego
narodu, ale z mandatu wielu.

Trudno nie dopuścić do gło-

prowizorki tworzą coraz to noWi „konstruktorzy”. I to dla

mentację pamiętam. Dyrektor
departamentu przytoczył w niej
obszerny rachunek, z którego
wynikało, że montaż jednego

wi „policjanci Pana Boga”,
prawdziwa policja światowa

su refleksji o własnych naszych doświadczeniach. Pomijając historyczne dawności
można by przypomnieć trakta-

się boję najbardziej, bo owe

że nie mam jej kopii. Ale argu-

sjach pokojowych jak prawdzi-

Pana Boga” obywali się na po-

czątku nawet bez kostiumu,

kowych, w sferze legislacyjnej.
Z owymi licznikami łączy je
jedna zasadnicza wspólna cecha: preferują rozwiązania
krótkookresowe kosztem długookresowych. „Na dzień dzisiejszy (bardzo lubię to określenie) - powiadają owi mędrcy
- sytuacja jest trudna, więc doraźnie trzeba zrobić tak i tak”.
Prowizorki nie tylko w budownictwie trwają najdłużej. Tego

gaz na głowę

Zło plenić złem?

E

ale np. w rozwiązaniach podat-

Swiąteczny

wiedzi. Obaj bowiem nie mieliśmy zielonego pojęcia o tym,
czy zużycie wzrosło na tyle, by przeważyć skutki obniżki tarydowe na własną korzyść, a co
fy, czy też stało się akurat odinnego robić to dla kogoś.
wrotnie. Pozostawało zatem
W drugim wypadku trzeba wyuciec się do wnioskowania pokazać się inteligencją i domyślśredniego. Przyjrzałem się
nością.
jeszcze raz świstkowi papieru
Przypadek przyjaciela przyi... olśnienie. „Mam smutną
pomniałmi jednak sprawę
wiadomość - powiedziałem wcale poważną. Otóż całe to
będziesz musiał wybulić po 20
dziwaczne pismo dotyczy
tysięcy na głowę”. „Skąd
mieszkańców, którzy płacą za
wiesz?” „To proste, w piśmie
gaz
nie według licznika, a wejest ustalony termin spłaty,
dle ilości osób w mieszkaniu.
gdyby to oni mieli ci zwrócić
To i tak trochę lepiej, bo jesztę forsę, nigdy nie podaliby
cze niedawno płacili ryczałt
żadnego terminu. Przecież to
ustalany
wedle metrów kwaw końcu rozsądni ludzie”. Niedratowych mieszkania. Ale
stety, ta interpretacja okazała

PPE

Gdzie jest teraz ten dyrektor? Z pewnością twierdzi, że
do obrony takiej decyzji zmusiło go Biuro Polityczne do
spółki z KGB.
Ile było takich pomysłów
w minionej epoce? Całe szczęście, że wielu nie zrealizowano
z braku czasu. Gorzej, że i teraz pojawiają się podobne. Może akurat nie w budownictwie,

ślił, żeby nie montować liczników gazowych w mieszka-

wał do ich spłaty. Ale co inne-

SSPW

ra

dnia 31.12.1993 r.”

NIP
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wszystko. swój początek ma
w epoce późnego Gierka. Wtedy to jakiś cymbał projektant
(bardzo chciałbym, by ujawniono jego nazwisko) wymy-

w SS
Ś|

o

się prawdziwa. W spółdzielni
nie mieli wątpliwości, kto komu ma płacić i wydaje się, że
kolega wyszedł na mało rozgarniętego dzwoniąc
tam
z prośbą o rozszyfrowanie tekstu. Prawdę mówiąc ja bym
chyba nie zapłacił, siedział cicho i czekał, aż to mnie przyślą
pieniądze. Nie mam przecież
żadnych zaległości finansowych, więc bym się nie poczu-

FP

.

Kolega niedawno dostał pismo niniejszej treści: „Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na skutek zwiększonego zużycia gazu w 1993
roku przy równoczesnym
wprowadzeniu obniżonej taryfy opłat za gaz od lipca 1993
r., wprowadza się jednorazową
spłatę zaległości finansowych
w kwocie 20 000 zł/osobę.
Ustala się termin ww. spłaty do

SS

Ti
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mniejszych kompleksów. Nadto dysponuje ona wprost niewyobra-

żalnie wielkimi zasobami finanso-

wymi, których gromadzeniem zajmowali się ich ojcowie - rodzeni
i „chrzestni””. „W tej sytuacji konkluduje „Newswceek”” - zawiązanie. się supermafii międzynarodowej dysponującej własną bronią
atomową i dyktującej warunki
wszystkim razem i każdemu
z osobna, jest tylko i wyłącznie
kwestią czasu”.
Sprzyja temu kilka czynników.

Po pierwsze - wspomniana już rewolucja technologiczna i - pod
warunkiem posiadania odpowiedniej liczby worków z gotówką wielka łatwość dostępu do jej wytworów. Dziś, pieniądze zamienio-

ne na elektroniczne impulsy, przemieszczane są z kontynentu na
kontynent z prędkością światła.
Samoloty, po brzegi wyładowane

wiedniego przygotowania tamtejszej policji, stanowił zaproszenie
do mafijnego myślenia już nie
w skali pojedynczych krajów, lecz
całych kontynentów i stref wpły-

og

będzie to serial. Pierwszy odcihale Wojciechowiś::
k-o
u na
nie, bo każdy tw

ea zacżyna od opowiedzenia
swojej historii.
©
Przypominam sobie.
Do

celi wrzucono

chłopca,

który na weselu zadźgał kogoś

po pijanemu

nożem. Dopiero

po paru godzinach oprzytomniał. Powiedziano mu wówczas, co zrobił.
Nigdy nie widziałem takiego przerażenia.
Miał 17 lat. Byłem w jego
wieku. Mówiono o mnie: najmłodszy więzień polityczny.

Siedział z nami facet skazany za gwałt. Namówił mnie,
żebym pisał grypsy. Napisałem
do kumpla list, w którym podałem adres ważnego faceta
z podziemia...

Chciałem się powiesić.

Przypominam sobie.
Orgie patriotyczno-pijackie
po wyjściu z pierdla.
Byłem bohaterem. Pistolet -

taką miałem ksywę. Francuzi
zrobili o mnie film, w którym
sam Lech Wałęsa wyraża się
o mnie z uznaniem.
Ą zatem wódeczka, panienki, panienki, wódeczka, bibuła,

dyskusje polityczne, komu-

nizm, demokracja, poglądy,
kontrpoglądy, gitara, wrzaski,
tańce w wannie, marihuana....

Srebrzysko. Rysuję swój
portret: pajacyk bez rączek

1 nóżek.

Przypominam sobie.
Seattle. Lotnisko. Wielki

napis: ostatni przystanek przed
Alaską. Wylądowałem tam
prosto z Frankfurtu, z obozu
dla solidarnościowych azylan-

tów. Po angielsku znałem jedno słowo: super! I unosiłem
dla pewności do góry kciuk.
O Ameryce wiedziałem tyle,

co z Tocqueville'a

wów. Po czwarte - przez lata na-

Okazało się, że jest to wiedza bezużyteczna.
W Seattle powiedziano mi,
że sponsoruje mnie Kościół

stąpiła daleko idąca penetracja
struktur i elit politycznych przez
środowiska mafijne, czego najlep-

tyle kościołów, ile u nas teraz

szy dowód mamy we Włoszech
i co także, po drugiej stronie oceanu, potwierdzają ostatnie rewelacje na temat udziału mafii amerykańskiej w zabójstwie prezydenta
J.F. Kennedy'ego w 1962 roku
w Dallas. Jeśli już przed 30 laty
dochodziło do wspólnych akcji
FBI, Pentagonu i mafii, to ile bardziej proces owej fuzji musi być
zaawansowany w chwili obecnej?
A jak - przy uwzględnieniu istnienia trzech poprzednio wymienionych kryminogennych trendów

- sytuacja będzie wyglądać za lat
dziesięć, czy dwadzieścia?

wietnamski. Co to za Kościół?

Bóg jeden wie. W Stanach jest
partii politycznych.
Ą zatem, jakiś facet z tego

Kościoła zaprowadził mnie do

rudery pełnej czarnych i żółtych emigrantów i wskazał
klitkę. Dał mi grzebyk, jednorazowy szampon oraz 50 dolarów i oddalił się, zadowolony,
że spełnił dobry uczynek.

Super - powiedziałem i zacząłem płakać.
Miałem wrażenie, że serce

przestaje mi bić.
Przypominam sobie.
Bonni - piękna, czarna piosenkarka rapowa, która nie
mogła beze mnie żyć. Murzyń-

Przypominam sobie.
Lekturęs,Bolesława Chro-

brego”

Gółubiewa, jako reme-"o

- Przypominam sobie.
Płynę po Morzu Beringa na
statku-przetwórni. Niebo, morze i ryby, ryby, ryby. Szyper

og

ra
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Time menagement czyli zarzadlzanie czasem=.
to bardzo
Żfńa. sprawa”
apisałem

tym później księżkę. „Jak
przetrwać i zwyciężyć czyli

twój czas w twoich rękach”.
Proust szukał czasu utracone-

go, ja - teraźniejszego. Toutes
częstuje kokainą, ryby robią się : proportions gardees.
kolorowe.
Wyobrażam sobie.
Przypominam sobie.
Postarzałem się, utyłem, zęKupuję pierwsze auto.
Piję, jak piłem. Rozbijam
wóz, uciekam z miejsca wypadku, szarpię sią z policjantem.

Psychiatra stawia diagnozę:

syndrom wojny.

Sąd skazuje mnie na przy-

musowy odwyk.
Proszę, oto mój

dyplom.

„Michał Wojciechowicz ukoń-

czył z sukcesem 12 tygodniową intensywną kurację”.
Po raz pierwszy w moim ży-

by żółte, cera ziemista, ubranie
w marnym gatunku, nie mam

nawet na kino dla dzieci. Zatraceniec - jak mawiała moja
babka.

Wyobrażam sobie.

Postarzałem się, ale nadal
jestem szczupły, wysportowany, zęby bez tytoniowego nalotu, ubieram się elegancko, jeżdżę dobrym autem, stać mnie

na wyjazd na wakacje z żoną
i dzieckiem.
Przypominam sobie.

ciu pojawia się słowo sukces.
minam sobie.
W klubie Anonimowych Al-

William Bentley powiedział: chcesz być taki? To zależy od ciebie. Just do it czyli po

koholików spotykam Williama
Bentleya.
- How do you like America?

prostu: zrób to.
Miliony Amerykanów

wbi-

- poklepał mnie po plecach.

jają się w koszulki „Just do
it!””.

- Super - chciałem powiedzieć, ale nie mogłem.
Zastanawiam się, co taki dobrze ubrany, bogaty facet, któ-

Wbiłem się i ja.
- Zmarnowałeś 25 lat - mówił Willam Bentley. - Co zrobiłeś? Nic. Ale teraz nie trać

ry jeździ mercedesem i nie rozstaje się z telefonem komórkowym, robi tu, na spotkaniu
AA. Okazało się, że jest jednym z dyrektorów General
Electric, akoholikiem, który

nie pije od wielu już lat.
William Bentley zaraził

mnie pozytywnym myśleniem

i zapoznał z time management.

Pokazał mi śwat na TAK.
Pomógł wynajdywać w życiu
dobre strony. Zaakceptować

czasu na rozpaczanie, że zmar-

nowałeś tyle lat, bo zmarnujesz

następne. Zmarnujesz dzień
dzisiejszy. Ułóż sobie harmonogram dnia. Harmonogram
tygodnia. Miesiąca. Roku.
Nieplanowanie jest planowaniem niepowodzenia.
Przypominam sobie.
Zapisałem się na studia, za-

jąłem biznesem. Otworzyłem

galerię, w której sprzedawałem
biżuterię i obrazy. Chociaż nie.

M. W.

Żyjemy. bardzo skromnie.
iesięcznie wydajemy dw:

nn

warzyskich.

Zackych Spęcań Noe
Żadnej gorzały”

Najwyżej pogawędkaz przyja-

ciółmi od czasu do czasu.
Zaplanowaliśmy swoje ży-

cie.

Za rok, w grudniu przyszłego roku, pojedziemy do Ameryki i tam Ula urodzi syna.
Ja piszę. Po pierwsze powieść „Przygody Arnolda

w Ameryce”. Po drugie mam
stały felieton na temat planowania budżetów domowych w
jednym z tygodników, po trzecie. wreszcie scenariusz, o kórym już wspominałem. Tytuł

„Drogi do sukcesu”.

:

Wyobrażam sobie.
Stoję na dachu wieżowca
i mówię głośno:
Dzień dobry państwu, chcę
państwu pwiedzieć, co możemy uczynić, by zrealizować
nasze marzenia. Amerykanie
uważają, że osiągania sukcesu
trzeba się uczyć tak, jak jazdy
na rowerze. Będziemy zatem
wskazywali konkretne sposoby
dochodzenia do sukcesu, które

mogą być stosowane przez
każdego z nas. Będziemy zapraszali ludzi, którzy już suk-

ces osiągnęli. Będziemy ich
pytali jak to zrobili....
Przypominam sobie.

Pojechałem niedawno do
Seattle. Zastałem Williama
Bentleya w opłakanym

stanie.

Stracił pracę. Żona go porzuciła. Kościół dostarczał mu jedzenie.
Myślenie pozytywne przestało go cieszyć.

Barbara Szczepuła

24,25,26 grudnia 1993
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w Wilanowie.

Dopiero po upływie kilku lat

. w innym miejscu pałacowego
parku zamontowano cokół
lwowskiego pomnika i ustawWiono na nim przedstawienie
króla, jednak bez tablic z napisami, bez herbu królewskiego
1 bez herbu Lwowa.
Pomnik stał w tym miejscu
i czekał, aż rozstrzygnięte zostaną spory, czy przewieziony
ma stąd być do Krakowa, czy
do Wrocławia. Wreszcie zapadła kompromisowa decyzja
i w 1965 roku pomnik Jana III
Sobieskiego przetransportowany został i zamontowany na
Targu Drzewnym w Gdańsku,
gdzie stoi do dziś i otaczany
jest czcią nie tylko przez za-

mieszkałych tu byłych lwo-

wian.
Niewielu jednak wie, że po-

mnik
W

jest

niekompletny!

trakcie montażu, decyzją

ówczesnych

władz, kamienna

tablica, która w okresie, gdy

pomnik stał we Lwowie, umie-

szczona była na bocznej ścia-

„Janowi Ill Sobieskiemu

- miasto Lwów”
„Już Hetman Sobieski zżyty był z miastem, a wódz I król jeszcze więcej. Aliquis

Opiewali, zdobiący miasto monument,
znacznie częściej niż wszystkie inne po-

ultor. Umiał natchnąć miasto dobrą myślą - mniki, pisarze i poeci - Jan Parandowski w każdej udręce, a sam się wystawiał
w książce „Niebo w płomieniach”, poeci
w pierwszym szeregu kopijników. Za mę- Iwowscy - Tadeusz Hollender i Jan Krucz-'
stwo go kochał Lwów i za dowcip bojowy. kowski. Marian Hemar w wierszu „Jan
bez Ziemi” napisał:
Wszakże to z jego rozkazu zmyślnie powtykano w r. 1675 tysiące kopij husar„O, królu wysiedlony,
skich, aby Tatar myślał, że ma z zastępami
królu Janie bez Ziemi.
Na emigracji tym gorzej,
Jazdy do czynienia.”'
Stanisław
Wasylewski.
„Lwów”.
Że między swojemi..(...). - Z przedwojennej serii „Cuda Polski”
(...) Niech murowana buława,
Pomnik Jana II Sobieskiego dłuta wy. Niechaj dłoń marmurowa
bitnego rzeźbiarza Tadeusza Borącza odZ drugiego końca Polski
Wskazuje w stronę Lwowa.”(...)
słonięty został we Lwowie w 1898 roku
W 1954 roku Karol Badecki, wybitny
jako symbol czci i miłości mieszkańców
Iwowski uczony, znawca dziejów sztuki
grodu dla swego wielkiego obrońcy, przyLwowa, były dyrektor Muzeum Jana III
jaciela i opiekuna. Stanął w samym sercu
Sobieskiego we Lwowie napisał w spramiasta, na centralnej osi Wałów Hetmańwozdaniu, iż pomnik powinien podzielić
skich, między okalającymi je ulicami Lelos wysiedlonej ze Lwowa ludności polgionów i Hetmańską. W miejscu tym panował najbardziej ożywiony ruch, ogniskiej... >
skowało się życie, działo się wszystko, co
Do 1950 roku trwały negocjacje polważne było dla Lwowa. Przy pomniku . skiego rządu z władzami sowieckimi na teumawiano się na randki, Żydzi mieli tam - mat zwrotu pomnika Jana III Sobieskiego
Polsce. Wreszcie monument przywieziony
swoją „czarną giełdę” na świeżym powiezostał do Warszawy. W pięć lat po wojnie
trzu, bezrobotni, także pod gołym niebem
umieszczono go, jak mówiono, tymczasomieli w pobliżu swoją własną giełdę pra-

cy.

wo, bez cokołu, wprost na trawniku, nie o-

Wielki Bengt rysował najpierw plan miasta na piasku. Potem projekt zatwierdzał Stalin. W zeszłym roku
Bengł kupił Lenina i dał mu
mieszkanie w miasteczku.
Lenin liczy sobie dziewięć
metrów wzrostu.
talin zmarł ubiegłej jesieni na
krótko po przyjeździe Lenina.
Dobry był z nie-.
go człowiek. Nie
czepiał się szczegółów i przybijał swoją pieczątkę na wszystkim, co wymyślił Wielki
Bengt. Stalin był architektem
i mieszkał w Sztokholmie.
Potem zjawiały się państwowe komisje, był szum, strasze-_
nie karami, ale Bengt nie z takimi już sobie radził. Dlaczego
kupił Lenina? Bo był duży,
a poza tym wartościowy i tani.
Bardzo szybko Lenin zaczął na
siebie zarabiać. Bengt mówi,
że Polacy sprzedając zrobili
najgorszy interes z możliwych.
Ale nie ma co się dziwić.
W Polsce Lenina tak nienawidzą, że pewnie by go zakopali
albo pocięli palnikiem na kawałki. Wielki Bengt też nienawidzi Włodzimierza Iljicza
i komunizmu. Ale kocha sztukę, a dziewięciometrowy wódz
rewolucji to wielkie dzieło
sztuki i wspaniała praca polskich robotników.

„Balanga Queen”. Podobno
miał dobrą podróż. Płynął
w pozycji leżącej z nogą uniesioną cały czas w górę, jakby
w geście pozdrowienia dla nowej ojczyzny. Zaraz po przyjeździe zawieźli go na wagę dziewięć ton czystego brązu.
Bengt zapłacił za to sto tysięcy
koron - dwieście pięćdziesiąt
milionów złotych. Dzisiaj rzeźba jest warta co najmniej pięć

razytyle.

Gdy Szwedzi dowiedzieli
się, że Włodzimierz Iljicz już
jest, to zaczęły przyjeżdżać autokary pełne ludzi z aparatami
fotograficznymi i wideokamerami. Każdy chciał zobaczyć
wodza. Na co dzień opiekuje
się nim Polak, pan Władysław,
złota rączka, dozorca i kustosz
muzeum w jednej osobie.

- Lenin mi nie przeszkadza mówi pan Władek. - Urządziłem mu w hali kącik w takim

stylu pogrzebowym. Znaczy
się uzyskał w końcu emeryturę
na Zachodzie, a w dodatku jest

pożyteczny, bo buduje kapitalizm. Zamontowałem mu na
stałe papierosa, żeby był bardziej na luzie, a u stóp ustawiłem stoliki. Jak ktoś chce się

Jak Włodzimierz lljicz
zza morza przypłynął

stwie, może sobie usiąść, odpocząć i zadumać się nad... re-

Do Szwecji Lenin przybył
statkiem o wesołej nazwie

rzeźby stworzonej ludzką ręką.

napić piwa w jego towarzywolucją

albo nad pięknem

nie cokołu, na lewo od jeźdźca, z wyrytym

złotymi literami napisem:
„KRÓLOWI JANOWI
SKIEMU
MIASTO LWÓW
MDCCCXCYVIIT"

III SOBIE-

została zamurowana wewnątrz cokołu!
W miejscu, gdzie się znajdowała, umieszczono nową tablicę z piaskowca z wyry-.
tym napisem: „Jan III Sobieski 1629 -

1696”.
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Tablica druga ze spiżu, która we Lwowie znajdowała się na prawej ścianie cokołu pomnika, z wyrytymi na niej nazwami miejsc i dat stoczonych przez Jana III
Sobieskiego bitew, zaginęła.
O przywrócenie obu tablic starania czynią członkowie Oddziału im. Króla Jana
II Sobieskiego w Gdańsku Towarzystwa

Miłośników Lwowa i Kresów Południo-

wo-Wschodnich na czele z przewodniczącym, panem Andrzejem Machniewiczem.
Lwowianie skupieni w organizacji zapragnęli najpierw przywrócić pierwszą

z dwóch tablic z napisem „Królowi Janowi
III Sobieskiemu Miasto Lwów MDCC-

-CXCVII. Towarzystwo wysłało więc 16
lipca br. do prezydenta miasta Franciszka

- Właściwie to na naszym
Leninie my powinnismy zarabiać pieniądze - mówi pan
Władek, który jest w królestwie Wielkiego Bengta postacią szczególną. Umie naprawić
wszystko: starą maszynę parową z początku stulecia, mercedesa, i drzwi w kowbojskim
saloonie. Kiedyś nawet zawiesił prawdziwy odrzutowiec pod
sufitem. - Wie pan, jak się ma
sztaplarkę i człowieka do pomocy, to łatwe.

. Saloon, odrzutowce

i stare lokomotywy
W Bengtowym muzeum
techniki można znaleźć najdziwniejsze eksponaty. Są tu
trzy rolls royce. Jednego z nich
szwedzki milioner wymienił na
nową ładę z jakimś Rosjaninem. Legendarnego forda, model T z początku wieku wciąż
na chodzie kupił od szwedzkiego chłopa, u którego auto stało
w stodole... wciąż na chodzie.
Wiele rzeczy ludzie przywożą
na złomowisko należące do
Wielkiego Bengta i nie wiedzą
-sami, że to zardzewiałe skarby,
z których pan Andrzej albo
wynajęci mechanicy robią muzealne cuda. Motocykl, którego
silnik stanowi część ramy nośnej, gąsienicowy pojazd Wehrmachtu i kilkaset innych cudownych maszyn: lokomobile,
parowozy, samoloty, młoty pa-

rowe. Wszystko to wypełnia
olbrzymią halę zrobioną ze..:
starych szyn kolejowych, złomowanych dźwigarów i stalowych elementów, które Bengt
przy okazji produkuje w pobliskiej fabryce i sprzedaje na całym świecie. Zresztą, jeżeli
ktoś z gości chce kupić używaną maszynę, stalowy regał, albo tysiąc jeden innych „drobiazgów” to nie ma problemu, bo
obok jest olbrzymi supermarket - własność synów Wielkiego Bengta. Jeżeli nie interesują
cię piły tarczowe i kosiarki do
trawy, to możesz nabyć dywan,
regał albo kurtkę na zimę. To
wszystko sprzedaje inny sklep
Bengta.

Kapitał - jak się go robi?
Jeśli w ogóle nie chcesz nic
kupić, możesz zwiedzić miasteczko z czasów Dzikiego Zachodu (największe na świecie,
jak zaznacza Bengt) albo przejechać się kolejką z czasów
pierwszych osadników. Lokomotywy ( pięć sztuk) Wielki
Bengt kupił w Polsce za grosze, a wagoniki pochodzą
gdzieś spod Bydgoszczy. Podczas gdy umalowani w barwy
wojenne Indianie pędzą na koniach za polską ciuchcią, pełną
rozwrzeszczanych szwedzkich
bachorów, rodzice spokojnie
popijają drinki w jednej z kilku
restauracji na terenie miasteczka, a Bengt z synami liczy pieniądze.
Ma

co

liczyć,

bo jak

sam

mówi, nie jest zachłanny. Pieniądze z klienta wyciąga metodycznie, drobnymi porcjami.
Wstęp do westernowego miasteczka - sto koron, żadne pieniądze. Jak już się troche pochodzi, chce się pić. Proszę
bardzo - bar Wielkiego Bengta
zaprasza. Dzieciom na ogół nie
wystarcza jeden dzień na Dzikim Zachodzie i chcą zostać
przez noc. Proszę bardzo - gi-

gantyczny kemping zaprasza

(najtańsze miejsce - pięćdziesiąt koron), a dla zamożniejszych są domki i wygodny hotel. Dookoła las, świeże powietrze, bo Bengt umyślnie zapro-
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jektował swoje królestwo cudów w leśnej głuszy Smalandu.
Ziemia tu niedroga, a powietrze świeże i w dodatku gratis.

Nic tak nie przyciąga
szwedzkiego klienta jak przecena, a skoro Bengt Erlandsson
sprzedaje rzeczy używane albo

Jamroża pismo z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia, o pomoc techniczną i organizacyjną
oraz O sprawowaniu patronatu nad uroczystością odsłonięcia tablicy. W tym samym
liście poinformowali, iż „symbolicznym
gestem przywrócenia pomnikowi tablicy
środowisko

nięcia historycznej tablicy doprowadzić do
szczęśliwego finału, a bez zgody władz nie
możemy przecież tego uczynić. I chciałbym jeszcze raz wyjaśnić, iż nie działam
tu we własnym imieniu, lecz reprezentuję
w tej sprawie ogólnopolskie Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów Południo-

wo-Wschodnich zrzeszone w Krajowej Federacji Towarzystw Kresowych gromadzącej ponad 300 tysięcy członków, a także
w imieniu zdziwionego postawą gdańskich
władz fundatora nowej tablicy na pomniku

króla Jana III...

Katarzyna Korczak

lwowskie

pragnie uczcić
11
września, przypadającą 22 listopada br. 75
rocznicę obrony Lwowa”' oraz że „fundatorem repliki tablicy będzie członek Towarzystwa,
mecenas
Bogdan Kasprowicz
z Bytomia.”
W
porozumieniu
z władzami konserwatorskimi działacze Towarzystwa zadecydowali, iż wykonana zostanie - na podstawie
materiałów fotograficznych - replika zamurowanej tablicy, która już
w

1965

roku, zgodnie

z opiniami konserwatorskimi, znajdowała
się w złym stanie technicznym. Koszty jej
wydobycia byłyby ponadto bardzo wysokie,
a sama czynność - ryzykowna i nawet zagrażałaby uszkodzeniem pomnika.
«
Do odbudodowy
i uroczystego odsłonięcia tablicy jednak
nie doszło. Towarzystwo do dziś nie otrzymało w tej sprawie
odpowiedzi od prezydenta

miasta,

a jego

działacze czują się
zlekceważeni i rozżaleni.
Naczelnik wydziału
kultury Urzędu Miejskiego
w Gdańsku,
Anita Małachowska,

poinformowała nas, iż
władze miasta przychylne są planowanemu
przez Towarzystwo
przedsięwzięciu, czego
dowodem jest podjęta 6
września br. uchwała
Rady Miasta, w której
wyraża się zgodę na
odtworzenie tablicy.
Jednak
prezes
A.
Machniewicz nie otrzymał żadnego pisma z tą
wiadomością .
- Zależy nam - mówi Andrzej Machniewicz - aby plan wykonania rekonstrukcji,
zamontowania i odsło-

kupione gdzieś na Wschodzie

za grosze, to musi być tanio...
nawet, jesli jest właściwie drogo.
Ć

Nie wolno być bogatym

Bengt naprawdę jest wielki,
bo ma wielką głowę do interesów. Wszystko co zbudował
(przeważnie rękami Polaków,
pracujących „na czarno”) sam
zaprojektował. Właściwie to
narysował patykiem na piasku
albo palcem na ręku. Potem
dopiero martwił się o projekt
ale tytaj wspomniany już Stalin
był nieoceniony.
- Ci idioci z urzędów zażądali ode mnie planów architektonicznych kowbojskiego
miasteczka - mówi Bengt a ja się pytam, czy w czasach
Butcha Cassidy ktoś na komputerze obliczał wytrzymałość
dachu?
Bengt ma siedemdziesiąt jeden lat, kowbojski kapelusz

i mnóstwo energii. Twierdzi,
że wcale nie jest bogaty, bo

w Szwecji można robić wszystko, nawet kraść, tylko nie
wolno być bogatym. Na robie-

nie pieniędzy ma swój własny
przepis: po pierwsze trzeba
pracować do upadłego, po drugie trzeba mieć pomyst, który
jest na początku ważniejszy niż
pieniądze. Jak masz pomysł, to

w

pierwsze złomowisko. To było
pięćdziesiąt lat temu...
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Ń
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Wszystko na sprzedaż

|

s

O Leninie na sprzedaż powiedział mu pan Maciej Głowacki z Muzeum Narodowego
w Sztokholmie. Wszyscy mówili, że pomnik jest bez wartości ale Bengt zobaczył w nim
prawdziwą sztukę i... pieniądze, jakie ludzie zapłacą, żeby
ją zobaczyć. Sztuka nigdy nie
tanieje.

S

Interesy z Polakami zawsze
były intratne. Najlepiej było za
czasów Lenina. Teraz jest
u nas wolny rynek i ludzie sami zaczęli myśleć. Na razie
Polska jest jeszcze „półkomu-

nistyczna”, to znaczy półpaństwowa, ale robi wielki krok

do przodu i upłynie jeszcze parę lat, a Polacy przegonią
Szwedów. Są bardzo pracowici. Wszyscy, którzy pracowali
u Bengta zasłużyli sobie na dobrą opinię. Zresztą Bengt sam
jest trochę „bardziej polski niż

szwedzki”. Do znudzenia powtarza; że kocha wolność pod
wszelkimi

postaciami,

niena-

widzi komunizmu, no i podatków! Ma też swoją życiową
dewizę:

„Zawsze

myśl

co mó-

Wisz, nigdy nie mów, co myślisz”...
-

Tomasz Zając

bierzesz z jednego banku pieniądze i inwestujesz. Przez pierwsze
pięć lat jeszcze nie zarabiasz, ale z drugiego
banku bierzesz następny
kredyt na spłacenie tego
pierwszego i spokojnie
rozkręcasz interes. Zanim banki zaczną ci
odmawiać pożyczek,

Fot. Archiwum

NA KOGO 24N. GŁO2OWAĆ.
emoonnnn

minie pięć lat, a w tym

czasie twój biznes już
jest dochodowy. No,
chyba że jesteś niedorajdą...
Pierwszy
interes
Wielki Bengt zrobił
z kumplem po powrocie
z Ameryki, gdy mieli po

i

kilkanaście lat. Jeździli

rowerem po szwedzkich
miasteczkach i wymieniali ziemię w kwiatach
u starszych pań. W jednym domu wysypywali
piach
z
doniczki,
a w drugim wsypywali.
Jakoś sie to kręciło. Potem zaczął interesować
się maszynami i założył

JV/ JKA

. podal pałacu
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OA ZA
w Medugorie

niejedno ma imię. Czyż nie
jest już cudem, że gdy wokół

wojna - i o kilkanaście kilometrów mordują się ludzie - tu tysiące innych co dzień wznoszą

ku niebu swe radosne twarze?
Tutaj nikt nie strzela, nic nie
wali się w gruzy, a uchodźcy
z ogarniętych pożogą terenów
znaleźli oazę, gdzie we wszyst-

kich językach świata płynie
hymn o pokoju.

Cud w Medugorie bywa widowiskowy. Mówi

urzędnik z Gdyni:

sność i słup światła, w którym
ten i ów rozpozna czasem
świętą postać. Kiedyś - chmury, ułożone w wielkie słowo:

Zygmunt,

ka

- Tłum krzyczy: spoglądam
w górę. Słońce stoi wysoko na
czyściutkim niebie, lecz ja patrzę wprost na nie. Nie mrużę
owiek. Ono mnie nie razi!
wieci jakby zza półprzezroczystej płytki. Jakby... hostii myślę: Wtem, słoneczna tarcza
zaczyna wirować. Prędko, coraz prędzej. Nagle wykwitają
zza niej czerwone smugi. To

„Pokój”. Wkrótce potem w Ju-

gosławii rozszalała się wojna.

A możę złudzenie?
Fenomen przyrody? Na to jest pytanie: „Dlaczego nie

PRZEDTEM?!
Przedtem? Przed rokiem

1981. Jest 24 czerwca.. Szóstka
wiejskich dzieci wędruje po
okolicy, Są u szczytu jednego

- Choroba? Oszustwo?

nic; tylko dzieci miały i mają
nadal ten przywilej. Tak przynajmniej twierdzą.
Na taśmie wideo - zdjęcia
sprzed lat paru. Szóstka dzieci,
wokół - tłum duchownych.

nymi choćby kęsem strawy. To

Chorobę wykluczyli lekarze.
Ekstaza dzieci jest prawdzi-

wa i głęboka - orzekli naukowcy po odłączeniu swych ence
falografów.
SN

Na placu pozostali duchow-

jakby siatka czerwonych żyłek.
Jak kropla tuszu wpuszczona
do wody. Nie wierzę oczom.
Opuszczam wzrok. Patrzę
znów. Zjawisko się powtarza.
Jak inni - padam na kolana.

chociaż, naprawdę, nie po to

tam - klęcząc po trzy i więcej

zdarzeń. Watykan jest ostroż-

godzin w ciasnych ławkach ko-

ścioła

ny. Może czeka
na dowód. Przy.
Lourdes
czy

w Medugorie. To tam

coś się stało. Nie czując zdrętwiałych kolan, chcieliśmy
więcej i więcej: Wychodząc tęskniliśmy już do mszy następnej. Teraz - żyjemy lepiej,

Fatimie - sprawa Medugorie

pia mnie jasność. Już koniec,
już nie można spojrzeć Słońcu

Odmienieni. Lepsi. Jest w nas
jakaś radość. I nowy płomień
wiary.
umieliśmy dotąd wierzyć tak
prawdziwie. Odkryliśmy to

wiarygodność

W euforii, dziękczynne słowa
cisną się mi na usta. Znów patrzę w górę i... aż do bólu ośle-

w oczy. Choć i tu świadkowie
mówią o licznych ozdrowieniach. Mówi też Urszula:
- Wróciłam bez nowotworu,

mechanicznie pacierze - nie

rają się zbadać

powiedziała im nic, tylko ręką

dawała znak, aby się zbliżyły.
* Jednakże (...) zdumione i przerażone, nie podeszły bliżej,
choć zaraz pomyślały, że jest
to Matka Boża””.
Wróciły tam nazajutrz, następnego dnia i następnego. Co
dzień widząc piękną zjawę.
Rozmawiając z nią! DotykaObok kościoła stoi wielki namiot. W środku - ksiądz Petro Zorza. Podchodzisz, m kładzie ci ręce na słowie. Czujesz, gdzieś
jąc!!! Po dniach paru na wzgólecisz. I lecisz naprawdę, troskliwe ręce układają cię na dywanie. Gdzieś z boku, lecz jak z oddali słyszysz głosy ludzi. Ale to inny
rzu objawień był już tłum piętświat. Tobie - jakaś siła poddaje modlitwę. Modlisz się, czasem śpiewasz. Choć pełnym głosem - niesłyszalnie dan b s W
nastotysięczny. Nie widział
Duchu Świętym - mówi o tym ojciec Zorza.
ot. E. Szreder

45
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Dzieci

modlą

się, klękają.

W pewnej chwili - to Coś się

ma

staje. Oczy ich nieruchomieją.
Modlą się jeszcze żarliwiej, ze
wzrokiem wbitym w jeden, ten
sam punkt. Na uniesione twarze dziewcząt wypływa błogi,
niebiański wręcz uśmiech.

PATKA I

ODDZIAŁ

dzień

Chłopcy patrzą w jakimś osłu-

pieniu. Usta poruszają się. Jak

w rozmowie - choć cisza wciąż

trwa. Przerywają ją w końcu
słowa wspólnej modlitwy. Aż
przyjdzie chwila, gdy nagle,
sześć głów wspólnym ruchem
zadziera się wyżej, sześć par
oczu zdaje się podążać za
czymś ulatującym w górę. Ko-

- nowe

fakty.
Miliony ludzi
nie czekały potwierdzeń. Tylko wojna, na
Zniewoleni wilczym prawem wojny
krótko, przerwała ludzki potok ciągnący do
pełniej, blisko Boga - Zbiwioski. Tłumy pielgrzymów,
gniew, Teresa, Lidia - mówią
gnane ciekawością, żądzą cu-

du, wiarą czy nadzieją.
- Intencje, takie czy inne tam to już nieważne. To niezwykłe miejsce, przepełnione
wiarą, miłością bliźniego. To
nieznajomi, padający sobie
w ramiona. Miejscowi, ubodzy
ludzie, dzielący się z przyjezd-

niec. I tak codziennie - od lat
z górą dwunastu.

8-0

EOBAÓWE

to z ogniem w oczach, mocno
i żarliwie.

- Bo, proszę pana, Medugorie - ono leczy dusze!

Inaczej niż w Lourdes

z rzędami chorych na polowych łóżkach, z kalekami na

wózkach - w Medugorie ludz-
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ROKU

nych nawróceń. To poczucie
misji z jakim powraca się lub...
zostaje, tak jak wielu spotykanych tam księży.
|

walor teraź-

: Zyczenia zdnowych Ć spokojnych Śniąć Bożego <MNazo

W NADCHODZĄCYM

w Medugore to cud odnowienia wiary, to fala spektakular-

niejszości. Co

O

WY

chać z wszystkich stron. Cud

Fot. Arch. Księży Marinów |
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Takie słowa w Medugorie sły-

Tysiące ludzi - tysiące świadectw. Różnią je szczegóły.
„Widziałem tańczące Słońce!”

ze wzniesień, gdy... „około godziny 18 dzieci: Vicka Ivankovic, Mirjana Drogicevic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic,
TIvanka Ivankovic, Jakov Colo zobaczyły na miejscu zwanym
Podbrdo piękną młodą kobietę
'z dzieckiem na ręku. (...) nie

PEAT

tam jechałam. Po co zatem? Po

prostu, coś mnie tam ciągnęło.
Wróciłam - by głosić wokół
medugorskie przesłanie.
„Coś mnie tu ciągnęło... ”

W twarz.

„..ich oczy zdają się podążać za czymś ulatującym w górę.

(PERO

kie nieszczęście nie rzuca się

skromnie odziana kobieta obdarowująca cały autobus pielgrzymów taniutkimi różańcami. Wszyscy wracają stąd inni.

Odbębniając msze, klepiąc

ni z polecenia
Watykanu sta-

)

ny punkt okolicy. Nie położenie jednak sprawia, że kościół
ściąga jak magnes. Kościół jest
ważny, bo to tutaj, ramię przy
ramieniu, ściśnięci w przejętym, wielojęzycznym tłumie,
miejscowi i przybysze z dalekiego świata, co dzień na nowo
przeżywają cud.

tytuty w gazetach.

dziano najczęściej. Wielki betonowy krzyż czasem ponoć
znika” A w jego miejscu - ja-

jego sojemiikach, Długo emowiałem
tekst na kanwie ich żarliwych wy-

Nie byłem w Medugorie. Niewiele wiedziałem o
z ludźmi, którzy przez chwilę żyli w ich kręgu. Pow.
znań. Osądźcie Państwo sami...
Ważny jest kościół. Dwie
wysmukłe, białe wieże widoczne z daleka; bo i cóż by je tu
mogło zasłonić? Przecież nie te
nędzne kamienne chatynki,
szałasy niemal. Nie sklepy
i nie nowe pensjonaty, które
w parę lat wyrosły, a których
przecież nigdy tu być nie miało. Kościół przerasta wszystko
ogromem, zaskakująco nie pasującym do otoczenia. Dziwił
się więc ten i ów, kiedy go stawiano. „Przyjdzie czas taki,
gdy nie pomieści on wiernych”
- miał proroczo obwieścić jego
stwórca, architekt. I postawiono dom Bogu w samym środku
doliny. Między górami. W Medugorie.
Medugorie - Międzygórze...
Jedna z chorwackich wioseczek w górach Hercegowiny.
Wieczorem, dzień w dzień od
lat dwunastu, setki tutejszych
wypełniają świątynię, central-

- krzyczą

Nad Górą Krzyżową znaki wi-

80- 865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
tel. 43 06 17, 43 06 2 3,tlx 51 21 10, fax 43 06 17, skrytka pocztowa nr 39, 80
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Rzeka

ludzi

przepływa

wciąż przez górską

wioskę.

Odjeżdżają, niosąc w sobie radość i przesłanie pokoju. Co
dzień, z Medugorie młodzi ludzie w panterkach wyruszają
na front - by zabijać. Zniewoleni wilczym prawem wojny.
Szatan chichocze okopany
w ludzkich duszach.

+ Janusz Czerwiński
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słosić nie zamierzam,
Rozmowa

z Andrzejem

- W sierpniu minęło 25 lat
pana pracy zawodowej...
- Tak, dokładnie 14 sierpnia
1968 roku po raz pierwszy sta-

dziły stare jelcze) i wysiadałem
na następnym przystanku. Autobus ruszał, a pęd powietrza

nąłem na scenie teatru „Ateneum”. Grałem wtedy rolę
woźnicy w „Dyliżansie” Alek-

wczesna pani prokurator powiedziała, że była to zła metoda (!), bo trudno było te. ulotki
pozbierać! Wspomnę jeszcze

sandra Fredry. Stwierdzenie,
że to już ćwierć wieku nastąpiło tak nagle, jak kiedyś nagle
dostrzegłem siwe włosy na
skroni, czy kiedy pojawiły się
u mnie kłopoty z czytaniem
bez okularów.
- Gdzie można szukać pana
korzeni?
4
.- Urodziłem się w 1946 ro-

ku w Niemczech. Tam zostali
wywiezieni moi rodzice podczas okupacji na roboty.
Z tamtego okresu niewiele pamiętam: kilka zdjęć, kilka opowiadań, które skrzętnie mi

przekazał ojciec. Na przykład
obraz przynoszących wyzwo-

lenie Anglików, przyjmowanych radośnie przez Polaków.
Rzucano im kwiaty na czołgi.

Widok

kwiatów

z pogardą

doskonale rozprowadzał ulotki.

zabawne przeżycie z tamtego

okresu.
Podczas
jednego
z przesłuchań, dwóch oficerów
starało się wyciągnąć ode mnie

jakieś informacje. Próbowałem
żartować: „Co wy, towarzysze...?”. Na to oni odpowiedzieli bardzo poważnie: „Nie
jesteśmy pana towarzyszami!”.
Panowie naprawdę serio traktowali swój zawód.

- Kto w Polsce kształtował
pana osobowość aktorską?
- Matka, która umożliwiła

mi studia, a której oddawałem
, co do złotówki moje stypendium, Ojciec, który wpoił we
mnie szacunekdo pracy. Pani

profesor Anna Radziwiłł nauczyła mnie między innymi, że

nie ma nigdy idealnego wyj-

Sewerynem

Przy okazji trzeba przypomnieć, że Jerzy Radziwiłowicz, Wojciech Pszoniak czy
Jurek Stuhr są również rzeczni-

kami polskiej kultury na świe-

cie. Im więcej Polaków tu, czy

dzi związanych bezpośrednio
z moim zawodem, to na pewno

profesorowie z warszawskiej
PWST;
a wśród nich

| osoba, o któ| rej mówi się
| rzadko: pro-

| fesor Wanda
i Szczuka.

Wykładała
w
szkole
„ruch
sce-

niczny”.

Dzięki niej
wiem,
jak
powinienem
poruszać się
na scenie.

- A z aktorów?

jest

to

X
O

Oo

Polski aktor odniósł sukces tytułową rolą w „ Don Juanie”

Mro-

Śląska. Oso-

że odmienne,

mi się to spodobało. Najpierw
grałem w teatrze młodzieżowym. Wtedy też zetknąłem się
z Jerzym Kamieńskim. Byłem
pilnym uczniem, a nie buntow-

nikiem. Ode mnie brano notatki na studiach, wobec czego
dochodziło do drastycznych
sytuacji, że przed egzaminami
nie miałem się z czego uczyć.
Kiedy skończyłem studia - zo-

stałem zaangażowany do teatru

„Ateneum”, a pierwszym tekstem, nad którym pracowałem
była „Wielka Improwizacja”

nie poddające się szufladkowa-

niu. Miałem szczęście pracować z każdą z nich. Muszę
wspomnieć również o trzech
aktorach: Gustaw Holoubek,

Jan Świderski i Tadeusz Łom-

nicki. Rysiek Peryt uważał,
z czym się zgadzam, że Holoubek jest wspaniałym przykła-

dem

szczeniak, pokazać miękkie

podbrzusze. „ - Polska, a co to
jest Polską” - pyta retorycznie

teatr

Wołodia Zyrinowski, siedząc
pod czarnym dwugłowym or-

łem, symbolem odradzającego
się imperium - „Najpierw odpowiednio postraszymy was
Niemcami, których tak się boicie, a jeśli będziecie się sprzeciwiać, to załatwimy was razem z nimi...”. W innym wystąpieniu, ostatnio przypomnianym w TVP, Wołodia wy-

- O ten teatr

toczy |

się.
Biorę
w niej - w mi-

nimalnym

stopniu
udział. Na scenie tego teatru
. można przeciwstawić się
sztuce rozu-

machując manifestem bliżej
nie znanych pogrobowców
Prus, deklaruje rychłą przemianę Gdańska w „istinno

pruskij” Danzig, Szczecina

jako produkt
do sprzedania.

Zbyt często te- > Andrzej Seweryn zagi ra

sztuki „przeżywania”,

a Świderski sztuki „pokazywa-

nia”. Uważam, że warto dołączyć Tadeusza Łomnickiego,
który te umiejętności łączył,
uzupełniając je fantastyczną

wyobraźnią i dyscypliną pracy.
- W tym roku został pan
jęty
do prestiżowego teatru

/

chowują się jak prywatne. Myślę, że ten teatr nie będzie sce-

ną martwą.
Widzowie

częstokroć

śmieją się z aktorów, gdyż ich
zachowanie przypomina zachowanie kabotyna. Co głównie dzieli występy na scenie od
życia prywatnego?
|
- Kiedyś wydawało mi się,

że można łatwo oddzielić ak-

torstwo, moją pracę - od życia
prywatnego. Dziś tak nie my-

ślę. Ulotność pracy aktorskiej
świadomie lub też nie - wpływała na moje życie. Nadawała
mu podobnie ulotny charakter.

- Wspomniał pan. w jedriej

ze swoich wypowiedzi, że zachował naiwność i dziecięcą

- Oczywiście. Moja naiw-

„przestałem udawać jakobym
był mądrzejszy od autora tekstów. Przestaję go traktować
jako pretekst do wyrażania moich poglądów. Dziś staram się
przede wszystkim zrozumieć,
po co autor tak czy inaczej
konkretną kwestię napisał. Nie
chcę głosić, chcę pytać. Dziś
interesuje mnie dialog, spotkanie z człowiekiem, a nie ze

świetnie wyuczonym manekinem.
- Pokusiłby się pan o definicję aktorstwa?

to rzecz tajemnicza, że publiczność na widok jednego aktora

milknie, a nie zauważa wejścia
innego. Moim ABC aktorstwa

jest tekst Hamieta: „Zastosuj

caise”. Dostanie się w poczet
aktorów tej sceny jest równoznaczne z nadaniem panu tytu- Wtedy nie tylko aktorstwo
łu na
o aktora polskiego
było pana pasją?
- W tym okresie czułem się we Francji. Jak się czuje aktor,
który dostąpił tak wysokiego
jak „czwarty garnitur komanwyróżnienia?
dosów”. Miałem obowiązki

akcję słów, a słowa do akcji,
mając przede wszystkim to na

wobec ojczyzny, np. wynalazłem metodę na rozrzucanie
ulotek. Moja ówczesna dziewczyna, a później żona - Krysia

Janda - rzucała je z domu towarowego. Natomiast ja z au-

tobusu. Ulotki owinięte w gazetę kładłem przez jedną z klap
autobusu na dach (wtedy jeź-

cież oni są mniej zdolni! To
amatorzy”. Z czasem doświad-

czałem wartościowej lekcji innego aktorstwa. Nauczyłem się
dialogu. Złączenie sztuki aktorskiej Wschodu i Zachodu to
wspaniała mikstura. Poza tym
we Francji mam więcej czasu,
by dobrze wykonywać swój
zawód, jakkolwiek też więcej
się ode mnie wymaga. Więcej
więc pracuję nad sobą i nad
swoim ciałem. Jestem ciała
bardziej świadom. Jego ułomności i zalet. Staram się je ożywić tak, aby najdrobniejszy
gest - na przykład poruszenie

zasmuciła. Ucieszyła, będę bowiem ambasadorem polskiego
aktorstwa we Francji. A za-

brego wykonywania

o innych jest warunkiem dozawodu.

Toteż ona jest moją, swego ro-

WP

nie ma

„obrazu

i nawet kadra zawo-

Umrzeć za Gdańsk?
650 bojowych samolotów,
Ukraina 1431, Rosja aż
10 098, a Polska ledwie 507,
z czego tylko 12 to maszyny

nowoczesne, a reszta mu-

zeum. Tradycjonalistom od
zagrożeń dodam, że Niemcy

mają

1604 samoloty. Gdy

mowa

o broni pancernej,

okaże się, że z sąsiadów mniej
czołgów niż Polska mają tylko Litwa, Słowacja i Biało-

ruś, a taka Ukraina ma. ich
ponad dwukrotnie więcej.
Nasz okręt flagowy, niszczyciel „Warszawa”, dysponuje
uzbrojeniem i elektroniką

z lat pięćdziesiątych, a dwie
trzecie okrętów rakietowych
kwalifikuje się na złom. Cały
tegoroczny budżet MON to
1,9 procenta dochodu narodowego - podczas gdy minimum 3 procent byłoby konieczne, jeśli obronność ma

wość zaciekłej walki do tzw.
ostatniego naboju i chęć cy-

wilów do uzupełniania krwa-

wych strat? „Obywatele,
wzywam 600 młodych ludzi,
którzy niezwłocznie chcą
wziąć karabin w rękę i bić się
na śmierć, do upadłego! Chcę
600 młodych, odważnych ludzi, zdecydowanych umrzeć
za Warszawę i Ojczyznę.
Obywatele, meldujcie się niezwłocznie - za pół godziny

dowa, lekko zresztą oszołomiona tzw. odwracaniem soJuszów, nie bierze serio możliwości ostrego strzelania.
Motywacją do zawódu żołnierza jest szansa mieszkania,

stabilna praca i niezła płaca;

mundur to już nie zaszczyt,
lecz praktyczne ubranie robocze. Wykładnię żołnierskiego

morale, bez którego armia to

tylko atrapa, dał szef Centrum Szkolenia dla Potrzeb

porucznik Kempfi z mojego

Sił Pokoju, płk Fryderyk Cze-

ramienia stać będzie przed
pałacem Mostowskich i bę-

kaj, żegnając kolejny kontyngent: - „Dobre piwo w rozsądnych ilościach dobrze

dzie przyjmował tych ochotni-

ków...” - wzywał 12 września
1939 roku o 10.30 przez radio oblężonej Warszawy jej
prezydent, Stefan Starzyński.
W 20 minut po nadaniu apelu
stawiło się sześć tysięcy.
Teraz wyobraźmy sobie

Gdańsk oblężony przez hipo-

wpływa na morale żołnie-

rzy.
x
Okocim się tym Żywcem
gdzieś w Kambodży i bardzo
dobrze - ale czym i jak będziemy się tu bronić?

J dn Chrzan

którą wkładam

na sie-

a nawet instrumentem charakteryzacji. To dla mnie element
sztuczny, podobnie jak kostium, makijaż czy świała na

scenie. Jeden ze środków, którymi się posługuję. W życiu
prywatnym łatwo poznać, że
Francuzem nie jestem. Za to na

scenie niełatwo. Tu nadmienię,
że obecnie przygotowuję się do
roli króla Klaudiusza w „Ham. lecie” Szekspira.

- Pana plany?
- Czekam na opinie o filmie
„Amok” w reżyserii Joela Forgesa. Zagrałem w nim główną
rolę. Zdjęcia kręciliśmy w Indiach i w Portugalii. To dla

mnie ogromnie ważny film.
- Dlaczego?
- Na 39 dni zdjęciowych

brałem udział we wszystkich.
A co do planów - premiera
„Hamleta” w Paryżu przewi-

zdrość. Ja bym tam wścibstwo
i wulgarność podniósł dużo wyżej, a spuścił - no, np. niewier-

innych planów więc nie mam.

ność i zarozumiałość. Pewnie
dlatego, że ich nie doświadczy-

wieczorami gram w „Don Juanie”. Prywatnie jednak pracuję nad książką. Na ten temat
będziemy mogli spokojnie porozmawiać dopierow przyszłym roku.
- Dziękuję za rozmowę.

'W Paryżu rozmawiała:
Lilianna Bartowska

- Czego polski aktor może
się nauczyć we Francji?

łem, co mnie lokuje w grupie
kawalerów.

Z badań wynika, że tolerancyjność męska spada z wiekiem:

W tych dniach przyszło mi
znowu rumienić się za rodzaj
męski. A to za sprawą „Twojego Stylu”, który nas, mężczyzn,
odpytał na okoliczność ideału
kobiety. I za sprawą pewnej

książki.
Ja oczywiście rozumiem, że

KATOLICKA

wszelkie badania socjologiczne,

te wszystkie średnie wyciągnio-

jest każda istota ludzka, poszarzają barwny obraz zbiorowy,

oku życzy Państwu
>

zamazują kontury. Ale żeby do
tego stopnia? No bo proszę,
czego chcemy od swych kobiet:

„ldeał to nie piękność, ale po-

łączenie supergospodyni z superpielęgniarką i domowym
psychologiem, a nawet terapeutą”. Przecież to czysta zgroza!

Kiedy panom przedstawiono

- czytam - 24 cechy kobiety

m jest nowa częstotliwość

101.7

Już dzisiaj mogą Państwo odbierać swoje ulubione programy radiowe
na wyższym paśmie UKF 88-108 MHz. Radio PLUS jest nadawane
na częstofliwości 101.7 MHz. Gwarantuje to Państwu olbrzymi zasięg
- do 200 km od Gdańska i zdecydowanie lepszą jakość odbioru.

DLUŚ /

Teraz

wroga”

bie, jest moim rekwizytem,

dzaju, religią.

Do usłyszenia na 67.07 i 101.7 RA.

no się ponad naszymi głowami i rozerwano na dwie krwawiące części.
Może pomoże nam w razie
czego wysokie morale, goto-

mnie narzędziem. Jest marynarką,

ne z niepowtarzalności, jaką

UKF

Wszystko teraz jawne, więc
np. wiadomo, że Białoruś ma

znów się okazało, że dogada-

- Czy istnieje dla pana bariera językowa?
- Język francuski jest dla

Rano uczestniczę w próbach,

ko za zwierciadło naturze”.
Praca wykonywana z myślą

1933 rokiem na pewnego bruneta z wąsikiem, paradującego w wymyślonym przez sie-

powiadał w „Mein Kampf”.

wet na śmierć. Ilu by przyszło? Sześciu, czy zero przecinek zero? Porucznik Kempfi
czekałby nadaremno.
Wojsko II Rzeczypospolitej
żyło w stałej gotowości do
wojny obronnej: akceptowało
Jej nieuchronność, a także konieczność poniesienia ofiar,
w tym także własną śmierć.

nia całego ciała.

bowiem, co przesadzone, przeciwne jest zamiarowi teatru,
którego przeznaczeniem jest -

czet aktorów francuskich ucieszyła mnie, chociaż zarazem

w Stettin, a na dodatek rad by
odrodzonym Prusom oddać litewską Klajpedę.
Błazen? Być może tak, lecz
nie inaczej spoglądano przed

bie brunatnym mundurze,
butnego i krzykliwego w publicznych wystąpieniach.
W efekcie najzupełniej legalnych wyborów ten facet został
kanclerzem
Rzeszy,
by
w sześć lat później wykonać
z nadwyżką wszystko, co za-

warł trwałe piętno. Na nic

nauki historii, kiedy to Rzeczpospolita, niemal rezygnując
z wojska, padła łupem uzbroJonych po zęby sąsiadów. Na
nic nauka 1939 roku, gdy

palcem - był rezultatem działa-

dziana jest na 19 lutego 1994 ,

jak było dawniej - służyć nieja-

ROZGŁOŚNIA

Fot. CAF

względzie, abyś nie przekroczył granic natury, wszystko

- Decyzja przyjęcia w po-

smuciła, ponieważ jestem kilkakrotnie gorzej opłacany niż
w innych teatrach francuskich.

:

ponii. Pierwszą moją reakcją
było - „jak to, ja z nimi? Prze-

- Tego zawodu nie da się

zdefiniować. Nie intelekt jest
gwarancją powodzenia w aktorstwie. Często, przeciwnie,
on przeszkadza. To zawód pełen sprzeczności. Czyż nie jest

cuskiego „Comódie-Fran-

Adama Mickiewicza.

w „Hamlecie” postać Klaudiusza

atry - subwen'cjonówane za-

ność i dziecięcość wyraża się
przede wszystkim w tym, że

Fot. Archiwum bowości jak-

- Kiedy zainteresował się
pan teatrem, filmem?
- Kiedyś usłyszałem stwierdzenie, że aktor jest „inżynierem duszy ludzkiej”. Bardzo

w niemal idealnej próżni, bez
sojuszników, a ewentualnemu
agresorowi możemy, niczym

wątpliwy
wpływ
na
mnie: Halina
| Mikołajska;
zowska
i Aleksandra

so

beznadziejnie. Znaleźliśmy się

ciekawość życia. Czy można
ten stan wyrazić w grze aktorskiej?

| Zosia

łów kompetentnych autorów

konserwatywny, martwy.

-

dnikach zapanowała moda na
wynika, że z tym źle, a nawet

muzealny,

walka

Gdy się okazało, że umizgi
i pukanie do wrót NATO nie
skutkują, bo decyduje twarde
„niet” na temat polskiego
członkostwa, wypowiedziane
na Kremlu - w naszych tygoobronność i wojsko. Z artyku-

SN

- Trzy polskie aktorki

wywarły nie-

innych konwencji. Grałem już
z aktorami z Afryki, Azji i Ja-

„Comóćdie-

nić Jacka Kuronia. Zawdzię-

mnień jest dla mnie do dzisiaj
niezmiernie istotne. Po wojnie
wróciliśmy do Skolimowa.

wi nauczyłem się rozumienia

Francaise”
mówi się, że

ło mi się często, że albo byłem

czam mu umiejętność współodczuwania, widzenia cierpień
innych osób. Jeśli chodzi o lu-

nych. Dzięki Peterowi Brooko-'

tym lepiej. Takie wydarzenia zmieniają
obraz sztuki
polskiej.

ścia z trudnych sytuacji. Zawsze trzeba wybierać mniejsze
zło. Chciałbym jeszcze wymie- — mianej jedynie

takim Anglikiem, albo tym co
rzucał kwiaty. To nieporozumienie wyniesione ze wspo-

| - Otwartości i zaakceptowania rozlicznych form teatral-

gdzie indziej -

nierzy był wielkim szokiem dla
ojca. A potem w życiu zdarza-

zrzucanych przez tychże żoł-

nie spaść do zera w ciągu . tetycznych wrogów a to z redwóch najbliższych łat.
Jonu Królewca, a to z kierun"Odnosi się wrażenie, że
ku Pomellen-Kolbaskowo.
Polaków te kwestie jakby nie
Gdańsk, jak wtedy Warszawa,
dotyczą. Wieloletni status sazdany tylko na własne siły . telity, którego ochrania atoi prezydenta Jamroża, błagamowym parasolem i za którejącego przez Radio Plus
go działa Wielki Brat - wyo 600 młodych, gotowych na-

z żądaniem określenia najważniejszych, ponad 93 procent (do
97) otrzymały w kolejności zstępującej: uczciwa, pracowita,
wierna, wyrozumiała, zaradna,
gospodarna, szczera i prawdo-

mówna, delikatna i czuła, dbająca o porządek, oszczędna,
opiekuńcza i troskliwa, zadbana, opanowana. Czyli - żądają
tego niemal wszyscy.

„Adam to egoista - konklu-

duje „TS” - a nie esteta, za naj-

ważniejsze uznał cechy kobiety
gwarantujące mu komfort życia
i wygodę. Ma dbać o niego, ale

także o siebie (aż 93 proc. pa-

nów żąda, aby jego supergo-

spodyni i superpielęgniarka by-

„Najbardziej tolerancyjni są
mężczyźni 35-44-letni. Nic ich
nie denerwuje i nie razi u kobiet. Im mężczyzna starszy, tym
bardziej wymagający, żeby nie
powiedzieć... czepialski. Pięćdziesięciolatkowi wyraźnie do-

skwiera niechlujstwo, gadatliwość i niewierność partnerek.

strzowsku demonstruje w swoich wykładach pan Jung. Książka roi się od nieskończonych
zróżniczkowań, z których nic
pewnego nie wynika (bo i nie
ma prawa), usiłuje dobrać się
do natury kobiety tajemnie,
przez podświadomość, kompleksy i archetypy, jest zbiorowiskiem dyrdymałów. Cytować
mógłbym dyrdymalskie cymesy
setkami, ale ograniczę się do
jednego tylko: z „Kobiety w Europie”. „W dzisiejszych czasach pisanie o kobiecie w Europie jest bardzo ryzykownym zaJęciem. (...) Poza tym, cóż może
powiedzieć mężczyzna na temat

Chwila grozy, chwila gnozy

ła zadbana). Tylko zdaniem 5
proc. nie musi być zadbana.
Dla 12 proc. nie musi być
zgrabna, a 13 proc. twierdzi, że
wcale nie musi być ładna. Dla
17 proc. może nawet nie być
seksowna” . No nie!
Nie muszę chyba zapewniać,

że ja jako ja mieszczę się w tych
trzech górnych procentach, któ-

re nie podpisują się pod powyż-

Gdy mężczyzna przekroczy
sześćdziesiątkę, ma niemiły
zwyczaj wnosić pretensje o niegospodarność i nieszczerość”.

Ja tam wprawdzie czepialski
nie jestem (żona i dzieci są akurat przeciwnego zdania), ale
gdy pomyślę o niechlujstwie
i gadatliwości, to to mnie lokuje
z kolei gdzieś w okolicach wie-

kowych Jana Chrzana. Lepiej

szą listą pożądań. Ciut gorzej
jest natomiast, gdy się przymierzam do listy tego, czego panowie najbardziej u kobiet nie lubią. Bo tak: niedbalstwo i niechlujstwo mają po 16 procent,
niewierność 15, zarozumiałość
13, gadulstwo też 13, brak urody 12. Poniżej 10 lecą: kłótliwość, głupota, nerwowość, na-

chwile grozy, zapragnąłem ob-

nietolerancja, wścibstwo, za-

sensu. Wszystkie cechy po mi-

łogowość, opryskliwość, przesadna ambicja, wulgarność,

więc się nie przyznawać. Dać

sobie siana i nie rumienić się
więcej za rodzaj męski hurtem.
Przeżywszy przy lekturze

myć duszę i zanurzyłem się
w lekturę gnozy, czyli wiedzy
tajemnej, Sofii. Carla Gustava
Junga, psychologa głębi i terapeuty, „O naturze kobiety”.
O naturze kobiety można
nieskończenie, tajemnie i bez

kobiety, swego przeciwieństwa?
Chodzi mi oczywiście o coś rozsądnego, wykraczającego poza
program seksualny, wolnego od
urazów, złudzeń i teorii. Gdzie
szukać mężczyzny zdolnego do

takiego poczucia wyższości?
Kobieta zawsze stoi w tym miejscu, gdzie pada cień mężczyzny,
tak że mężczyzna może się pomylić i je pomieszać. Kiedy będzie próbował sprostować nie-

porozumienie, przeceni kobietę

i uwierzy, że jest najbardziej
pożądaną istotą na świecie”.
Do tego miejsca doczytawszy, dalej nie zdzierżyłem; dałem siana panu Jungowi.
I tym aktem kategorycznej
niezgody, której nikomu zresztą nie życzę, kreślę się -

Kwerendarz
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Yo,
sensacyjną fabułę powieści,

merykanie też mają
swoje Jęki i obsesje.
Jedną z nich są Japończycy, pręźni

gospodarczo i ogromnie ekspansywni, poszukujący
nowych obszarów dla
działalności. I chociaż
Zjednoczone od dawna

wciąż
swej
Stany
są na-

którą wraz z reżyserem Philipem Kaufmanem zgrabnie
przerobili na filmowy scenariusz. Jest w nim wszystko bez
czego nie może się obejść sensacyjno-kryminalna intryga.
Jest w nim również to, do cze-

go współczesne amerykańskie

kino zdążyło nas już przyzwyczaić, a więc prowadzący
śledztwo duet białego i czarnego. Biały to John Connor, od-

ność. John Connor ma za partnera niejakiego Weba Smitha,

Eddie zorodni nie popeinii.
Odpowiedź na pytanie „kto za-

którego gra czarnoskóry We-

bił?” okaże się ostatecznie

dość zaskakująca, nawet dla
przenikliwych. Nieocenioną
pomoc w dotarciu do prawdy
przyniesie...elektronika. To bowiem komputer staje się we

sley Snipes. Nad nimi dwoma
czuwa Tom Graham

(Harvey

Keitel). Między nim a Smithem są pewne rozdźwięki spowodowane niechlubnym epizodem z przeszłości, ale na przebieg zdarzeń znacząco to nie

wpływa. Większe znaczenie

manipulację filmowym zapi-

poński wątek, złagodzony po-

sem, mistrzowskie fałszowanie
go według potrzeb, Kompute-

nOĆ W sWej wymowie

„Wschodzące

słońce”

lecz przeciw rasie żółtej.
Na tej kanwie Michael
Crichton (ten od bestsellera
o dinozaurach) skonstruował

dalony od służby za swe japoń-

obaj prowadzą dotyczy śmierci

rowy montaż wykazać może
praktycznie wszystko, ale elektroniczne urządzenia pozwalają

skie powiązania i sympatie,

białej kobiety, której ciało zna-

a teraz działający na specjalne
zlecenie. W tej roli oglądamy
Seana Connery, słynnego niegdyś agenta 007, aktora, którego obecność na ekranie mogłaby zrekompensować niejeden

leziono w reprezentacyjnym
budynku japońskiego koncernu. Wiele też wskazuje na to,

nieważ jednak „Wschodzące
słońce” jest w swoim gatunku
obrazem zupełnie przyzwoitym, więc udział Connery'ego

Widz naturalnie domyśla
się, że w sytuacji, gdy wskaza-

znaleźć tego, kto zabił i po-

nie mordercy okazuje się takie
proste, coś musi być nie w po-

zbrodni, wkraczamy

mankament filmowej akcji. Po-

że zginęła z rąk Azjaty, swego
przyjaciela Eddiego, którego
ojcu Connor winien jest szczególną wdzięczność.

rządku i chyba mimo wszystko

tylko podnosi jego atrakcyjce
+ / Poznaniu opowiada-

skłonna jest jego wiersze loko- .

ją, że kiedy Roman

wać w pobliżu Herberta i Miłosza. Nie wiem. Brandstaetter
szufladkowaniu się wymyka.
Sumiennie śledził wydarzenia

Brandstaetter wypo-

życzał w bibliotece uniwersyteckiej książki do domu, to brał
| ich tyle, że teczki domknąć nie
mógł i gwoli upchnięcia poma-

gał sobie kolanem... Oczytanie

artystyczne, lecz sam chwyta-

też na wykrycie deformacji

i fałszu pod warunkiem posiadania oryginalnego dysku. .
W czasie, gdy wraz z dwo-

ma bohaterami usiłujemy roż-

wikłać zagadkę morderstwa,
znać

motywy

tej dziwnej
w sferę

wzajemnych amerykańsko-japońskich fobii, uprzedzeń
wymaga za-

sądem

Brandstaettera, zdumiewające,

i gustem. Nie był podatny na

temat osobny. Mnie się ten pi-

myślowe wygodnictwo, na mo-

zaszłości. Wciąż przeszłość

sarz, czy też właściwie drama-

dę ni pogodę.

opukiwał

Kiedy w roku 1945, w dniu
kapitulacji Niemiec tłumy sza-

zwiedzał Koloseum, równocześnie myślał o dziesięciu tysią-

lały z radości, on przycupnął
pod lipą z boku i wdał się
w rozmowę z duchami pole-

cach jeńców żydowskich sprowadzonych do Rzymu, by ten
dom śmierci budować, myślał
też o tysiącach pierwszych
chrześcijan rzucanych na tej

głych swoich druhów. Jeden

z nich został zastrzelony pod

od

nowa.

Kiedy

lisy wygodnego życia boga-

repertuar sięgają

tych zamerykanizowanych Japończyków - pola golfowe,
ekskluzywne
domy publiczne
i podobne miejsca uciech.
A ponieważ trup nie pada zbyt
często, krew leje się z umia-

ses EE BIEN RE
——————————

ciaż generalizował może zbyt

rygorystycznie, przecież obok
stawał na rozstajach moralnego

klerka, gdy jest się bezradnym
wobec otaczającego piekła, gdy
źli toczą walkę ze złymi o dobro, głupcy z głupcami o mądrość, a niewolnicyz niewolnikami o wolność. Zarazem
podejrzliwie odnosił się do naszych samousprawiedliwień:
Jesteś winien

zarówno własnej

głupoty,
jak i głupoty swojego
otoczenia. Gloryfikował walor
postawy

heroicznej

mimo

Wilnem, drugi zmarł na tyfus

cówki, gdzie był attachć kultu-

w warszawskim getcie, trzeciego żywcem pogrzebano na
Białorusi. Duchy trzech tych

ralnym, w kraju jego twórczość
traktowano nie bez znamiennej

arenie lwom na pożarcie, ale powiada - to już dzisiaj przecież tylko nudne epizody
z uczniowskich lektur. Aliści

powściągliwości. Zatem należał do tych autorów, których

przyjaciół nijak pojąć nie mogły motywów wybuchu entu-

kto wie - nadmienia - bo upłynie czas jakiś, a tragedia milio-

odsunięto w cień.
Przed niedawnym czasem

zjazmu. Zdezorientowane, nie
nadążały za biegiem wydarzeń.

nów

W takich to paruwierszowych skrótach Brandstaetter
potrafi schwytać marność nad
marnościami na gorącym

ukazały się „Przypadki mojego
życia”, wznowiony tom Z górą
trzystu miniaturowych impresji
Romana Brandstaettera. Zbiór
lapidarnych zadumań nad dzie-

uczynku. Trudno powiedzieć,

czy źródłem refleksji pisarza
był jego sceptycyzm jedynie,

jami ludzkości. Nad losem
i dziwaczną kondycją ludzkiej
istoty. Książkę wzbogacono
wyborem utworów poetyckich

czy może

zi

sky

A

"Roman Kłosowski |

w nim

gdzieś głębiej jeszcze. Jeśli
„jednak nawet tak być mogło,

|autora. Krytyka, wtrąćmy,
Tdi

to tkwiło

o

A

Oba
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+

ofiar pomordowanych

w obozach koncentracyjnych
stanie się przedmiotem podobnych rozdziałów, owych czytanek.

Albo, kiedy się zamyślał nad

osiągnięciami ludzkiej wynalazczości, obnoszonej niekiedy
z tryumfem na dowód cywilizacyjnego postępu, dochodził do

wniosku, że postęp. bez Boga,

kreuje bohatera naszych cza-

sów, czyli p. Maliniaka. Pamięt-

żej... No, bo okazało się, że
złodzieje zdążyli z białego
Peugeota
„wyprowadzić”
wszystkie cztery koła, z felgami i oponami, a skorupę auta
pozostawili na ziemi. Przy
bliższych oględzinach Fron-

tanie - z jakiej partii, błyska-

wicznie odpowiada, że z tej, „Co
na wierzchu”. Poseł Maliniak
chętnie ujawnia swój stosunek
do rzeczywistości. „A Więc:
przedsiębiorczość - tak, prywatyzacja - tak, kapitalizm - też
tak, ale z ludzką twarzą!”. Pan
Maliniak poza działalnością polityczną gra także na giełdzie
i cieszy się ze zdrowia swojej
ambitnej żony Maliniakowej.

czewski zauważył, że brakuje
również ozdobnego skrzydełka

na kufrze samochodu. Louis de
Funes w swoich komediach
pytał: „skrzydełko czy nóżka”?
Fronczewski nie musi pytać,
bo złodzieje zabrali i jedno

Samopoczucie 60-letniemu już

i drugie.

aktorowi (a więc nie tylko Kopińczyński posiwiał) poprawia

Jan Englert

były rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (od
października funkcję tę piastuje ponownie Andrzej Łapicki)
wyniósł ze swej pracy pedagogicznej sławę najfajniejszego
rektora, który potrafił dogadać
się z młodzieżą oraz nową
blond miłość, absolwentkę IV
roku, z którą przygotowywał
dyplomowe przedstawienie.
Nowa fascynacja Englerta, który z biegiem lat robi się coraz

wróżba najznakomiitszego eksperta, czyli Kobiety Pracującej,
która stwierdziła autorytatywnie, że „... Maliniak, był, jest

i będzie!”

Piotr Fronczewski

zaparkował ostatnio, zresztą
jak zwykle, na podwórku domu
w którym mieszka. Pozostawił
swojego eleganckiego Peugeota 405 i na piechotę udał się
„na miasto” pozałatwiać kilka
różnych spraw. Była godzina
16 i centrum Warszawy. Po
upływie godziny zdziwiony aktor stwierdził, że jego auto

przystojniejszy, to Beata Ścibak. Podobno jest w typie lalki
„Barbie” - niezbyt wysoka,
szczupła, ale o odpowiedniej

figurze, z długimi złocistymi
włosami. Rok urodzenia panny

Beaty - 1968 - jest prawdopodobnie dla 50-letniego Jana
Englerta równie pociągający,

jak jej gotowość zrobienia kariery u boku mistrza. Na razie

tem.::

Maria Pakulinis

—

wspólnie z mężem Krzysztofem Zalewskim z ubawieniem wspominają swoją noc
poślubną. Otóż kiedy dostojni

goście opuścili ich mieszkanie
na Mokotowie o nawet dość

przyzwoitej porze, bo ok. 4 nad

ranem, pan młody z wielką
ulgą mógł wreszcie zdjąć buty,
które o numer za małe okropnie go uciskały. Skądinąd były
to czasy, gdy weselne lakierki
kupowało się na kartki. Gdy
położył się wraz z żoną na wąskiej kanapce, i może by nawet
do czegoś doszło, wparował
Jacek Janczarski krzycząc od
progu: „... prawo pierwszej no-

cy!” Mąż panny młodej musiał
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a spotkaniu z publicznoN
ścią w Gdańsku, po projekcji swego ostatniego
filmu „Przypadek Pekosińskiego”, Królikiewicz powiedział:
* Ja się cieszę, Że żyję i że

mogę tworzyć. Bo mnie czołg
nie przejechał w 39, na przykład. A to, co mnie trapi, to nie
jest wcale Sławcio Piwowar-

ski. To mój młodszy kolega.
Trapi mnie to, że nie mogę
książki wydać, o Fellinim. Bo
nie znajduję sponsora.

« Wszyscy wierzą w libera-

lizm - jak dawniej w marksizm. „Radź sobie sam, a jak
nie potrafisz, to jesteś niewy-

darzony. Więc spadaj”.
e:
« Widzi pani, ja wszedłem
w jądro swego smutku. To jest
mój smutek.

A jak się cieszył z otrzymanych prezentów, chyba już pod

ił

gatunku.

szą liczbę pastorałek, ukazują-

Ginter Grass „Szcz
.
ca”. Przekł. z niem.
$S.
Błaut. Wyd.1, Warszawa
1993, Państwowy Instytut

Ę

AM.

chodzące święta:

* Z kryształu od ks. prałata

Henryka Jankowskiego („Bar-

|

|

dzi, iż trafiliśmy w dziesiątkę.
Archer jest przecież autorem

ka. A tymczasem „Szczurzyca”
to apokaliptyczny obraz martwej, napromieniowanej Ziemi.

bardzo znanych i doskonale
skonstruowanych opowiadań

Szczury, których przecież nie
zabrano nawet do arki Noego,

i powieści sensacyjnych, jak na

przykład „Co do grosza”, „Czy
powiemy prezydentowi?” oraz

sagi rodzinnej „Kane i Abel”.
„Prosto jak strzelił” to również pasjonująca saga rodzin-

na, obejmująca lata 1900-1970,
lata życia Charliego Trumpera.

zatopionego miasta - legendarnej Winety czy może Gdań-

Dziadek Charliego, po którym
ten odziedziczył swe imię

W powieści pojawia się tak-

ganiarzem, sprzedającym swe
towary na rogu Whitechapel

i smykałkę do handlu, był stra-

że Oskar Matzerath, bohater

Road. Gdy tylko mały Charlie

„Blaszanego bębenka”. Po la-

zdołał wyleźć ze skrzynki po

by.

pomarańczach i zaczął się plątać wśród innych straganów,
odkrył natychmiast, że dziadek

tach powraca on do miejsca
swego dzieciństwa - na Kaszu-

sz

rebnł

sbkizy

my

sobie szczura, mając w istocie
nadzieję na inspirujące słowa

wiada, że nadal obowiązuje:
„Drwiny nie żałujcie, śmiechu
nie gaście”. .

To

Konrad Mielnik

ska? Odkrytym miastem również władają szczury.

„Na gwiazdkę zażyczyłem

świeca mu w kabarecie odpo-

nych i pogodnych świąt.

niezwykłej książki. Inny to odnalezienie przez pięć żeglarek

ssie

możesz!” Niemniej, gdy dziennikarze pytają Pietrzaka-seniora, jakie aktualne. hasło przy-

dziwnego.

dołączając życzenia spokoj-

bem nie tylko potop, ale także
zapowiadaną już dziś totalną
katastrofę ekologiczną.
To tylko jeden z wątków tej

ią Henryk Tronowicz

rzuca tylko: „Kuba ratuj się jak

niczego

tym cenniejszy, że ponadczasowy. Polecam płytę gorąco

przetrwały tajemniczym sposo-

by nie miało sensu.

nie biochemia. Tata jak na razie nie martwi się,że syn nie
chce iść w „estradowo-kabaretowe biznesy” i daje mu swobodę przy udzielaniu wywiadów. Usuwając się dyskretnie

później

kompakt. Dostać go nie jest
łatwo i nie ma

Lektury n a weekend

W „Szczurzycy” splatają się

chce się dostać do liceum Batorego, a potem marzą mu się
studia uniwersyteckie, konkret-

zała się kaseta,

rok

Kowalskiej-Pinczak. Prezent

sza popularność muzyki tego
rodzaju. Powstają śpiewane po
dziś dzień, m.in. utwory:
wszystkie ważniejsze wątki - „W dzień Bożego Narodzenia”, „Dzisiaj w Betlejem”,
związane z Bożym Narodzeniem czerpane z ewangelii. „Gdy się Chrystus rodzi”.

i inne wątki - dydaktyczny, baśniowy, realistyczny, a całość

taty mu się podobają. Kuba

roku

w tym momencie ma znaczenie

się z tradycji łacińskich pieśni

dziej zawiłe. Inaczej pisarstwo

„nie bardzo”, chociaż występy

tym

1990

szczególne. Jest to piękny
świąteczny prezent od Cappelli
Gedanensis i jej szefa, dr Aliny

noworocznych i życzeniowych
- calendae. Z czasem obejmują

więcej - to pytania coraz bar-

ojcu na różnych imprezach.
Pytany, czy ciągnie go do kabaretu latorośl odpowiada, że

w

mo jak ów wyjątkowy czas, . cych detale życia wiejskiego.
Z tego też okresu pochodzi jedw którym wszyscy myślą i serna z piękniejszych polskich kocem powinni być razem.
lęd „Gdy śliczna Panna”. NaKolędy śpiewane w dniu
stępne stulecia to jeszcze więkBożego Narodzenia wywodzą

„Pytania”, gdzie mówi, że Bogu nie stawia się pytań, po
czym oświadcza: Ale mimo to
wciąż stawiam pytania. Co

lat 14, syn Jana spod „Egidy” coraz częściej towarzyszy

nią

w Kościele św.
Brygidy
w
Gdańsku.
Najpierw uka-

bardzo udana propozycja. Poszczególne utwory są dopracowane pod każdym względem.
Ujmują nadto ekspresją i jednocześnie
prostotą, która

tystycznych. W XVII stuleciu
można zauważyć coraz więk-

stawiciele różnych gatunków,
różnych opcji estetycznych.

łożył swoją postawę w wierszu

napy.
Zanim jednak pan młody
zwyciężył, jego żona zapadła

polskiej autorstwa
m.in. Pękiela

i Zieleńskiego.
Nagranie zrea- .
lizowano jesie-

dzieła o wysokich walorach ar-

thu” zdaje się najzwięźlej wy-

użyć siły, aby pozbyć się rozentuzjazmowanego przyjaciela.
Ten jednak nie dawał za wygraną i tak zeszło do białego
rana na przepychankach do ka-

muzyki

prostych powstają prawdziwe

rze, iż pisarzem był trudnej
wiary. Autor „Jezusa z Nazare-

choinkę, ze względu na nad-

INTERMEDIAK_
jm

dosłownie wszyscy. Pojawiają
się nowe wersje,
nowe opracowania i cudowny.
jest fakt, że wykonują je przed-

Powiedziano o Brandstaette-

były rektor wyreżyserował dla
niej „Pana Tadeusza”, w którym razem grają. Niestety, jak
dotąd nie słychać - twierdzą
krytycy - aby uczennica zabłysnęła osobowością lub talen-

tego

Gedanensis
pod choinkę

że ono chorego już na nogi nie
postawi.
e:

2:

nadal stoi, ale jakby nieco ni-

ny wszędobylski majster z budowy_w „40-latku”, zrobił karierę i jest teraz posłem! Na py-

rozkwit

Cappella

Wydawniczy, 540 s.

: Radio-tele-plotki

w emitowanym aktualnie telewizyjnym „60-latku” również

szy

wkalkulowanej z góry świadomości porażki, niby ów lekarz
zapisujący lekarstwo, choć wie,

jest. podstępem . szatana. I cho-

klakiewicza, Niewiadomskie-

go, Prosnaka, Rączkowskiego,
a wśród nich przykłady dawnej

Obok utworów stosunkowo

Muzyka po prostu łączy, tak sa-

Postęp bez Boga to podstęp szatana

w roku 1948 z rzymskiej pla-

go roku jest
większa.
Po ten,

jakże wspaniały

wyboru, godząc się na pozycję

'snym,

na
nowo
nadziei. Oferta
„płytowa każde-

narodową

jedynie z oceną tego wszystkiego, co tragicznie chybione

czej. Brandstaetter miał dar
syntetycznego obejmowania

poeta kojarzy z cechą w minionych dekadach mocno deficytową - ze skromnością. Nie należał do tej gwardii co to z wiadomym wdziękiem rozpychała
się łokciami. Zaś po odwołaniu

przez

świąt chrześcijańskich - świętem budzącej się

ne między innymi przez Ma-

nowiące dobro artystyczne całej Europy. Wiek XVI to dal-

pisane z myślą o tym najradośniejszym
ze

grzeczność. Oglądamy też ku-

jego wątpliwości obojętnie
przejść trudno. On sam wciąż

w ponurej aktywności człowie-

turg, a może przede wszystkim

zanymi

akcentowania - daleki był od.
totalnego zwątpienia. Co to, to
nie. Jego pesymizm łączył się

jąc za pióro kierował się własuwerennym

równaniu z powieściowym
oryginałem, sprawia, iż filmowe tło ma swoją obyczajoworodzajową egzotykę, a także
pikanterię. Bo oglądamy nie
tylko japońskie knajpki, japońskie biura i Japończyków
zgiętych w ukłonach i promieniejących uśmiechami naka-

p————

Brandstaetter - to

w po-

W sumie 22 utwory opracowa-

dzenia polskiego, funkcjonują
kolędy czeskie i łacińskie sta-

dzenia to zawsze okres wzmożonego popytu na różnego rodzaju kolędy, pastorałki, a także
dzieła większych rozmiarów,

zasiadający przy stole obrad

na srebrnym krążku wydanym
przez firmę Vivart, w wykonaniu Cappelli Gedanensis.

pojawiają się jako utwory oryginalne w XV wieku. Już wtedy, obok kompozycji pocho-

klientów. Święta Bożego Naro-

w eleganckim biurowcu. Ja-

Wszystko to można znaleźć

W polskiej kulturze muzycznej

rzynajmniej raz w roku
firmy zajmujące się działalnością fonograficzną
nie mogą narzekać na brak
p

jak i wszyscy negocjatorzy

mają tu japońskie powiązania

rodowościowo-kulturowym tyglem, to współczesny Amerykanin bardzo źle znosi tę japońską aktywność. Boi się, że
„Japończycy wykupią Amerykę”, a swoją niechęć do ludzi
z Kraju Kwitnącej Wiśni manifestuje w różny sposób. Niekiedy wręcz wrogo, co daje
pretekst do twierdzeń o nowym
przejawie rasizmu skierowanego nie przeciw Murzynom,

Nad zbrodnią - co wyczuwa-

my nie tylko intuicyjnie, bo
twórcy sugerują nam to od początku - dominuje ekonomia
i polityka, a w kręgu podejrzanych jest zarówno senator

współczesnej rzeczywistości
narzędziem, które umożliwia

Connora, gdyż sprawa, którą

Nie zawsze nowe, ale kompaktowe

i skomplikowanych interesów.

do poematu, który traktuje
o wychowaniu rodzaju ludzkiego. Właściwie chciałem pisać o morzu, mojej bałtyckiej
kałuży, ale zwierzę zwyciężyło. Moje życzenie zostało spełnione. Pod choinką niespodzianką był dla mnie szczur.
(...) Zwierzak buszował żwawo

na podściółce ze skręconych
wiórów. Kiedy po krótkim
skoku przycupnął na swoim
domku, Iśniąca złotem bombka

odbijała igranie wąsów. Od początku zdumiewała nagość jego ogona i to, że szczur jest
pięciopalczasty jak człowiek.
stworzenie.
Schludne
Gdzieniegdzie nieliczne szczurze bobki długości paznokcia

u małego palca. Ów zapach wi-

uważany jest przez tamtejszych
mieszkańców za najlepszego

kupca w dzielnicy West End.

Główny bohater i narrator postanowi dramatyczne ostrzeżenie przed zagładą świata. Je- ' wieści „Prosto jak strzelił” kilszcfźć jest czas; jeszcże jeśt
szansa na to, że ludzie, a nie' potężne imperium handlowe
w

szczury pozostaną głównymi
lokatorami Ziemi.
- Patriarchalno-bożonarodze-

niówe przesłanie powieści,
modny, bo ekologiczny temat,

hołubiony, niemalże czczony
w Gdańsku autor, piękne wydanie w „czarnej serii” PIW na dobry prezent dość zalet.

kadźieśłąt Iat później zbudował/
w samym sercu metropolii. Zyskał sławę i powszechny szacunek, a ukoronowaniem dzieła jego życia stało się nadanie
mu przez królową tytułu szlacheckiego.
Każdą powieść Archera czyta się z zapartym tchem. Lektura każdej sprawia ogromną

Archer „Prosto jak
strzelił”. Przekł. z
ang.
Ronikier i T. Sośnicka.
Wyd.1, Warszawa 1993,
SW „Czytelnik”, 672 s.
. Okres przedświąteczny to
dla większości z nas mnóstwo
kłopotów. Ale są też w tym
okresie i miłe chwile. Najmil-

sze to ubieranie choinki i wy-

bór gwiazdkowych prezentów.
Bo też i mamy nareszcie

w czym wybierać. Likwidacja
państwowego monopolu spra' wia, że coraz więcej wydawświec, woni jodły, odrobiny . nictw drukuje coraz więcej dozakłopotania i piernika przytłubrej i takiej sobie, ale za to nie-

gilijny sporządzony według
starego przepisu z wosku

mił wyziewy podarowanego
mi młodego zwierzęcia, które
zostało odkupione od hodowcy

węży z Giessen, trzymającego
szczury na wężowy żer. (...)
Dopalające się świece, rodzin-

ka w komplecie, nastrój trudny
do zniesienia, świąteczna kolacja. Nazajutrz pierwsi goście
nazwali szczura słodkim”.
Słodka, gwiazdkowa szczurzyna... Wydawać by się mo-

. gło, że to dla niej cała ta książnej
przez
prawdziwego
„sprawnego'inaczej”, podopiecznego fundacji; robią takie
rzeczy, w swojej siedzibie na

źle „czytającej się” literatury.
Oficyny z tradycjami też nie
śpią. A czytelnicy korzystają
i grymaszą wybierając z przebogatej oferty.
Łatwo więc wybrać coś dla
bliskich i dla siebie, coś do
poduszki po wizycie świątecznych gości. W takiej chwili
najlepszą lekturą wydaje się
„Prosto jak strzelił” Jeffreya
Archera. Już samo nazwisko
twórcy budzi zaufanie i dowo-

a tym łatwym i pochopnym
wybaczeniem, które nie pamięta o tym, co było.
Wskazywał przy tym, komu

przyjemność, Niewątpliwie nie
są to książki dla snobów, ale
myślę, że należą do liderów w

grupie książek, które znakomi-

cie relaksują. Polecam je wszystkim zmęczonym bożonarodzeniowym świętowaniem.

Alicja Morze

Uniwersytecka Księgarnia „Literka”
wych tak zatruły moją młodość, że już nie uda mi się zapomnieć tej szczególnej tonacji

głosu wielkiego aktora. I ze
względu na format prędzej już

we Wrzeszczu.

można wybaczyć, a komu żadną

* Z grafiki gdańskiejod Zarządu Fundacji „Sprawni Inaczej”, z wpisem Danuty Wałę-

To się szczególnie podobało
publiczności, bo miało charakter bardzo prywatny i na czasie. Doprawdy trudno o stosowniejszy prezent świąteczny

miarą nie. Już prędzej gotów
jest wybaczyć Gomułce i Gierkowi, bo to plebejusze, ale nig-

sowej („Bardzo mnie interesu-

po filmie, który kończył się ak-

Też nie jestem wolny od

o naturalnej i logicznej kolej-

je, co się jej śni. Chciałem zrobić o tym film. Ale mąż nie pozwolił”). Przypomnę, że Mistrz
zrealizował w 1991: roku cztery
duże filmy telewizyjne o mężu,
towarzysząc mu nieustępliwie
w kampanii wyborczej. Do
dziś nie emitowano ich w telewizji. Też interesujące, dlacze0?
* Z szopki glinianej wręczo-

centem
ewangelicznym
otwarciem drzwi do swego do-

. owej paskudnej przywary pamiętliwości i nie mogłem nigdy wybaczyć senatorowi An-

ności odsłaniania siebie: „Jestem mężczyzną (tak właśnie nie: człowiekiem, bo za ogólne); na pierwsze mam Grzegorz, na drugie Lechu; nazywam się Królikiewicz. Jestem
reżyserem.
Możecie to sobie przećwiczyć w domu, bo savoir-vivre
to nie jest czcza formuła.

dziej mnie interesuje osoba
ofiarodawcy niż to, co otrzy-

małem”).

|

Słowackiego

dy przenigdy gen. Jaruzelskiemu, bo on jest szlachcicem.

wybaczę Odolskiej niż jemu.

Tych, którzy nie wiedzą, jak
się należy przedstawiać w to-

warzystwie, Królikiewicz pouczał na własnym przykładzie

Jestem mężczyzną, na pierwsze mam
|
Grzegorz...
mu przed brzemienną kobietą

o imieniu Miriam z towarzyszącym jej mężem. To trzeba
przyznać.

Wyjaśniając wątpliwości ze-

branych, mówił też wiele
o różnicy między przebaczeniem, kiedy towarzyszy mu pamięć o popełnionych czynach,

drzejowi Łapickiemu, który
owszem, próbował okupić różnymi szlachetnymi akcjami
swój grzech kilkudziesięcioletniego gorliwego służalstwa.
Ale skrucha jego mierna była
i tandetnej próby, a te radosne
komentarze w kronikach filmo-

Łaszcz
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Wigilia w Błotniku

Choinka musi być do sufitu

Widzę matkę
ona jest wysoko

I przytula mnie do swojego serca
które jest ciepłe jak wódka z rękawa
4 górzkie Jak razowy chleb

niej łańcuch z kolorowych pa-' -cie i śmietanie. Barszczyk
Co

- Pisząc brutalne, wręcz brudne wiersze,
oczyszczam się. Oczyszczam się z całego brudu.

% To Jest katharsis. Czuję się czystszy:
Może
- Nie lepszy. Czystszy. To zasadnicza różnica. Nie chcę być lepszy od innych. Nie piszę po
to, aby moja matka mogła się pochwalić przed
koleżankami: patrzcie, mój syn pisze wiersze.

ma.

- Zawsze wypatrywaliśmy
pierwszej gwiazdki - wspomina pan Zygmunt.
- Aż oczy łzawiły i przez te

Wolę pisać do szuflady. Piszę dwa rodzaje wier-

ros

Szy:u

- Jesteś poetą...

- O, jak to strasznie pay
- Chodzi o

to, że nie jestem poważnym pa-

nem poetą z usa brodą.
bi
Jeszcze nie.

Czym

twolek

?
jest dia ciebie AE
1-p

- Ucieczką od aa. zo

jasną.ra

siebie i dla innych.

m
poezję

i ciepłą.

się wydawały.
- Jak jest u nas w domu?
Mamy czterech synów - mówi
z dumą pan Bukowski. Dwaj
już się ożenili, mają swoje rodziny. Przyjadą do nas na Wi-

ch

skupiające m re wiersze sów,
tam promując
dla siebie, czy tenę innych?
- Najpierw te drugie.
- Więc to nie jest autentyczne!

powiedziałaś.

- Więc jesteś niepoważn,

ar z

łzy, te promienie takie długie

te

gilię.

- Zaraz. Dopiero wtedy, kiedy wiersz straci
„piętno świeżości” „kiedy tych wierszy „dla siebie”
nie przeżywam już tak intensywnie, wówczas mo-

ge je czytać ludziom na spotkaniach „Almanachu”,

które są dla mnie bardzo istotne. Tam są ludzie,
A
których świetnie się

scy

nik, poeta i rzeźbiarz. Je-

o synowie powiedzieli kie„gdyby tata nie był rol-

ty takiej nie pi-

Przemysław Krajewski mieszka na os.
R - Grzecznych chłopszesz.z U ciebie wszyst- Kąs zubskim w Wejherowie. Jest me
ców to tam nie ma.
ko jest złe i brutalne.
m.in. w ln
- Nie przesadzaj. Kieersze bł
dyś pisałem banalne ptychiej „Almanach;ale
wierszyki o zachodach
słońca i miłości, ale to dycji „Poezje, które lublaz” w Rx
stare czasy. Teraz piszę.
smutne rzeczy, bo mło-

dość taka jest - smutna, pełna sprzeczności, nie
poukładana.
- Więc uciekasz w przykrość I ból Przed
A - loże

to drastycznie zabrzmi, ale przed ro-

dziną, przed bliskimi, przed matką.
Matka

"Widzę matkę
ona jest wysoko
celuje we mnie zaciśniętymi pięściami
zaojca
za miłość za nienawiść

za to Że nigdy nie była na wycieczce zagra-

nicznej
za od pierwszego do pierwszego

Za to Że kiedyś w kawiarni
była zmuszona powiedzieć przepraszam

muszę położyć mojego syna spać
zmuszona przeze mnie

-

A

czy

ja

jestem

grzeczny? Nie ukrywam,

że często uciekałem z do-

mu, zawsze były ze mną

problemy. To przez to, że
wcześnie. straciłem ojca.
Dla matki jestem jego WSPORRNIORACTA,
Ojciec

Jestem śladem swojego ojca / odbiciem
Jego stopy w piasku / na plaży po której
spacerował / razem z najpiękniejszą / kar| miąc łabędziei zbierając muszle / do większej muszli - dłoni mojej matki / Nazywam
się Wojciech Krajewski / zmarłem 11 listopada 1980 roku / na zawał
- Czy oprócz tego, że AE
piszesz
wiersze, należyszdo
i medytujesz, jeszcze coś robisz? |
. - Chodzę na warsztaty aktorskie: do Teatru

Miejskiego w Gdyni. Chcę razem z przyjaciółmi
stworzyć w Wejherowie amatorski zespół teatralny. Mam już w głowie spektakl o poetach
wy klętych.

ZY ssie
być poetą wyklętym?
- Mam nadzieję, że będę.

e wsi Błotnik, koło Mierzeszyna
mieszkają Róża
+ i Zygmunt Bukowz synamik Pan domu ło

nikiem, nie zostałby ani
nij
AAA ani poetą”.

W jego cieniu zawsze spokojna i małomówna żona Róża, której mał poświęcił

wiele pięknych wierszy.

= Urodziłam się podczas
wojny w Sulęczynie - wspomi-

na pani Róża Bukowska. Miałam dwanaścioro rodzeństwa. Rodzicom ciężko było

wychować taką gromadę. Toteż wigilie w moim domu były
raczej skromne. Mama goto-

wała zupę grzybową, robiła

pierogi z kapustą, jakąś rybę
i kompot z suszonych owoców.
Latem i jesienią suszyła owoce

- śliwki, jabłka, wiśnie i grusz-

ki. Na strychu koło komina stał
wór z tymi smakołykami i cho-

nę

z

ne, my dzieciaki, podkradali-

See

Jedną z najwspanialszych

Szopkę w przyklasztornym zai największych „ruchomych sszO- „ bytkowym Kościele ; ŚW. Anny.

„ pek na ziemi gdańskiej wys

mienia h gwiazdy betlejem-

2%

6

Gromnicznej 2 lutego). Zwy-

.czaj to włoski, jeszcze ze śre-

i mówił. „To dla moich wnuków, trzeba je dobrze zacho-

wać

- U nas choinka była do sufitu - dodaje pani Róża. - Na

skie różnych obserwancji (reguł). Potem przyjęły się we
wszystkich świątyniach katolickich i na niektórych dworach królewskich Europy.

Śliczne jasełka wystawiała

ponoć św. Kinga, żona Bołe-

grzymuje do stajenki. Trzej.
królowie aa

Po lewej stronie szopki - wi-

dok miasta z kościołem: przy-

stawianiem szopek) chciał ludziom przybliżyć tajemnicę
Bożego Narodzenia.

do

ne stajenki nabywają Kolekcjo-

nerzy.

Regina Osowicka

- Fot. Archiwum
ile nas stać - powiedziała pani

święta. Można było je kupić tyl-

Janina Myszka, pracownica

ko pod warunkiem, że zrezygnowało się z czegoś innego.

- Mąż jest bez pracy, a mamy
dwójkę dzieci. Pod choinką mogą się więc znaleźć tylko bardzo,
skromne upominki. Chociaż bę-

- Jakie mogą być święta
u emerytowanych nauczycieli? -

Przedszkola nr 1 w Wejherowie.

dzie nie nadzwyczajnie, na wigilijnym stole nie zabraknie trady-

odpowiedział pytaniem pan Jan
z Pruszcza Gdańskiego. Jeśli po 39 latach pracy ma się
2,5 mln emerytury, a za gaz

cyjnego barszczu z uszkami i do-

przyszło do zapłaty 2 mln zł. Bę-

dziła pani Wiesława Lipkowska

kosztuje.
- Jest bardzo ciężko - Wes-

z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kartuzach. - Może prezenty
dla najbliższych będą skromniejsze, ale przecież nawet drobny

pielęgniarka z Władysławowa. W porównaniu ze świętami z poprzednich lat, będą to właściwie :

dą więc ogromnie skromne, ale
mimo to urządzone tradycyjnie,
w stylu kaszubskim. Na upominki w ogóle nam nie starczyło.
Młode pokolenie z wnuczkami

mowych pierogów. To wymaga
pracy, ale na szczęście niewiele
tchnęła pani Henryka Saczko,

Nasza sonda o świętach

Tradycyjnie, ale skromnie

gotowanie, na niezbędne zakupy
trzeba było wydać co najmniej 2
mln zł. Prezenty będą bardzo

skromne, bo na więcej nas nie

stać. Za to tradycji, jak zwykle
w Boże Narodzenie, stanie się

zadość.
- Przygotowujemy je na miarę
naszych możliwości, na tyle, na

<<

się

na zasadzie fotokomórki. Franciszkanie są kontynuatorami
idei św. Franciszka, który
w ten plastyczny sposób (wy-

Muzeum Etnograficznego. In-

krótko pani Stefania Byczkowska, mieszkanka wsi Kosy
w gminie Kartuzy. - Na ich przy-

hołd. W gle |

cowników - informuje gwardian klasztoru, o. Florentyn
: Nowak. - Nasza szopka działa

papieża Innocentego III.
iźdego roku odbywa się
w Krakowie wystawa najpiękniejszych szopek, połączona
z konkursem. Impreza ta, gromadząca tłumy spektatorów,
datuje się od 1937 r. „Zwycię- |

upominek może sprawić radość.
Ważne jest wszak, że pamięta
się o drobnych podarkach.
- Będą średnie - skwitowała

bliżej serca. Przez kilka ostatnich

czele delegacji Kaszubów piel.

Marek oraz grono współpra-

otrzymawszy uprzednio zgodę

- Nie będą się specjalnie różnić od ubiegłorocznych- stwier-

więta tuż, tuż... Te najpiękniejsze
zresztą, najbardziej rodzinne i... naj-

- Szopkę - budowlę od lat
z pietyzmem konstruuje pan
Manfred Hartwig, jego syn

gurki. Bydlęta wprowadził do
szopki św. Franciszek z Asyżu,

ska” betlejemka wędruje

|

młodszych. '

sława Wstydliwego, która własnoręcznie stroiła drewniane fi-

pseudoświęta, przygotowane

bardzo symbolicznie. Podobnie
zapowiada się w domach moich

wyjeżdża do teściów, a my Z żoną Heleną siedzimy w domu.

Gości się nie spodziewamy.

- Zapowiadają się dobre, bo

Po wigilii W „Maleńkiej”
Dzisiaj o godzinie 23.00 w centrum Pruszcza na tarasie cukierni „Maleńka” odbędzie się koncert wigilijny organizowany przez
Klub M-6. Wystąpią muzycy zaprzyjaźnieni z klubem. Grzecznym dzieciom, które nie będą jeszcze spały, święty Mikolaj rozda
| łakocie.

można powiedzieć, że na stole
będzie dostatnio - powiedziała
pracownica jednej z aptek
w Kościerzynie, ale wolała nie,
podawać swego nazwiska. Dzieciom kupiłam książki, słodycze, klocki lego i inne żabawki, a mężowi dobrą wodę kolońską, wydając na to sporo gotów-

Nicorette* złagodzi przykre skutki uzależnienia się Twojego organizmu od nikotyny i pomoże Ci przezwyciężyć nałóg palenia.

Nikotynowa guma do żucia Nicorette* jest zarejestrowanym, naukowo przebadanym lekiem osiągalnym w każdej aptece bez recepty.
'

MASZ NADAL SZANSĘ WZIĄĆ UDZIAŁ

„KONKURSIE NICORETTE*
TRWAĆ BĘDZIE DO 15.01.1994 r.
Nagrodami w konkursie będzie wycieczka zagraniczna,
. rowery górskie, telewizory i zestawy hi-fi.
i naklej go na zwykłą kartę pocztową, podaj swoje nazwisko i pełny

i uroczysty nastrój. Natomiast
w pierwsze i drugie święto spo-

res naszej firmy: Kabi Pharmacia, ul. Podleśna 7, 01-673 Warszawa

dziewamy się gości. Przyjdzie

Wyniki losowania atrakcyjnych nagród opublikujemy w ogólnopol-

liczna rodzina, która mieszka
w Kościerzynie.

skiej Gazecie Wyborczej 5-6. 02. 1994 r.

skromne. Wigilię spędzać bę-

dziemy w rodzinnym gronie.
Jedne dzieci wyjeżdżają wprawdzie do teściów, ale przyjdą dru-

dzy ze swymi pociechami.
Gwiazdkowe upominki będą »
bardzo skromne, ale będą, bo
inaczej przykro by było spędzać

Kup Gumę Nikotynową Nicerette*, wytnij z opakowania numer serii

w wasze ręce...
A

Ulubieńcem moim, w kontekście nieco in-

„Jest pero: adi

właściwym tematem, aż wreszcie zdecydowa-

dostępne dyscypliny sportu i, aby wszystko |
wyglądało poważniej, organizują lokalne ligi
liczące po kilkanaście drużyn, to jest mi lżej.
Wydawać by się mogło, że o obliczach współczesnego sportu decydują lekarz do spółki ze
sponsorem, a tu patrzcie państwo, takie Wejherowo...
nia gmina Pszczółki. Przede wszystkim dlateZ sympatią, tak naprawdę nie tylko z okazji :
go, że się umiała znaleźć. Na gospodarkę rynświąt, pragnę odnieść się też do Kartuz. Miej-.
kową mieszkańcy nie zareagowali zamknięscowi też się kłócą, obgadują swojego burmiciem etapu aktywności zawodowej i gremial- - strza i mają lokalne afery. Ale błędów przenym udaniem się po zasiłek, lecz wręcz przecież nie popełniają tylko ci, którzy nie robią
ciwnie - otwarciem. Powstała duża fabryka
nic. Tymczasem Kartuzy rozwijają się, co wichleba, nieco mniejsza fabryka butów i całe
daći słychać. Nie tylko zresztą w postaci comnóstwo pomniejszych interesików, stanoraz efektowniejszych placówek handlowych,
wiących dowód, iż wystarczy, żeby się chciało
ale przede wszystkim licznych imprez rekrechcieć. Pszczółki leżą nadzwyczaj blisko szoacyjno-widowiskowych. Pamiętam jak pewnej
sy, a nawet rzec można, że bardzo ważna szoniedzieli miałem trudności z przebiciem się
sa - bo z Trójmiasta w Polskę - leży w Pszprzez rynek, bo miejscowi akurat wylegli, aby
czółkach. To okoliczność geopolityczna, ale
sobie pobiegać. I o to chodzi...
przecież są też określone warunki lokalne,
Z okazji szczególnej składam. absolutnie
niewątpliwie sprzyjające. Nie będę się roztkliWszystkim najlepsze życzenia oraz życzę dużo
wiał nad każdym szczegółem. Weźmy tylko
wszystkiego najlepszego
wójta - postać podobno wśród miejscowych
odzimierz Machnikowski

łem się opublikować listy (sic!) moich osobistych ulubieńców, o których pisywałem albo
Jeszcze nie zdążyłem. Zeby mimo wszystko ludzie się nie poobrażali, bo a nuż coś się człowiekowi wymcknie, podywaguję bez nazwisk.
Oblubienicą moją osobistą jest bez wątpie-

Zgingli za wolność Kaszubów
Rodziny

zamordowanych

przez hitlerowców Polaków,
byłych partyzantów AK
i Gryfa Pomorskiego powia-

damiamy o zbliżającej się
50. rocznicy śmierci żołnierzy AK i Gryfa Pomorskiego.
Zginęli oni w bunkrze „Orle:

Gniazdo” w Kamienicy Królewskiej Wyb. dnia 9 stycznia

1944 roku. Grupa bohaterskich partyzantów kilkakrotnie odpierała atak gestapowców, którzy w bestialski sposób torturowali i zamordowali Jana Kwidzińskiego ps.

58 po 18.00

35278

BIURO

Ogłoszeń,

Gdynia, Świętojańska 5, 20- -05-22

FORD Transit 2,0, gaz,
1984, Żuk plandeka, 1987, 25-0858
32215

ODZYSK

długów, 374-216,

Pomaga przetrwać trudne chwile

KOMIS RTV, 20-61-55

„Wilk? i Bernarda Michałko
ps. „Batory”.
W rocznicę, 9 stycznia

1994 r. o godz. 11 odprawiona zostanie uroczysta msza
św. w kościele parafialnym

w Kamienicy Królewskiej.

Czesław Kwidziński

PIERWSZY boks w Wielkim Miynie (30 m) wydzierżawię. Oferty
z ceną 35248, Gdańsk, Targ
Drzewny 12/14
35248

11210

MERCEDES 250 TD, 1990, kombi,
81-05-22, 81-12-92

POMIESZCZENIE przystosowane
na kantor wydzierżawię, 51 38-19

16112

MERCEDESA 124, 200 D, 1991 r.
360 mln sprzedam, 23-27-75

SOPOT, kawalerkę - sprzeda pośrednictwo, 51-15-85
30676

10300

374-417
28657

CUKIERNIKA przyjmę (emeryt),
51-38-19
35361
DOBERMANY rodowodowe, Sopot, ul. 23 Marca 15
35353

GDYNIA - ciekawy, reprezentacyjny dom sprzedam, 29-08-74

SPRZEDAM działki Gdynia-Dąbrówka, 20-31-40, 53-24-46

MIKOŁAJ - 20-23-87
NOWĄ antenę satelitarną na wszystkie satelity sprzedam. Cena
5,8 mln, tel. 56-94-97
35470

PASSATA kombi, XII.92 powypadkowy, (0-44) 47-20-30
32219

SPRZEDAM Audi 80, 185 000 000,BMW 524 TD, 140 000 000,- 7216-03
16109

- TOYOTA Camry 2,2 1992, 29-02-

34

32302

PEUGEOT 405 GR, tel. 32-18-60
35963

GOLF 87, 56-01-83
31899

NICORETTE

SKA

SIĘ, że:
się sportem. sł edy do
mieszkańcy uprawiają wotokakieh wszystkie: :

i ra uje

Długo, pilnie i wytrwale rozglądałem się za

adres. Wyślij kartę pocztową przed upływem 15.01.1994 r. na ad-

Czytelników wysłuchała:

Maria Tokarska

okrutnie grymasząc. Z okażji A ibi
cego się nieuchronnie końca rok
tem podywagować o tym, co e
x;a

kontrowersyjna nieco, ale z pewnością gospodarz z prawdziwego zdarzenia, któremu się
chce jeszcze z całą pewnością. Panie wójcie,

KOCIĘTA perskie khmery, 39-04-

koleżanek z pracy. Mamy dwoje
dzieci, które są już samodzielne
oraz dwoje wnuków. Ja jeszcze
ki. Wigilię spędzimy z najbliższą
pracuję, ale mąż jest już na ren- - rodziną; będą tradycyjne dania
cie. Warunki mamy więc bardzo

miesięcy w zasadzie się czepiałem,
wydzielałem żółć i wykrzywiałem buzię,

Zdecydowałeś się rzucić palenie ?

z finansami nie jest źle, dużo lepiej niż w ubiegłych latach, więc

Fot. G.A.

Felieton świąteczny

panorama okolic Wejherowa.
Są także akcenty morskie (szumiące fale; mrugająca bliza,
czyli latarnią morska - na Helu;
figurki marynarzy) oraz scenki
z codziennego życia W gospodarstwach gburskich. W szopce kursuje... kolejka elektryczna, budząc zachwyt wśród naj-

najpierw zakony franciszkań-

- Państwo Bukowscy z synami. Na stole szopka zrobiona przez pana Zygmunta.

„Niedaleko od szosy”

wodami Cedronu. Po prawej -

i wtedy do Polski przeszcze-.
piony. Betlejemki propagowały

1

5

. klasztornym i toczącymi

dniowiecza się wywodzący.

Grażyna Antoniewicz

- Urodziłem się we wsi Wysin. Wigilie u nas nie różniły
się od tych w domu rodzinnym
żony. W listopadzie dziadek
przynosił orzechy laskowe

SN

jają w okresie świątecz- kiej trę acz Wygrywa na o
| Bożego Narodzenia. , wiaod Jat klasztor. ojców, Fran-: > nym tysiące ludzi, Szczególnie
do Matki Bożej ciszkanów! w Wejherowie.
dłami. Papież Jan Paweł II na
dzieci ssą zawsze oczarowańe

Obieramy dwie duże marchwie i cebule, kroimy w plasterki. Kładziemy na patelni .
tłuszcz i smażymy warzywa, aż
będą miękkie. Przygotowuje- |
my smażonego karpia. Potem
kładziemy rybę na półmisku
i układamy wokół niej marchew z cebulką.

laskowe - wspomina pan Zygmunt Bukowski.

Gr

obrazami”. W pro-

Przepis pani Róży Bukow=
skiej na karpia w jarzynach.

Przed wigilią mamusia najpierw piekła chleb - oczywiście żytni, później dopiero ciasto drożdżowe z kruszonką.
Czasami była też babka. Zawsze jednak piekła piernik lub
ciastka piernikowe. Robiła je
zwykle z marchwi w specjalnych foremkach do ciastek.
Jeśli nie dostawaliśmy prezentów, to były słodycze, jabłuszka, czasem pomarańcze.
Raż Mikołaj dał mi małą piłkę.
- Zawsze też były orzechy

13 x ŚL_
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Jak dzieci były małe to mąż zawsze przebierał się za świętego
Mikołaja.
- Wkładałem kożuch na odwrót - wspomina pan Zygmunt.
- Przewiązywałem go powrósłem ze słomy, był taki złocisty. Na twarz zakładałem maskę z papieru, przyklejałem

strychu i wszystko się wydało, '

ale początkowo to się bały klękały, wierszyk i paciorek
grzecznie mówiły.
Pamiętam ich drżące, przestraszone głosiki. Teraz będę
Mikołajem dla wnuków.

'* *

Szopka z kolejką E laktryczne
zopki, ukazujące sceny biblijne, wysta"wiane są od świąt

- Co będzie? Przede wszystkim ryby: smażone, w galare-

Choinka musi być aż do sufitu.

brodę z czesanego Inu i wąsy.
Kiedyś dzieci znalazły ją na

śmy się 1 wyjadaliśmy najlep-

sze owoce;

rodag
sy

a A

Tekst fot.: Aleksandra Zdujewska :

ciaż to było surowo zabronio-

z uszkami, kluski z makiem,
kompot ze śliwek, sałatka, fasola, grzybki smażone i marynowane. Ciasta są różne, głównie makowce i serniki. Nowość
to fale Dunaju. Suszę owoce,
ale nie są tak smaczne, jak
u mojej mamy, jakieś takie
twarde. Myślę, że ona wszystko lepiej robiła niż ja.
Na białym talerzyku kładziemy siano, na nim opłatek.

b

- Uważasz się za drugiego Wojaczka?
chcesz osiągnąć przez tę bero

pierów i słomek, wydmuszki
z jajek (robiło się z nich głowę
Mikołaja), papierowe serduszka, jabłka, a na górze gwiazda
zrobiona ze sreberka.
. Mikołajem zwykle był tata
lub starszy brat, jeden raz ma-

ISUZU 2,2 D 1989 Bus sprzedam,
81-05-22, 81-12-92

PEUGEOT 605 SV 30, 1990,
405 diesel kombi 1991, sprzedam,
zamienię, 52-77-54

16110

35550

VOLKSWAGEN Transporter 1991,
1,9 D, 81-05-22, 81-12-92
ZESPÓŁ - wesela, 32-05-88
35284

l
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-
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ni
Działań wojennych w 1945 roku nie przetrwał w całości żaden z wartościowych zabytków skąd pochodzić będzie
impuls sterujący dokładarchitektury w Gdańsku. Rvinq stał się także Ratusz Głównego Miasta, będący jednym
z celów radzieckiej artylerii. W studnię wypojanej wieży rakiszoweł a
się wieńczący ją nego czasu środkowocu-

Jak w opowieści którejś
z babuni - z Goreckich, Hryniewieckich,
Fromentów,
Krzyżaków, Malewskich
-

zgęszczają się sprawy domowe, wybiegają w świat, zderzają z historią.

O najmłodszym z braci - Jerzym, ledwie co wiem.
Trzeciego z Mickiewiczów
zostawimy na uboczu. Julian
Aleksander, filareta, nauczyciel Liceum Krzemienieckiego,
przeniesiony po jego likwidacji
na uniwersytet do Kijowa,
a potem Charkowa, z pozyskaniem emerytury opuścił uniwersytet, a kiedy nie udało mu
się odzyskać skonfiskowanego
za udział Franciszka w powstaniu Zaosia, nabył mająteczek
Gubernia pod Kobryniem i tam
do śmierci gospodarował. Syn
jego, jak brat - Franciszek, był
agentem Traugutta i po jego
śmierci poślubił wdowę po
nim, Kościuszkównę z domu.
Ukraina, Wołyń - daleko od
Wielkopolski.

dam

Bernard,

drugi

A:

synów
Mikołaja
i Barbary z Majewskich
(frankistka?), w maju1829 wymknął się Nowosilcowowi
z Kronsztadu i na angielskim
parowcu

„George IV ” w bał-

tyckiej podróży dotarł do Travemuende. Wiadomość o wybuchu Powstania Listopadowego dosięgła go w Rzymie.
W niespiesznej wyprawie,
okrężnie przez Genewę, Paryż,
Drezno, Lipsk podążył do
Wielkopolski z fałszywym paszportem i nazwiskiem Adam

Mihl.
Gosławski w wierszu „Do
Adama Mickiewicza bawiącego w Rzymie podczas wojny
narodowej ” (Mickiewicz po-

znał tęn wiersz dopiero w mar-

cu 1832):
Spiesz - dalekie rzucaj Rzymy,
Spiesz, bo Jeśli zwyciężymy,
Wstyd będzie bez zasługi
Polskim tchnąć oddechem.

ajstarszy z braci - Fransze
Bronisław,

N

współorganizator paramilitarnego Korpusu Uczniów
w

Nowogródku,

uzdolniony

malarsko i poetycko, wskutek
choroby przerwał nauki, stał
się chromy i garbaty. Nie przeszkodziło mu to przystąpić do
powstania, w lipcu 1831 wcielony do 3 pułku ułanów, w cza-

sie walk o Warszawę audytor
(dziś pewnie lepiej: adiutant)
generała Ruttie. Ranny, odznaczony srebrnym krzyżem, jako
podporucznik przeszedł granicę pruską pod Brodnicą z armią generała Macieja Rybińskiego. Internowany w okolicach Malborka.
dam przyjęty w Wielkopolsce entuzjastycznie i gościnnie, fetowany, podawany od dworu do
dworu - ślady jego bytności
w trzydziestu chyba majątkach.
A

Ze spotkań z powstańcami
uchodzącymi wobec wygasania powstania na Zachód powstają szeroko znane wiersze

liryczne:

Reduta

Ordona,

Smierć pułkownika, Nocleg.

renesansowy
hełm, a od czterech tarcz

eat Paclakon Pitanikoaieme spori
de grole, gamie sry RE Go obniezny

wie przez Waleriana Pietkiewicza dowiaduje się o internowaniu Franciszka. Udaje mu się
nawiązać z nim kontakt listowny. Przy pomocy Józefa Grabowskiego z Łukowa pod
Obornikami, który udzielał się
w konspiracyjnym komitecie
obywatelskim, i za sprawą jadącej do Elbląga Sylwii z Prądzyńskich Krasickiej pcha list:
„Dama, która ci ten list odda,
W.

Pułkownikowa

mechanizmów.

bożeństwach; przyjemny, gdy
się go pozna; pięknie opowiada
Przyjechał także do Łukowa
brat jego Franciszek, ułomny,

kulawy, ten wypędzony z kra-

S

am Adam pragnie udać
się do brata, który taką
wiadomość przyjmuje ra-

dośnie. Późniejszy list z 12

grudnia przygnębiający: „Ja
mam wielkie trudności udać
się ku Wam i chyba w ostatnim
przypadku,
4

g

dy

Dzieje gdańskiego zegara

1830”.

- Pewne jest, że tarcze zegara ratuszowego - z gotyckimi, pozłacanymi
cyframi - pochodzą z 1560 roku, a rok
później zamontowano 14-dzwonowy
carillon i dzwon zegarowy, wykonane
przez Jana Moera - powiedział nam dr
Grzegorz Szychliński, inspektor ds.
zabytków techniki Państwowego
Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku i opiekun zegara. - Widok na
wieżę ratuszową, od strony północnej,
zasłaniał gdańszczanom Kościół Mariacki. Wskutek tego na elewacji
umieszczono zegar Z tarczą o średnicy
5,12 m, największą w Polsce. Natomiast tacza zegara ratuszowego od tej
strony jest mniejsza od pozostałych
trzech.
Zapewne zegar zainstalowano na

urno - też tęgi opowia|
dacz - przyjechał do
Łukowa z córką Adyną
(Aleksandryną), do której - po
nieudałym porwaniu w głośnym romansie - Paweł Strzelecki, słynny później podróżnik
i odkrywca z australijskiej Góry Kościuszki w. dozgonnej miłości kwiaty słał.
:
Sprawdzić jeszcze przybycie Wincentego

Pola,

i wskazówek. Kosztowny

Tajemnice ratuszowego

swe przygody (...)

Krasicka,

powie ci co masz robić i zupełnie zdaj się na nią”.

pono

właśnie w Łukowie poznał
Mickiewicza. (albo w Objezierzu?).

wieży ratusza o wiele wcześniej, praw-

Gwiazdka była radosna jak
każde święta (był jeszcze Stefan Garczyński z Mickiewi-

dopodobnie na przełomie XIV i XV
stulecia i należał do pierwszych na terenie Polski. Na przestrzeni wieków
zmieniał położenie i wygląd, gdyż był
podnoszony wraz z podwyższaniem
wieży, aż znalazł się na dzisiejszej wysokości, 50 m od poziomu ulicy Długiej. Modernizowano także mechanizm
zegarowy, wprowadzając zmiany zgodne z postępami techniki. Poprawiało to

czem zaprzyjaźniony), a tu je-

bzy

niepodobna
było
inaczej
widzieć . się,
przedsięwziąłbym
tę

podróż”.

dokładność wskazań, gdyż do momentu

zainstalowania wahadła opóźnienie wynosiło zwykle kwadrans na dobę.
Wiadomo, iż pod koniec XV wieku
zegar miał już cztery tarcze. Na każdej
z nich, czas pokazywała jedna wskazówka godzinowa tzw. boża ręka,
w formie ręki z wysuniętymi dwoma
palcami i z przeciwwagą w postaci półksiężyca. Od drugiej połowy XVIII stulecia zegar miał mechanizm obciążnikowo-kolebnikowy, posiadający wahadło. Wtedy też „bożą rękę” zastąpiono
dwiema wskazówkami o bogatej ornamentyce - godzinową i minutową. Mocując dwie wskazówki musiano zwiększyć średnicę otworów osi. Powiększając je uszkodzono nieco wyraziste, pozłacane twarze słońc, umieszczonych
centralnie na tarczach. Ozdoby te musiano zamocować później, niż same tarcze, gdyż symbolizują one układ heliocentryczny, który oficjalnie uznano
w okresie renesansu. Nowe wskazówki
zasłoniły oblicza słońc i z dołu stały się
one prawie niewidoczne.

Adam w Lubostroniu
u
Skórzewskich, w Bydgoszczy, w Sa-

mostrzelu
u Bnińskich.
Podróż do Prus
okazuje
się
niemożliwa.
Zostawia Franciszkowi wskazówkę: „Jeżelibyś jechał na
Bydgoszcz
W zabytkowym kościele w Łukowie Mickiewicz EBórd pełstenan
(Bromberg),
szcze urodziny i imieniny Adapytaj tam dworu zwanego Luma, no i spotkanie z bratem
bostroń pod Łabiszynem (...)
serdeczne. Pewnie kolędy śpieZresztą w Poznańskiem w każwano i na pasterce w zabytkodym dworze gotowe będą dla
wym kościółku łukowskim
ciebie konie, choćby u nieznaz rokokowymi ołtarzami.
Jomych”.

dam niedługo bawił
racia
spotykają
się
Po wojnie, w wypalonej wieży ocalał
w Łukowie.W styczniu. |
Brzżaowie u Grabow- :: ZJ
nadpalony, oryginalny mechanizm zeA list do Ignacego Dome„skiegow przeddzień
gara. Niestety, uznano go w całości za
yki słał już z Poznania. FranciWigilii. Adam Turno, który
niezdatny do remontu. Usuniętą z wieży
szek przeniósł się w 1859 roku
przez pamięć poety wraz
archaiczną maszynerię przeznaczono na
do niedalekiego Rożnowa.
z Grabowskim przemknął się
złom. Ta nie przemyślana decyzja poMieszkał tam u Baranowskich
w strofy „Pana Tadeusza ”',
zbawiła nas bezcennego obiektu zabytdo śmierci. W cieniu cmentarwspomina poznanie w drugie
kowego, który mógłby być choćby eksnych bzów pozostała kamienna
święto „sławnego poety Micponatem i ozdobą każdej wystawy mutablica z napisem:
kiewicza”. Zapisał: „brunet,
zealnej.
Tu spoczywa
oczy ciemnozielone, włosy
Na początku lat 60. firma rzemieślniFranciszek
«czarne, nos piękny, w ustach
cza z Poznania zamontowała inny meMickiewicz
częsty grymas, a Że nosi po pachanizm, wykonany prawdopodobnie
herbu Poraj
rysku brodę, więc się wydaje
na początku naszego stulecia. Ustalenie
ur. 1796
jak uczony Zyd (...) uważał,
jego pochodzenia jest bardzo trudne,
um. 18 listopada 1862 r.
aby w czasie wigilii B. Narogdyż nie zachował się żaden ślad w poprosi o westchnienie
dzenia jedzono na sianie, aby
staci znaku producenta czy firmy. MeWielkopolska. Jedyna Polsłoma w kącie stała, żeby
chanizm nie posiada własnej podstawy
ska, jaką poznał Adam i którą
gwiazdka na włosie wisiała.
czasu i dlatego steruje nim układ elektak łatwo odnaleźć w „Panu
Lubi tylko potrawy narodowe,
tromechaniczny. Nadto każdy zespół
Tadeuszu ”. I ta Gwiazdka pakaszę, kapustę, kiełbasy, czerporuszający wskazówki ma inną konmiętna w Łukowie. Czy by
ninę, kluski itd., wszystko to
strukcję. W latach 70. mechanizm był
z tego nie mogła powstać ciewciąga do narodowości. Jest
już wypracowany i zegar stał się bardzo
kawa opowieść?
sy
naboźny, żegna się siadając
Wskazówki spadały pod włai wstając od stołu; bywa na naPaweł Dzianisz zawodny.
snym ciężarem po minięciu godziny 12,

a każda przerwa w dopływie prądu, nawet kilkuminutowa, zatrzymywała zegar i opóźniała jego chód.

Reanimacja archaicznego me:

- chanizmu

- Mieliśmy poważny kłopot z zegarem, gdyż jego błędne wskazania iryto-

wały mieszkańców Gdańska - mówi

Małgorzata Marczak, zastępca dyrektora Muzeum Historii Miasta Gdańska. "Okazało się, że ratuszowy zegar jest nie
tylko ozdobą wieży, ale tak jak przed
wiekami, nadal pełni funkcją
użytkową. Zmobilizowało to
nas do podjęcia próby naprawienia starego mechanizmu.
Remont zegara, pierwszy od
chwili uruchomienia, przeprowadzony został w 1989 roku,
pod nadzorem dr. G. Szychlińskiego.
Naprawa napotykała na wiele barier. Nie mieliśmy pieniędzy, a zakup materiałów oraz
urządzeń, niedostępnych wtedy
na rynku, był prawie niemożliwy. Utworzyliśmy więc klub
sponsorów,

choć

muzeum,

a także

miasto,

po

tzw. wypływie na Minie,
w ubiegłym roku. Mina to poprzeczny chodnik na głębokości 170 metrów. O mało co, ów
zabytek wpisany piętnaście lat
temu na pierwszą Międzynarodową Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego przestałby istnieć. Nic więc dziw-

nego, że przewodnicy i dyrekcja kopalni dmuchają na zim-

ne.

Coraz mniej do
oglądania...

- Znajdujemy się teraz
w Kaplicy św. Antoniego - objaśnia przewodnik. - Jesteście

ostatnią grupą, która ogląda to
miejsce. Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków
będziemy wycinać figurki.
Konserwacja potrwa kilka lat.
Kaplic było w kopalni 20.
Ocalało 10. Trzy zostaną dla
turystów.
- A oto miejsce, którego nikt
nie oglądał przez ostatnie 300
lat - mówi zastępca dyrektora,
Adam Bromowicz. - Odsłonili-

Tę

dnia.
Kopalnia soli była również
miejscem pracy więźniów i kobiet, zaraz po wojnie. Podczas
niej - więzieni byli przez hitlerowców, Żydzi.
Kaplica bł. Kingi. Tu wziąć

kopalnia wspólne interesy od
stuleci. W XVII wieku sól do
Gdańska sprowadzał z Wieliczki kupiec Loiss. Teraz - z
Gdyni przywozi się do kopalni
i muzeum sieci rybackie. One
podtrzymują stropy, ściany, by
się nie osypywały. Wykonane
z włókna naturalnego czy

Komora Michałowicza - wyłączona z ruchu turystycznego.
Grozi jej zawalenie. Gdyby do
tego doszło, zapadłoby się śródmieście Wieliczki.

Wielicki śledź i gdyńskie
sieci

można ślub. Za „co łaska”, lecz

Czy w kopalni soli żyją janie mniej niż wynajęcie kaplicy,
kieś stworzenia? Owszem. Nie,
a to kosztuje 8 milionów zło- - szczurów nie ma. Niech się patych. Jest oczywiście i żłobek,
nie nie boją. Są myszy. Akadewykonany z wielickiej soli. Jemia Medyczna bierze je do badynie figurka Dzieciątka wydań. Łapią górnicy. Koty też.

sztucznego, nie są pożerane

przez sól. Skuteczniejsze więc
niż stalowe.
- Jesteśmy w Grocie Piłsudskiego. To stara, przedwojenna

Wierność małżonek można
zmierzyć w komorze Erazma
Barącza. W jaki sposób? Po
prostu trzeba wrzucić połowicę
do jeziorka. Jeśli tonie - jest
wierna. Jeśli nie - znaczy, że
zdradziła.
. - To miejsce widzi z góry co
setny turysta - opowiada Franciszek Frąk w Komorze Saurau
- O, tam na sznurze podciągane
są i opuszczane figurki. Tak
dawniej zjeżdżali do kopalni
górnicy i wydostawali z niej.
Gdy wyjeżdżali, zaczynali
śpiewać. Najpierw nabożne
pieśni, a gdy byli blisko wierzchu, coraz sprośniejsze.

nazwa. Było też jezioro i prom.
Po wojnie patronował temu

Przede wszystkim trzymają
wartę przy końskim żłobie. Bo
czworonożna siła pociągowa
jest pod ziemią niezbędna. Był
Gniady,

Sokół

i inne. Teraz

miejscu Świerczewski.

-

Kuba II. Ciągnie zwykle siedem
pełnych
wózków.
Z ośmioma pustymi nie ruszy.
Umie liczyć... stuknięcia zaczepów. Na międzypoziomie
Szwind podobno grasuje koza.
W komorze Wiemarskiej też
zachowało się jeziorko. Nagle

porusza się w nim woda.
- To wcale nie podziemny
potwór. Hodujemy specjalny
gatunek śledzia - żartuje Franciszek Frąk. - Gdy machnie
ogonem, powoduje wzburzenie
solanki.
Z wybrzeżem Bałtyku ma

Jeziorko też wróci i prom
zacznie znowu kursować.
Pierwszy rejs odbył się na
przełomie XIX i XX wieku.

Komora Staszica - tu pod-

czas wojny Żydzi produkować
musieli części do samolotów.
Upamiętnia to wizerunek gwiazdy Dawida na jednej ze ścian.
Tu, w 1991 roku, wystawiono
operę dla uczestników obrad
KBWE w Krakowie.

Kto weźmie zapadające
się akcje?

Salą w której odbywały się
akademie z okazji 22 lipca, jest
Komora Warszawa. Powstała

m, czwartej, mniejszej - 3,7 m. Mie-

dziane blachy przynitowane są miedzianymi nitami do rusztów nośnych, odkutych z krzyżujących się płaskowników

zówki

były dawniej

metodą

złocone

ogniową. Metoda ta polegała na wy-

grzewaniu w ogniu przedmiotów meta-

lowych, pokrytych amałgamatem

rtęci.

Rtęć odparowywała, a na medzi czy Żelazie pozostawała powłoka złota. Jednak była to technologia zabójcza dla
złotników wdychających opary rtęci.
Umierali oni szybko, lecz w dawnych

wiekach nie zdawano sobie sprawy

z przyczyn ich śmierci. Część starych
złoceń zachowała się.
Przeprowadzając konserwację cyferblatów oczyszczono je i pokryto ośmiowarstwową powłoką ochronną o pierwotnej barwie zieleni malachitowej.

zastosowane poprzednio były
już wyrobione i miały zbyt małą średnicę. Powodowało to

nierównomierny

obró

Nakaz

wek, a tym samym.-

błędy we

wskazaniach zegara'*Wska- *

.

zówki są bardzo ciężkie
i posiadają dużą powierzchnię.
Aby je równomiernie obracać,
mechanizm musi być mocny
i precyzyjny. Zwłaszcza, że
wskazówki narażone są na dodatkowe obciążenia spowodo-

wane

naporem

wiatru

Fot. Archiwum

czy

oblodzeniem. W tym roku wykorzystano okazję, jaką stanowiło ustawienie
przy wieży rusztowań i demontaż wskazówek, poddanych konserwacji. Naprawiono

przekładnie

i wymieniono

osie,

których średnicę dobrano tak, by były
podatne na dodatkowe obciążenia. Zbyt
grube i sztywne osie mogłyby pękać.
Ponieważ kwarc sterujący zegarem zainstalowany jest w piwnicach ratusza,
występują zakłócenia w przewodach
doprowadzających impuls czasu na
szczyt wieży. Stąd od początku przyszłego roku zegar ratuszowy zostanie
włączony do światowej sieci czasu,

w 1818 roku. Ma wymiary 54 17 - 9 metrów. Tu trenuje Gór-

nik” Wieliczka.
- Kopalnia miała znaleźć się
na liście 400 przedsiębiorstw
przeznaczonych do prywatyzacji. - mówi dyrektor naczelny
Zbigniew Zarębski. - Kto weźmie akcje zapadającego się
przedsiębiorstwa?
Niebezpieczeństwo iluzorycznie wydaje się zażegnane.
Uszczelnianie Miny pochłonęło
najwięcej pieniędzy. Uszkodził

uszczalny zabytek

rzeźbiona jest w bryle pochodzącej z żup kłodawskich. Zupa
to staropolska nazwa kopalni.

miedzianej. Średnica trzech wynosi 5

później, aby

uczytelnić znaki godzinowe. Cyfry,
oblicza słońc z promieniami i wska-

ostatecznie

- Czy eksponaty w Muzeum Żup Solnych można badać organoleptycznie? - zapytała jedna ze zwiedzających pań. Chciałabym sprawdzić czy są słone...
- Trzech rzeczy nie wolno lizać » odparł Franciszek Frąk - okazów geologicznych, rzeźb i... przewodnika.
śmy je wczoraj, ósmego gru-

i trudny demontaż tarczy, proponowany
przez jedną z firm konserwatorskich,
okazał się niepotrzebny. Ekspertyza
materiałowa opracowana przez dr. inż.
Gedymina Orlika z Politechniki Gdańskiej wykazała, że znajdują się one
w doskonałym stanie.
Tarcze zegarowe wykonano z blachy

blatom intensywny kolor błękitnozielo-

ny. Czarne pasy dodano

remont mechanizmu zegarowego sfinansował... Janusz
Leksztoń. Natomiast dwa potrzebne akumulatory załatwiliśmy w poznańskich zakładach
„Centra”, co zawdzięczaliśmy
pomocy służb konserwatorskich z Poznania. Jednak brak
dojścia do tarcz i mechanizmów na wieży - przekładni
i wskazówek, uniemożliwił dokończenie naprawy. Dopiero
tegoroczna konserwacja wieży
pozwoliła na dokończenie renowacji całego zegara.
Dr G. Szychliński zaznacza,
że zegar zaczął być punktualniejszy dzięki przeprowadzonej w 1989 roku zmianie podstawy czasu i zastosowaniu regulacji kwarcowej oraz skasowaniu luzów w mechanizmie.
Pozostało jeszcze dokonanie
wymiany osi wskazówek, gdyż

Niszczenie Wieliczki uda się powstrzymać za trzydzieści parę lat. Jak dobrze pójdzie...
Powyższy żart odzwierciedla ostrożność po zagrożeniu,
w jakim znalazła się kopalnia
soli w Wieliczce, tamtejsze

Przywracanie dawnego blasku

Zakończono
renowację czterech
elewacji gotyckiej wieży
ratusza, przeprowadzoną pierwszy
Renowacja zegara oboj jewel
Tesa
dno
aeg
AAC
pis
jęła także zabezpieczenie
umożliwiły też konserwację zabytkowego zegara wieżowego - czterech tarczy i części jego czterech cyferblatów

Ju, bo należał do powstania
W listopadzie w Konarze-

ropejskiego.

mi odkryto powłokę, której składnikiem

była zieleń malachitowa, zmieszana
z błękitną smaltą, co nadawało cyfer-

żelaznych. Konstrukcja nośna każdej
tarczy przymocowana jest do muru
czterema stalowymi hakami. Naturalnym i wystarczającym zabezpieczeniem
elementów żelaznych i miedzianych są
warstwy tlenków. W ekspertyzie
stwierdzono, że tylko fartuchy miedzia-

ne, okalające tarcze, wymagają drobnych napraw blacharskich.
Maria Bojarska i Grażyna SzumskaJózefowicz z pracowni konserwacji
MHMG, które nadzorowały renowację
cyferblatów, powiedziały nam, że badania mikrokrystaliczne pozwoliły ustalić
i odtworzyć oryginalny wygląd tarczy.

Oprócz tych naturalnych
czynników, dochodzi jeszcze
rabunkowa gospodarka. Kopalnia czynna była już 700 lat te-

mu. Ślady solnego warzelnic-

twa w tej okolicy pochodzą
jednak sprzed 5 tysięcy lat.
Wieliczka przez wieki napełniała pieniędzmi skarbiec królewski. Później - skarb państwa. Na jej zabezpieczenie zawsze

skąpiono.

Zagrożenie,

które objawiło się w kwietniu
ubiegłego roku wyciekiem „na

Minie” w pełni uświadomiło

Tarcze zabezpieczono także od wewnątrz. Złocenia wykonano metodą nakładania płatków złota na warstewkę
żywicy. Zużyto pięć tysięcy płatków
z 22-karatowego złota potrójnego, czyli
- najgrubszych. W sumie ich waga wynosi niecałe 700 g. Płatki takie wyklepuje się ręcznie, pomiędzy skórami.
Łączna powierzchnia pozłoceń nie
przekracza 21 m kw.
Z. ratuszowego zegara zachowały się
tylko całe tarcze. Konserwatorzy twierdzą, że w przypadku zegara wieżowego
jest to bardzo dużo...
:

stopień niebezpieczeństwa. Do
kopalni trafiło kilka tysięcy
metrów sześciennych namułu.
Zaczęły pękać mury obiektów
religijnych: klasztoru ojców
franciszkanów i kościół. Akcja
ratunkowa trwała od kwietnia
1992 roku do 10 czerwca bieżącego. Szczegółową relację
obrazującą przebieg dramatycznych wysiłków ratowniczych, trwających wiele miesięcy, spisał główny specjalista
ds. organizacji, rzecznik prasowy kopalni, Franciszek Frąk.

Jacek Sieński

Jego opracowanie zawiera też
wyniki obliczeń, ile pieniędzy
potrzeba na powstrzymanie degradacji zabytku, który może
rozpuścić się w wodzie. Przy
corocznych nakładach w wysokości 400 miliardów złotych,
proces zabezpieczenia zakończyłby się za 37 lat. Jeśli będzie przyznawana kwota 180
mld (tyle, ile przewidziano na
przyszły rok), zabiegi ratownicze potrwają 90 lat. Chyba, że
zabytek znowu znajdzie się „na

Minie”.

Kazimierz Netka

MOGŁO POZNADMNIED PRZY MIOLUIZ

NIM STOLE UDAWA, ŻE CI MAKOTE

się tor kolejowy z Krakowa. Pociągi nie dojeżdżają do śródmieścia. Spada cena działek - żali
się burmistrz, Józef Duda.
Co pokolenie, to była jakaś
awaria związana z kopalnią.
A ludzi z nią związanych jest
około 6 tysięcy... Cierpiała już
od stuleci.

Siła złego

Na Wieliczkę napierają Karpaty, góry młode, których proces kształtowania nie został jeszcze zakończony. Pękają stropy, ociosy. Niebezpieczeństw

DUTC1

Zapiski do opowieści
o łukowskiej
Mickiewiczów Gwiazdce

ugrowymi

Na wszystkich tarczach, pod

kołami i okalającymi je czarnymi pasa-

jest więcej. Kopalnię i zabytki
atakuje około 30 odmian grzybów.
Największym jednak zagro-

żeniem jest woda.
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Frank Zappa
geniusz i błazen
W świecie rocka nigdy nie brakowało oryginałów i dziwaków. Szokujący wygląd,
prowokacyjne zachowanie, kontrowersyjne wypowiedzi bywały często przepustką
do sukcesu wykonawców, których umiejętności muzyczne były co najmniej wątpliwe.
Jednak mistrzem w tym rock'n'rollowym
cyrku pozostanie na zawsze Frank Zappa.
Słuchanie Zappy i fascynacja jego muzyką stanowiły rodzaj elitarnej rozrywki
dla wtajemniczonych, przynajmniej w Europie, gdzie jego twórczość brana była poważnie
Amerykanie tymczasem z charakterystyczną dla siebie prostodusznością traktowali ją
po prostu jako jeszcze jeden element swojego bogatego folkloru. Takie podejście
wydaje się zresztą pod wieloma względami słuszne, wziąwszy pod uwagę fakt,
że fenomen Zappy wymyka się wszelkim klasyfikacjom.
Skłoniło to nawet niektórych
krytyków do stwierdzenia, że
Zappa w ogóle nie jest muzykiem rockowym, a jedynie wykorzystuje środki charakterystyczne dla tej muzyki do tworzenia własnych odrębnych jakościowo kompozycji. Jest
w takim ujęciu zapewne trochę
racji, ale wydaje się, że; mimo:
|
wszystko idzie

a
dobrą
sprawę trud-

no

nawet

określić, czy
był on muzykiem

roc-

kowym. Pod pewnymi względami tak. Używał, czy też wedle własnego określenia nadużywał, gitary elektrycznej, nagrywając więcej kilometrów
taśmy solówek gitarowych niż
zrobił to jakikolwiek muzyk na
świecie. Jako jeden z pierwszych w połowie lat sześćdziesiątych rozpoczął eksperymenty z elektronicznymi przetwornikami dźwięku, elektryfikując
jednocześnie cały towarzyszący

mu

zespół,

grał w ostatnim składzie King
Crimson)
rullo

oraz Warren Cucu-

(obecnie

Duran

Duran),

perkusiści Aysley Dunbar,
Chester Thompson (stały koncertowy pałker Genesis), Terry
Bozzio (UK) i Winnie Coaliuda (gościł ostatnio w Gdyni
z zespołem Johna Patituccie-

Stał się w ten sposób duchowym patronem wszystkich
„freaks” - odmieńców i outsiderów idących wiasną drogą
i dystansujących się od wszelkich ideologii.
Jako bodaj pierwszy muzyk
Zappa odkrył, że rockowa publiczność lubi być znieważana.
Do historii przeszły jego dialogi z publiką, które rozpoczynał
zwykle od okrzyku „Cześć
świnie!”. Podobno (osoba Zappy obrosła taką legendą, że
czasem trudno jest oddzielić
prawdę od zmyślenia, szczególnie jeśli chodzi o początki
jego Kariery) razu pewnego
zdarzyło

się, że wychodząc

scenę Zappa

pozdrowił

na

pu-

kobietą, ojciec czwórki dzieci
nie miał w sobie nic z maniaka
seksualnego. Wydaje się zatem, że pornograficzne teksty
to jeszcze jeden zabieg w celu
sprzedania elitarnych pomysłów muzycznych Zappy szer- szej, mniej wybrednej publiczności. Jednocześnie była to dla
niego samego doskonała okazja, by wykpić współczesną
obyczajowość seksualną z jej
kultem rozwiązłości i dewiacji
seksualnych. Wbrew pozorom
Zappa daleki był od gloryfikacji takiego stanu rzeczy, choć
w potocznej świadomości
utrwalił się jego obraz jako
nieco obleśnego satyra, oblizującego się na myśl o „Cycu-

ono zbyt daleko.

Zappa we wszy- '
stkich stylach
porusza
się
z równą swobodą.
Weźmy
jazz...
x
Zappa mówił,
że nienawidzi
jazzu, że duch
tej muzyki dawno się wypalił,
a pozostała jedynie odgrzewana
w nieskończoność pusta forma. Nie przeszkodziło mu to
jednocześnie
w nagraniu kilku
wyśmienitych
płyt jazzowych,
z których jedna
„Grand Wazoo”
doczekała się nawet szczegółowej
analizy
w monumentalnym dziele niemieckiego krytyka, Joahima Ernsta
Berenta

z dęciakami

włącznie. Muzycy z prowadzonej przezeń grupy Mothers of
Invention tworzyli swego czasu najbardziej zarośniętą i obdartą kapelę w show-businessie. Ma też Zappa na swoim
koncie wiele kawałków o niewątpliwie rockowym charakterze, a kilka lat temu zrobił nawet cover zeppelinowskich
„„Schodów do nieba”.
A jednak nie był on nigdy
rockmanem pełną gębą. Jego
przekora i zamiłowanie do absurdu kazały mu przerywać
choćby najbardziej ekstatyczne
solo gitarowe beknięciem lub
kilkusekundową wstawką wibrafonu w najbardziej nieprawdopodobnym metrum. Ta sama
przypadłość charakteru popychała go do faszerowania
większości numerów takimi łamańcami rytmicznymi, że jakakolwiek próba tańca przy ich

„Wszystko o jaz-

akompaniamencie skazana by-

zie”. Przez: zespół Zappy prze-

ła z góry na rezultat zbliżony

do.objawów choroby św. Wikta.. „winęło się też:
e wszystkimj
; wielu znamieni
"tych"

+. ści
ci

wyczerpywał nawet wiczę*

takich jak fran-'

muzycznych zainteresowań

cuski skrzypek

Zappy.
Jeszcze jako nastolatek Zappa fascynował się dokonaniami muzycznej awangardy XX
wieku: Strawińskiego, Weberna, a nade wszystko dziś już
prawie zapomnianego francuskiego kompozytora, Edgara
Varese. Oprawiony w ramki”
list, który małoletni Frank
otrzymał od swego idola, należał do najcenniejszych relikwii
przechowywanych przez artystę (bok nadpalonego Stratocastera, będącego uprzednio wła. snością Jimi Hendrixa). Ta fascynacja tak zwaną muzyką
poważną, choć traktowaną nie-

Jean-Luc

Ponty,

pianista George
Duke, bracia Randy i Mike
Breckerowie czy multiinstrumentalista Ian Underwood.
Muzycy towarzyszący Zappie to zresztą temat na osobną
rozprawę. W ciągu z górą
ćwierćwiecza działalności zarówno pod szyldem Mothers of
Invention jak i pod własnym
nazwiskiem Frank współpracował z ponad setką instrumentalistów i wokalistów. Stawiał im
niezwykle wysokie wymagania, ale też współpraca z nim
była wielką szkołą gry i myśle-

Fot. „Circus”
go). U Zappy terminował także
grający na klawiszach i skrzypcach Eddie Jobson (potem UK
i przelotnie Jethro Tull) oraz
basista Patrick O'Hearn, ceniony obecnie muzyk nurtu New
Age.
To jednak nie wybitny talent, czy zdaniem niektórych
krytyków wręcz geniusz muzyczny przyniósł Zappie największą sławę. W drugiej połowie dwudziestego wieku być
genialnym to za mało, trzeba
jeszcze mieć pomysł na sprze-

bliczność wyciągając prawe ramię i krzycząc „heil!”. Gdy widownia odpowiedziała w ten
sam sposób, Franek najspokojniej oświadczył, że z faszystami nie ma zamiaru gadać
i zszedł ze sceny. W latach siedemdziesiątych podczas koncertów Zappa przeprowadzał
wśród obecnych na sali dziewcząt zbiórkę bielizny osobiście
lustrując i komentując każdy

otrzymany egzemplarz oraz zachęcając do współzawodnictwa
z fankami z innych miast, na

szkach i piwie” (taki był tytuł
jednej z jego piosenek).
Kontrowersje wzbudzał także polityczny aspekt twórczości Zappy. Zagorzały wróg republikanów nie przystawał jednocześnie do charakterystycznej dla demokratów postawy
„political correctness”. Niektórymi tekstami ściągnął na siebie gromy rozmaitych mniej-

szości - począwszy od femini-

stek, poprzez gejów, aż po Żydowskich ortodoksów i arabskich fundamentalistów. Nieporozumieniem byłoby jednakże posądzanie Franka o nietolerancję. To raczej owa skłonność do sprowadzania wszystkiego do granic absurdu kazała
mu z tą samą pasją wyśmiewać
zarówno konserwatywnych
„kowbojów”

z Południa,

we-

dług których właściwe miejsce
dla kobiety to tylko kuchnia albo łóżko, jak i wojujące feministki widzące w każdym mężczyźnie wroga.
Kolejną cechą wyróżniającą
Zappę była jego nieprawdopodobna pracowitość. W ciągu 27
lat wydał z górą 50 płyt, z czego spora część to albumy
podwójne, a nawet potrójne.
Całej zarejestrowanej przez
niego muzyki nie poznamy
pewnie nigdy. Samych nie publikowanych nagrań z lat
. sześćdziesiątych starczyłoby
podobno na tuzin płyt. Do koń-

hg
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ca lat osiemdziesiątych, a więc

do momentu ujawnienia choroby artysty, jego zespół przebył
setki tysięcy kilometrów koncertując na całym niemal świecie. Za czasów gorbaczowow-

skiej

KE

|.

=
Fot. „Circus”

Zappę można było spotkać w przeróżnych miejscach... ot, choćby jako uczestnika show w Los Angeles.
kiedy w sposób zgoła niepoważny, widoczna była od
pierwszych płyt sygnowanych
nazwiskiem Zappy. Na kilku
z nich pojawiała się orkiestra

symfoniczna, raz nawet kierowana przez wybitnego współ-

czesnego kompozytora francuskiego, Pierre'a Bouleza. Była
też płyta z syntezatorowymi
przeróbkami utworów osiemnastowiecznych kompozytorów włoskich. Sam Zappa mawiał o sobie: „Jestem kompozytorem, który tylko przez
przypadek gra na gitarze”.

ONO

i

nia o muzyce w ogóle. Najbardziej bodaj znany z wychowanków Zappy, gitarzysta Steve Vai porzucił nawet akademickie studia muzykologiczne,
gdy tylko otrzymał ofertę grania z Frankiem. Jednocześnie
praca dla Zappy była w rockowym świecie najwyżej cenioną
rekomendacją muzycznych
kwalifikacji. Oprócz Vaia ze
szkoły Zappy wywodzą się
m.in. gitarzyści Adrian Belew
(współpracujący potem z Davidem Bowie, Talking Heads
i Robertem Frippem, z którym

danie tego geniuszu. W przypadku Zappy był to konsekwentny image błazna i prowokatora. Od początku swojej
działalności szedł on ostro pod
prąd zarówno mód muzycznych jak i ideologicznych.
Obecny przy narodzinach ruchu hippies Frank z równą pasją kontestował amerykański
styl życia jak i buntujących się
przeciw niemu długowłosych
spod znaku flower-power, wy-

zasadzie kto da więcej. Występ
taki z reguły kończyła piosen-

ka, w której Frank jednoznacz-

skry-

nie dawał do zrozumienia, co
sądzi o poziomie inteligencji
panienek, które dały się namówić na ten wygłup.
Obsceniczność pomysłów
scenicznych oraz przede wszystkim tekstów to kolejny wyróżnik działalności Franka.
Obsesja, z jaką powraca on do
tej tematyki jest zastanawiająca, szczególnie, że w życiu

wany konformizm oraz wiarę
w zbawienną moc narkotyków.

dwudziestu pięciu lat z tą samą

śmiewając

ich naiwność,

prywatnym Zappa żonaty od

pierestrojki

wraz

ze

swym przenośnym studiem poleciał nawet do Związku Radzieckiego, by umożliwić tamtejszym muzykom nagrywanie
w profesjonalnych warunkach.
Kilka lat potem żegnał sowieckich żołnierzy na pamiętnym
koncercie w Pradze. Polskich
fanów kilkakrotnie rozpalały
pogłoski o planowanym zaproszeniu Zappy na występy w ramach Warszawskiej Jesieni.
Niestety,

ostatecznie

ył

BHTM

w Aspen
rdzo bogafa.

yszymy gościnnie

istrumeniu Leo Boltko

odelia!), Kawałki

|

s

nie do-

czekaliśmy się koncertu Franka
w Polsce i już się nie doczekamy. 4 grudnia, na dwa tygodnie przed 53. rocznicą swoich
urodzin, Frank Zappa zmarł na
raka prostaty.

Dariusz Szreter
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+ flisak, 4) przemoc, gwałt w celu zastraszenia przeciwnika, 5) |
oddźwięk rezonansowy, 9) ślubna, wizytowa, 10) ptak, a tak- |

PIONOWO:

Ę

z

U.

POZIOMO: 1) oskarżyciel publiczny, 6) głowy, 7) zbior- |
nik wodny, 8) przeciwna strona orzełka, 11) eskimoski ska- | |
- fander, 13) zarys, plan, 14) np. częstotliwości fal radiowych,
15) maszyna tnąca np. buraki.

RANE

W

1) sufiks,2) pniak z korzeniami, 3) starszy | |

że plotka, 12) huragan.

:

- Szarada

pod

dla dorosłych

redakcją

Piotra Sobolewskiego
M. Nakonieczny - J. Pazur-

kiewicz
Mistrzostwa m. Gdyni 1976
T.
:
Mistrzostwa Polski w rozwiązywaniu zadań szacho-

Na szachownicy 5x5 umieszczono 5 hetmanów. Na przedstawionym diagramie w każdym polu szachownicy wskaza- |
no liczbę hetmanów, które szachują to pole (zakładamy, że
hetman szachuje także pole, na którym stoi). Czy na podstawie tych informacji potrafisz określić położenie wszystkich
hetmanów?
nu”

L

Gratulujemy! Nagrodę wysyłamy pocztą. Podajemy prawidłowe rozwiązanie: 1. Gf8,
Gf6 z. Kf3! Ke8 3. Gg7 Ke7
4, Kg3! f4 5. Kf3 Ke6 6. Kf4

2. B. Grabarska - ZPD Jasień
6,5 3. A. Maleska MKS MDK
Bydgoszcz 6,0 4-5. D. Kuchta,
M. Aksiuszyc obie MKS

+4

po 5,5. Nasze „trzy muszkieterki” M. Walkusz - Gedania

Mistrzostwa
Polski w rozwiązywaniu zadań sza-

Gdańsk, M. Kozińska YMCA
Gdynia i J. Karczmarzyk - Gedania Gdańsk zajęły odpowiednio 13, 14 i 15 miejsce na
16 startujących zawodniczek.
U

Z myślą o wszystkich naszych Czytelnikach, którzy

chcą wziąć udział w tej imprezie, publikujemy dziś zadanie
Tetapu.
Mistrzostwa Polski organizowane są przez Komisje
Kompozycji PZSzach. Składają się z trzech etapów. Pierwszy polega na rozwiązaniu zamieszczonej dwuchodówki.
Zadania drugiego etapu ukażą
się w lutowym numerze „Szachisty”. Finał odbędzie się
wiosną przyszłego roku.

I:

B Kgl, He2, Wh4, Wfl, Go4,
Gc3 p. a2, b2, e, f5, g2, h2;
Ke

ONY Je

zań - koniec roku. W rozwiązaniu należy podać tylko
pierwszy ruch białych oraz na-

Ze pisma, 2 KIÓTOEO OZN
-

k

MACZCŚOI
LD BC

Szachista

„STP SEKTTTRN

żyny 13,02-548 Warszawa |
Ci, którzy nadeślą poprawne rozwiązania, zakwalifikują
się do II etapu oraz wezmą
udział w losowaniu 50 nagród
(atrakcyjne książki o kompozycji szachowej) ufundowanych przez antykwariat szachowy G. Pawińskiego.

Emisje znaczków na Boże
Narodzenie przygotowuje wiele
poczt na świecie, zaczęło się to
z początkiem drugiej połowy naszego stulecia. W roku 1957 3znaczkową serię wydał Liechtenstein, a od 1959 r. regularnie
ukazują się serie Watykanu
i Hiszpanii. Na hiszpańskich

Chłopcy: 1. M. Oliwa ZPD Jasień 7,0 (z 9,0). 2-3. G.

Murawski - ZPD Jasień, R.
Wismont - Przełom Postomino
po 6,0 4-5. P. Kania - Apator
Toruń, G. Protaziuk - Maraton.

znaczkach można podziwiać reprodukcje poświęconych Świę-

Warszawa po 5,5 pkt. 6-8. P.
Koc,K. Kiełczewski obaj Jan-

tej Rodzinie wspaniałych obra-

tar Pruszcz Gdański, K. Li-

zów Goi, Velasqueza, Murilla,

.sowski LKS Kormoran Ostróda wszyscy po 5,0 pkt. Starto-

Greco i in. Również bo”
wcześnie,
już

wało 20 zawodników.

Dla poprawy nastroju proponuję lekturę partii z finału
mistrzostw Polski anno Domi*. ni 1948, która'zdóbyła nagro-

eniejuza najepizy palce regon:

o

diagramu

etyka
la kaleistów

MDK Śródmieście Wrocław

Termin nadsyłania rozwią-

Kontrola

Soft GO powć YWIS sj OW kW

.

ro=

pomidorową z makaronem. Wśród preferowanych potraw p.
Wojciech wymienia
również kaczkę pieczoną, chociaż i inne
popularne dania polskiego stołu. Natomiast nie zdarzyło się
jeszcze, ażeby przed
podaniem ciepłej kolacji obeszło się bez - po prostu przez
niego uwielbianej - sałatki jarzynowej. Przyrządzenie tej sałatki wymaga ugotowania... rosołu z kury wraz z obfitą ilością włoszczyzny. Po odcedzeniu do jarzyn dodaje się wszystko drobno pokrojone - szynkę gotowaną, jajka, jabłka,
cebulę, ogórki kiszone, grzybki, nieco musztardy, pieprzu,
majonezu. Wskazana też jest odrobina szczypiorku. I to jest
to, czego sławnemu globtroterowi nic nie zastąpi. Mając
przed sobą domową ulubioną sałatkę, p. Wojciech może spokojnie przy, rodzinnym stole snuć opowieści o egzotycznych
kąskach, które w czasie ostatniej podróży dane mu było degu-.
stować za jednym czy drugim oceanem...
|

i

NE.

|

;

dzinnegow Poznaniu,
mamusia przygotowuje mu - od lat dziecię-

JOW

— EE
6

kied

zajeżdża
do domu

gl

x

5

jednak,

wu
14

|

strzów patelni się nie
zalicza

cych ulubioną - zupę

ZA
:

l
ROKKO

rat do wybitnych
mi-

Jarzynowa poznańska

6

13

"

1 AUOO Kal kas, sam sio

4

Mistrz rakiety aku- g

—

Partia szkocka
J. Dreszer
- J. Grynfeld
Finał MP Poznań 1948
+1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. $c3

Sf6 4. d4 ed 5. Sd4 Gcś 6.
Ge3 Sd4 7. Gd4 He7 8. Gc4

Se4 9. 0-0 Sc3 10. Gc3 0-0 11.
Hg4 gó 12. Wfel d5 13. Hf4

$IPSOTR

znaczki tego rodzaju, jeden
z nich dziś prezentujemy. Tego-

roczną
serię projektu Sandry

man zainspirowało iluminatorstwo starych ksiąg. Znaczki
przedstawiają 3 inicjały: G (Go-

W brydżu jak w życiu

a układy nie marały

7) angielski kuzyn centymetra, 8) kręci się czasem w oku, 9) w są- .

dzie broni oskarżonego
« PIONOWO:1) dzięki niej zagotujesz wodę bez czajnika, 2) gra,
3) zestaw, 5) służy do pieczętowania ważnych listów lub doku-

mentów, 6) bije od złota

Krzyżówka rodzinna
:

Zadanie |

. POZIOMO: 1) parowóz, 5) pomidor, 7)
kir, 8) opona, 10) nakaz, 11) nagus, 13) sala,
14) ryza, 16) kacet, 18) wdowa, 20) kołek,

21) rewia, 22) okręt, 23) absolut
PIONOWO: 1) popręg, 2) romans, 3) widok, 4) zgroza, 6) opaska, 7) kanarek, 9) Almatea, 12) upadek, 15) zwłoka, 16) kartel,
17) chwast, 19) okres

Zadanie 2

horta, 12) makata, 15) starka, 16) aktywa,
17) porost, 19) radło

Nagrody wylosowali: Andrzej Major,
Gdańsk, ul. Gdańska 12/19, Andrzej Monkiewicz, Gdańsk, ul. Władysławowska 2
A/10 i Monika Pobłocka, Gdynia, ul. Chylońska 1 13/4.

- Tletrójkatów?

Rozwiązanie: 84

Nagrodę wylosował Marian Darga, Żeli-

strzewo, ul. Lipowa 23/3.

Cześć dzieciaki!
Który cień?

POZIOMO: 1) autobus, 5) purysta, 7)
oda, 8) zanik, 10) frant, 11) plama, 13) dach,
14) dysk, 16) amper, 18) tarok, 20) krata,
21) terma, 22) radny, 23) arogant
PIONOWO: 1) alpaka, 2) taryfa, 3) ba-

Odp.: D Uzasadnienie: A - za długi nos;
B - węższy kubek; C - za długa grzywka; E odchylony tył szlafroka; F - zamknięte pu-

sza, 4) szanta, 6) tandem, 7) odpadek, 9) ko-

dełko

TA

Ha-

g5 14. Hf3 Hd6 15. Gd5 c6' . odwill - Dobra Nowina), Joy
16. We5! Hg6 17. Gc4 Gd6. (Radość) i P (Pace - pokój),
Cz Kh8, Hc6, Wd8, Wd4,
.. reprezentanci naszego
w których zawarte są ilustracje
18. He3! h6 19. Wadl! Geś
Gb7,Gdó p. a6, c5, f6, g7, h6
okręgu uczestniczący W półfisymbolizujące te hasła. Znacz20. He5 Kh7 21. Gd3 f5 22.
Białe efektownie wygrały.
nałach mistrzostw Polski do
kom towarzyszą dostosowane do
Za rozwiązanie przyznajemy 4
Gc4!!
Wg8
23.
Gg8
Hg8
24.
lat 20 rozegranych w dniach
pkt. Nagrodę za rozwiązanie
Wd8 Hf7 25. Hh8 Kgó 26. nich karty pocztowe, koperty,
8-17.XII.93 w Grudziądzu.
zadania z dn. 10.XII.93 otrzyWf8 1:0. Bardzo efektowna
Oto rezultaty tego turnieju:
Tematyka świąteczna nie jest
muje p. A. Lejk, ul. Bażyńpartia, na pewno warta przejDziewczęta: 1. H. Jabłońmonotonna. Np. w Szwecji seria
skiego 16, 81-214 Gdynia.
rzenia i przypomnienia.
ska - Apator Toruń 7,0 (z 9).
6-znaczkowa z 1977 r. ilustruje
przygotowania do świąt. W serii
+ z 1979 r. zaprezentowano od.|. świętne stroje ludowe i biżuterię. W 1963 ukazał się pierwszy
znaczek USA z udekorowanym
olbrzymim drzewkiem świątecznym na placu. Następne przedOdpowiedzi zawodników E były jeszcze bardziej
stawiają obrazy Memlinga i MuDiagram
zróżnicowane. Zaczynając od pas poprzez 1 karo, I rilla. W Brazylii znaczek świąBA, 2 karo, 3 karo, 5 karo. W strefie środkowej użyteczny ukazał się w 1966 r.
wano cuebidów, pytano o ilość wartości, liczbę Asów
Z. europejskich znaczków wiele
4 AK1053
N
47
i
i.
udanych serii przedstawiła W.
Y AKD965
v6
W rezultacie za najlepsze końcowe kontrakty gra: | Brytania: sceny zabaw dziecięjące pary (oczywiście przy zakrytych kartach) uważa- |
+
W
E eKDW1098654
cych, obyczajów ludowych, ba- li: pięciu 6 karo, a aż 14 licytowało inne kontrakty.
4 ĄA9
s
75
Jeden licytował 5 karo, jeden 5 kier, po jednym 6 jecznie kolorowe, pełne fantazji
rysunki aniołów, pasterzy: czy
Rozdanie z diagramu (turniej par, rozdaje W) pokier, 6 pik i 6 BA. Aż sześciu licytowało 7 Kier,
7
mędrców ze Wschodu. Odmienchodzi z turnieju par. Dziewiętnaście par z linii EW
pik, 7 BA. Ciekawostką może być to, że jedna para
ne są znaczki z Wysp Bożego
starało się wylicytować najlepszy kontrakt. W jasne
grała 1 kier i uzyskała 65 proc. maksa. Przy tak dużej
Narodzenia. Np. tegoroczna sekarty widać, że tym kontraktem jest szlemik karowy.
rozbieżności w ocenie rozdania można by sądzić, że
h okazało się, że wyliJednak przy zakrytych
ria 3-znaczkowa przedstawia eglicytacja układów niezrównoważonych jest kwestią
cytować szlemika nie jest sprawą prostą. Na kolejzotyczną dla nas florę i faunę na
szczęścia, a na układy nie ma rady.
nych stolikach licytacja przebiegała różnie, a kontle plaży, nad którą świeci
Może tak, a może tym razem grające pary nieco
trakty końcowe były też różne. Gracze W otwierali
gwiazda Betlejemska.
przesadziły
licytacje: 1 kier, 1 pik, ale większość zawodników
t
Z
otwierała 1 trefl lub 2 trefl — forsując do końcówki.

Wrócili na tarczy...

Rozwiązanie zadań z 10 grudnia:

+

e NN TN

Zdjęcie tygodn

Krzyżówka

PRAWOSKOŚNIE: altana, akcent, cze- |
reśnia, dyngus, cebula;

LEWOSKOŚNIE: czapla, lekcja, czytel-

„Teraz to jeszcze możecie, ale kiedy dorosnę zaszufladkować się nie dam!” - zdaje się mówić

nia, bogini, glista

Nagrody wylosowali: Krzysiu Cierpicki, |

mała Martynka, której zdjęcie przesłał nam p. Piotr
Kropidłowski z Gdańska. Praca spełnia wszystkie

Pruszcz Gdański, ul. 24 Marca 3/40, Jonasz

Czeszejko-Sochacki, Stegna, ul. Gdańska 86
i Dorota Sołtys, Malbork, ul. Wiślana 18/3.
Po odbiór nagród prosimy zgłosić się

w Domu Prasy, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, |
pokój 202 (II piętro). Zamiejscowym nagrody wysyłamy pocztą.
Czytelnicy, którzy w terminie do 10 |
stycznia nadeślą prawidłowe rozwiązania |
dzisiejszych zadań pod adresem „Dziennika |

Bałtyckiego” - 80-886 Gdańsk, skrytka |
pocztowa nr 419 - z dopiskiem „Krzyżówka

|

rodzinna”, „Szarada dla dorosłych” lub
„Cześć dzieciaki!”, wezmą udział w losowa-

|
|

niu nagród. Rozwiązania podamy za dwa ty- |
godnie.

wymogi tematu „Akt - dozwolony do lat pięciu”.
Zdjęcie miłe dla naszych oczu i zapewne dla modelki, która - zdradzę - na innych zdjęciach miała
mniej zadowoloną minę, szczególnie gdy została
ulokowana w koszu na... grzyby. W pełni to zrozumiałe.

Nasz temat następny to „Święta”, format nie
przekraczający 18 x 24 cm, technika dowolna.
Łączę od siebie najlepsze życzenia

M. Kostun

IQ

[Dzien JBAETYCHA | 24,25,26 grudnia 199
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Psychozabawa

Na giełdach

Sprawdź, czy mas
/

Przedświąteczny pośpiech

silne nerwy...
Spółóiopanowanie w prowadzeniu samocho
du to sprawy niezwykle ważne. Niestety, wiemy z doświadczenia,
jak często zawodzą nasze nerwy. Czasami. warto

więc

sprawdzić

samych

den z takich testów. Mamy nadzieję, Żew świątecz
nym nastroju umożliwi on nie tylko zabawę, ale
posłuży również korekcie naszych nie zawsze korzystnych zachowań za kierownicą.
Oczywiście, wyników tego testu nie należy traktować ze śmiertelną
powagą. Nie jest on przecież lekarską diagnozą stanu naszych nerwów. Życzymy więc przyjemnej że

bawy.

Szy przez co i mniej wart.

Przeważały jak zawsze volkswageny, fordy i ople. Sporo było również polonezów, starszych jak

Q b. uważasz, że ryzykujesz więcej
Qrc. pojedziesz przypuszczalnie szybciej niż zwykle

i zupełnie nowych, a także „maluchów”. Coraz mniej do Chwaszczyna przyjeżdża fiatów 125 p, nie-

wiele też cinquecento.

QQ d. musisz hamować chęć szybszej jazdy

Niektórzy sprzedający wychodzą z propozycją zamiany. Najczęściej chodzi o za-

Pytanie 12

siebie

i zastanowić się, jak przeciwdziałać zbyt gwałtownym
i niekontrolowanym reakcjom. Temu celowi służą

W tym tygodniu na giełdzie samochodowej W Chwiszczynie znalazło się wiele samochodów różnych marki i roczników. Właści-

ciele wystawianych aut chcą zdążyć sprzedać swój pojazd jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, zanim stanie się on o rok star-

mianę samochodów drogich i dużych na tańsze i mniejsze. Za szybami niektórych

D Pojazdem twoich marzeń obok auta jest:
a. jacht

nowszych aut nie było kartki z napisem „cena do uzgodnienia”. Ceny z niewielkimi tylko wahaniami utrzymywały się na poziomie przed tygodnia. Oto nasze no-

QI b. rower wyścigowy

towania (w mln zł):

QQ c. motorówka.
I d. samolot

PF 126p: 86 r: 17-26,5; 87 r.: 21-31,5; 88 r 28,5-30,5; 89 r.: 33.541 MIE
38,5-47; 91 r.: 41,5-49, 92 r.: 48,5-55; 93 r. -57;

Pytanie 13.
Twoim zdaniem dobry samochód jest:

Fiat 125p: 86 r. - 28,6; 87 r.: 27-34;
,
Polonez: 86 r. - 34; 87 r.: 44; 89 r.: 57-58,5; 0 r. - 54; 91 r. -87; 92 r.: 89-90; .

Qa: twoim „drugim wcieleniem”

93 r. - 107 i 120;

QQ b. mieszaniną
sztuki i techniki

Audi 80: 87 r.: 135-144; 88 r. - 143; 100: 87 r. - 141; 90 r. - 185; 91 r. - 320;
BMW
524 TD: 88 r. - 255; 3161: 88 r. - 175; 90 r. - 185; 91 r. - 16 tys. dol. 324:

Qlc. synonimem
wygody i nieza-

87 r. -145; 88 r. - 174; 520i: 91 r.: 325-345; 524: 85 r. - 118; 315: 82 r. - sa

wodności

Citroen AX: 90 r. - 108; BX: 87 r. - 92;

Test składa się z 18 pytań. W każdym z nich mamy do wyboru jedną z czterech najbardziej zbliżoną do naszych poglądów odpowiedzi. Zaznaczamy
je w odpowiednich
kratkach z lewej strony. W każ-

(I d. symbolem technicznej dojrzałości

Cinquecento 700: 92 r. - 97; 93 r. - 116; 900: 93 r. - 125;

dym przypadku wybieramy tylko jedną odpowiedź.
Wyniki zsumujemy dopiero po wyborze odpowiedzi

komunikat radiowy. Jest to ostrzeżenie o niebez-

na każde pytanie.
Pytanie 1

Zamierzasz zaparkować swoje auto w łuce przy
chodniku. Jadący za tobą kierowca daje ci niedwuzacne atak: że tno jos zanyzpw wne dla

Dacia 1410: 91 r. - 55;
Daihatsu: 93 r. - 135;

Pytanie 14
Na długiej podróżowej trasie słyszysz ważny

Fiat uno:
86 r. - 68; regata:
85 r.: 59-68; ritmo: 86 r. - 53;
Ford escort: 86 r. - 95; 87 r. - 108; 91 r. - 175; escort van: 86 r. - 96; fiesta: 89 r. 98; 921-173; sier-

piecznym
i nieobliczalnym kierowcy,
który pędzi tą
samą trasą i stanowi istotne zagrożenie w ruchu dro-

ra: 84 r. - 70; 85 r. - 88; 87 r. - 109; 88 r. - 115; 90 r. - 143; 91 r. - 200; pne: 93 r. -340;Ti
87 r. -99;
89 r. - 188; 91 r. - 255;
Honda civic: 92 r. - 270; CRX: 89 r. -130;

gowym.
Jak wówczas postąpisz:
(A a. zmierzasz możliwie szybko do najbliższego

parkingu

. Hyundai lantre: 92 r. - 195; pony: 91 r. - 160;

e

Łada samara 1,3: 91 r.: 83-86; 2104: 87 r. - 40; 2107:
89 r. - 65,5;
Mazda 323: 90 r. - 180; 626: 86 r. - 94. 92 r. - 280;
Mercedes
200D: 88 r. - 183; 91 r. - 320; 190B: 82 r. - 119; 91 r. - 298; 190D:
84 r. - 127; 85
r. - 165; 300D: 90 r. - 420 i 460; 124D: 90 r. - 425; 250D: 88 r. - 24 tys. DM; 87 r. - 255; 207D: 87

Q b. zatrzymujesz się na poboczu i oczekujesz
. odwołania alarmu
ac. AE ZARA A POW POR PEZEBWIESZ Z WYP:

Qb. rzygujez zaparkowania samochodu wym
miejscu
Qc. e PrjnNszsę sygnałami owego kierow

ad słumaczysz m. żedyłet plony
parkowania należy do ciebie

przywik

r. -65;

Ad. A eiyz daj z nizeyki ostrożnością

Mitsubishi
galant: 91 r. - 240;

Nissan miera: 92 r. - 175; sunny:
84 r. - 63; 86 r. - 95; błuebird:
90 r. - 142; stanza:
91 r. - 172;

Pytanie15
Twoim zdaniem wszelkie ograniczenia w komunikacji:

. Opel kadet: 83 r. - 47; 84 - 65; 86rr. - 104; 87 r. - 105; 90 r. - 155; vectra:
89 r. - 185 ; 90 r. - 200; omega:
92 r. - 255; 2s00na: 85 r. - 69; 88 r. - 105; record: 80 r. - 21;
Peugeot 205: 90 r. - 118; 92 r. - 125; 305: 81 r. - 45; 90 r. - 150; 405: 90 r. - 185; 91 r. - 215; 605: 90 r. - 295;

QI a. służą tylko przesunięciu strumieni ruchu na

$

Pontiac: 87 r. - 54;

Q b. są ważniejsze niż budowa nowych arterii ko-

Porsche 924: 81 r. - 85;
Renault
19: 91 r. - 146; 92 r. - 180; 21: 87 r. - 112; 91 r. - 210; 11: 84 r. - 59; 89 r. - 85; clio:
92 r. - 160;

munikacyjnych

Q c. służą całemu ogółowi społeczeństwa
(A d. są przeważnie niepotrzebnym utrudnie-

Rover 414: 91 r. - 165;
Skoda favorit: 91 r. - 115; 105L: 87 r. - 38,5;

Seat ibiza: 90 r. - 126,5
Toyota camry: 92 r. - 390; corolla:
80 r. - 37; 88 r. - 135; 91 r. - 160; celica: 90 r. - 245: carina: 86 r.
- 120; 90 r. - 225; carina II: 91 r. - 185;

niem powodującym korki na zatłoczonych trasach
Nie możesz
tego znieść, że:

Pytanie16

Qa. auta ciągle drożeją
Ob. ciągle cię ktoś chce wyprzedzać na drodze
Q c. wolno jadące pojazdy utrudniają ci jazdę po

Ten, kto nie posiada prawa jazdy: |

szczęśliwym

90 r. - 145; golfIII: 93 r. - 233; polo: 89 r. - 110; 90 r. - 126; 91 r. - 138; passat: 88 r. - 160; 90 r.

s

- 210; 91 r. - 260;
Volvo
360: 84 r. - 63;

b. jest pozbawiony wielu ra-

Qd. jest stanowczo
za dużo samochodów na .
ulicach
Pytanie4

Kupiłeś bardzo okazyjnie stary mocno sfatygowa:

golf:
84 r. - 85; 86 r.: 85-100; 91 r. - 137
i 167; 92 r. -260; jetta:
83 r. - 72; golfI:

w

Q a. może się czuć z tego powodu

dości i podniet, płynących

z zasiadania
za kierownicą
Qrc. oszczędza
sobie du-

Moto-ciekawostki

żą porcję stresów

Bd. nie zna pełni ży-

Mitsubishi 3000 GT - face lifting

cia
"Pytanie17:

ewCzGiejąziy
żeWyobraź

a» EROS

SI

AE

Ep

AE SAONA

iwnemu” klientowi
ae zadasz możliwości unieważnienia niefóstuńnej transakcji

:

Id. pozbędziesz się. ante na złomowisku
Wybrałeś się na bardzo krótki urłop i oto niespodziewanie
utknąłeś na trasie w wielokilometrowym korku. Jak się wówczas poczujesz?
Qa. już sobie wyobrażasz, że tkwisz całymi godzi; nami w samym środku kolumny samochodów
QQ b. czujesz wyraźny ucisk serca —
ac AE
e poeany popioch Zesiopów
dzie nieudany

ad szybko się z tym faktem godzisz i liczysz na to,
że ROP jedna mmo (© BOIE pien

.sai

Pod koniec 1994 roku Mitsubishi wprowadzi do sprzedaży swój top mo-

ej /d

del 3000 GT po face liftingu: Zmianie
ulegną reflektory - zamiast otwiera-

autem, kamień

nych wprowadzone
zostaną otwarte o elipsoidalnym kształcie. Silnik będzie

wybił
ci przednią

miał większą moc - 320 KM, jedynka będzie „krótsza” - co zapewni jeszcze lepsze przyspieszenie, wzmocnione zostaną hamulce. Wewnątrz

szybę. Jak wówczas postąpisz?

Q

polepszona zostanie tapicerka. Nowy 3000 GT będzie miał też airbag dla

a. każesz

wziąć

Pytanie5

sobie,

auto

pasażera.

na

Zdalnie sterowane ogrzewanie

hol
Qb.będziesz
zmierzał
w żółwim tempie do
najbliższego
war-

Firma Webasto, światowy potentat w produkcji ogrzewania samochodo-

wego, wprowadziła do sprzedaży swe najnowsze urządzenie pozwalające zdalnie sterować włączaniem i wyłączaniem ogrzewania. Sterowanie odbywa się za
pomocą pilota - maksymalny zasięg do 300 metrów. W zimny poranek czy też wieczorem, po pracy, wystarczyna 30 min. przed uruchomieniem
auta włączyć pilotem urzą
dzenie, aby następnie wsiąść do już nagrzanego auta. Koszt tego luksusu - 2300 DM.

sztatu

ac.

dobnie odczu-

jesz lęk przed dalszą jazdą
CJ d. zaczniesz się zastanawiać czy otrzymasz jakieś
odszkodowanie za zbitą szybę

Pytanie6

Tuż przed twoim pojazdem zdarzył się bardzo

przykry wypadek drogowy. Cosobie WÓWEZS DO:
myślałeś?

Dy arma szczęście olyło się bez oliar w ludziach
QQ b. okazało się, że jeszcze raz...miałem szczęście
QQ c. koniecznie muszę sprawdzić czy ktoś nie po-

trzebuje mojej pomocy

Q d. mam nadzieję, Rzy
zdarzeniu zapomnieć

Walton

o a. ograniczenia prędkości jazdy popierają wyłącznie ci, którzy mają powolne pojazdy

QQ b. sprawy ochrony środowiska naturalnego
po-

winny być zawsze na pierwszym miejscu

QQ c. jadąc wolniej, pewniej dociera się do celu

Cid. ci, którzy uwielbiają szybką jazdę, powinni
być poddawani dodatkowym sprawdzianom

pełnej ilości paliwa |

(c. tak, jak wypadnie |

Ad. sam
rob wcroomym dna ya
Pytanie9
Bez samochodu czujesz się tak
Q a. jak ryba wyrzucona
na piasek —
CJ b. jakbyś był o 20 lat starszy —
Qrc. jakbyś coś „przeskrobał”
Od. jak w grze w piłkę.. "bez piłki
Pytanie10 Czego się najbardziej obawiasz:
:
ca jazdysamochodem w długim emnym ue
sy biegnącej po barzo wyso”

"kim moście
nad rzeką

-

—

NOWA ASTRA VISION
Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ

się głos rozsądku, Który przywTACA WEnęCrznĄ On |
trolę twoich poczynań.
(1 © Jazda samochodem nie jest twoją mocną |
stroną. Nieprzewidziane sytuacje mogącię szybko do-

kierowcą dalekobieżnego TIR

Poniżej podajemy cennik nowych samochodów marki opel, ważny od

kierowcą wozu pancernego

re występowały najczęściej. Inne, które wystąpiły

sporadycznie - odrzuć. Powstanie
w ten sposób jedna z czterech możliwych kombinacji, które stanowią rozwiązania testu.
ia

O © Masz rzeczywiście stalowe nerwy. Jesteś
rutynowym kierowcą, co pozwala ci w porę opano-

CI Bl Bez samochodu czujesz się po prostu bezradny. Niestety, twoje zamiłowanie do kierowania samochodem nie łączy się z tak koniecznym spokojem,
niezbędnym dla bezpiecznej jazdy. Musisz koniecznie się hamować, gdy twoje nerwy zaczynają zawodzić. Pamiętaj, że największą przyjemność z jazdy
autem osiąga się wówczas, gdy temperament kierowcy i jego umiejętności są w doskonałej harmonii.

ację. Twoja zdolność koncentracji i umiejętność

-:

1.12.1993 roku.
. Dane pochodzą z punktu sprzedaży opla w Gdańsku.
Ceny samochodów podane w złotych zależą od aktualnego kursu wymiany
DEM (przyjęto kurs PLZ/DEM- 12 300). Podane niżej ceny mogą ulec zmianie
w przypadku zmian cen producenta lub zmiany przepisów celno-podatkowych.

- Model

Silnik Cło 41 proc. + VAT (PLZ)

1. Nowa corsa city 3 dr
2. Nowa corsacity 5 dr.

Kontyngent 94 (DEM)

1,2 NZ KAT, wtrysk 232 000 000
1,2 NZ KAT, wtrysk 246000000

3. Nowa corsa swing 5 dr.

1,2 NZ KAT, wtrysk

16 900
17 800

264 000 000

19 400

4. Astra GL 4/5 dr airbag 1,4 NZ KAT, wtrysk 300 000000 21 500
5. Astra vision 4 dr airbag

1,4 SE KAT, wtrysk

6. Astra GL kombi airbag

1,4 NZ KAT, wtrysk 338 000 000 23 700

7. Vectra GL4dr.

wać każdą drogową sytudopasowywania
się do za-

Pytanie 8

Kiedy tankujesz paliwo do zbiornika?
() a. jeździsz raczej do ostatniej kropli
Ob. z reguły wówczas gdy wskaźnik pokazuje, że
ou
ke jze c laej
rej

szaleństwo za kierownicą, ale. natychmiast pojawia

prowadzać do stresów. Te ciągłe stresy powodują,
że żyjesz z pewnym dystansem do samochodu. To
- jednak nie powinno cię powstrzymywać przed próPora na zobliczenie wynikówi rozwiązanie testu. > bami doskonalenia swoich umiejętności w kierowaniu pojazdem i zachowywaniu większego spokoju
Policz dokładnie wszystkie symbole (kwadraciki i kó:
łeczka) posługując
się tabelką , jakie odpowiadająwy- w trudnych sytuacjach drogowych.
c.

ad

branym przez ciebie odpowiedziom. Zestaw te, któ-

Pytanie7

Jka opinia wydaje się c rablższ lub zgodna
z twoimi

ab. pokonania

QQ a. sportowym pilotem Formuły I:
O b. kierowcą autokaru

Czasami twój temperament podpowiada ci jakieś

1,6 NZ KAT, wtrysk

KONTYNGENT '94

337 000 000 23 500
Opel Astra to samochód wyjątkowy.
Firma Opel jako pierwsza wyposaża samochody tej klasy w system bezpieczeństwa,

383 000 000 23 900

8.OmegaLS4dr. 2,0 NEKAT, wtrysk. 559000 000 35 700
PYTANIE

b

d

- 9. Calibra 16V airbag. 2,0 XE 16 V KAT, wtrysk

dotychczas dostępny tylko w najdroższych modelach.

Nowa Astra VISION

757 000 000 48 100

10. Calibra turbo śxś 16V airbag 2,0 LET 16V KAT, wtrysk 1.037
000 000

to wszystkie zalety Astry plus spojrzenie w przyszłość, czyli:
bezpieczeństwo, komfort i ochrona środowiska

$ 65 700

zwała ci zachować się po-

prawnie w krytycznych
sytuacjach. Umiesz łączyć
swą wiedzę
o kierowaniu
pojazdemz praktyką. Nie
| męczą cię niepotrzebne
problemy. Najważniejszą
dla ciebie sprawą jest to,
aby twój samochód dobrze funkcjonował
i zawiózł cię bezpiecznie do
wybranego celu.
——
O IM Jazda samochodem przynosi ci radość
i nie mąci spokoju
ducha.
Nieomal z profesjonalną

sprawnością możesz się
szybko przystosować do

uc „łapania gumy” w czai niedzielnego powo: sytuacji na drodze. Przy
tu autem
do domu | —
całej swej miłości
zdy
samochodem do ja-potra
Qd. policyjnej kontroli, wówczas gdy nie wziąłeś |
ze soba potrzelnnych dokumentów.
SĘ.
fisz zachować jasny sąd
a
komunikacji.
Pytanie 11
ik
Bezpieczna jazda autem
Gdysię
bardzo spieszysz:
nie prania ci kłopotu.
c «zgryzu
ec
ati

11. Frontera 4x4 4 dr.
12. Frontera 4x4 4 dr.

13. Combo

2,4 NE KAT, wtrysk 799 000 000 50 700
2,3 Trubo Diesel 815 000 000 51 700

1,2 NZ KAT, wtrysk 262 000 000

14. Combo 1,7 Diesel 303 000 000
15. Astra Delvan - dostawczy 1,4 NZ KAT, wtrysk 270 000 000
(Uwaga) Szczegółowych informacji dotyczących cen, wyposażenia dodat, „kowego i warunków dostaw udzielają autoryzowani dealerzy GM/Opel.

W modelach opel astra sprowadzanych od stycznia przyszłego roku znajduje się poduszka bezpieczeństwa.

Silnik 1,4 (82 KM) z wtryskiem paliwa
Katalizator spalin
Instalacja radiowa
Wyjątkowo eleganckie wykończenie nadwozia

*
SŚ

Poduszka powietrzna
Napinacze pasów
Wzmocnione drzwi boczne
Nowe, bezpieczne fotele

Jedyny w Polsce, bezpłatny, 24-godzinny program pomocy drogowej
OPEL

OPEL

„„sŚASSISTANCE

e

Service Haller Opel Dealer
fr.

PROWADZIMY SPRZEDAŻ KOMISOWĄ
SPECJALNA OFERTA DLA FIRM

Cinquecento za... 299 DEM
Nie, nie jest to jakaś superoferta Fiata
na naszym rynku. 299 DEM - tyle
w RFN
trzeba płacić miesięcznie przy kupnie tego auta na raty wpłacane przez 3 lata.
Pierwsza wpłata wynosi 3900 DEM, pierwsza rata 278 DEM i następnie 35 rat

po 299 DEM.

Oznacza to obciążenie miesięczne w wysokości mniej więcej 10 proc. pensji.
Kredyt oprocentowany jest w wysokości 4,9 proc. rocznie. Jeszcze niższe są
"raty przy kupnie seata marabelli. Pierwsza wpłata wynosi 4175 DEM, potem
trzeba spłacać przez 36 miesięcy po 188 DEM. Oprocentowanie 4,4 proc. w skali
- roku. Przy kupnie mazdy 323 należy wpłacić 6600 DEM, a potem 390 DEM
przez 47 miesięcy. Oprocentowanie w tym przypadku wynosi 3,9 proc.

RDA

Salon sprzedaży

Serwis

Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 1 A

81-436 GDYNIA

(obok hali Olivii)
tel. 52-20-91 wew. 56

ul. Narutowicza 3
tel. (0-58) 22-41-14

R-2031/PM
NAME

ONE

24,25,26 grudnia 1993

Str, 14

BANK INFORMACJI

O FIRMACH

DLA FIRM

Ponadto oferujemy:

ż£ katalog gospodarczy Kompass Polska 93/94,
3£ 10 Katalogów Regionalnych,

3ż$ komputerową bazę danych o firmach z Polski i Europy,
x$ dzierżawę i sprzedaż bazy danych,

3x katalogi KOMPASS z 64 krajów świata,
x$ usługi marketingu bezpośredniego (mailing),
x£ dostęp on-line poprzez serwis informacyjny Koliber
- Poznań, tel. (0-61) 475264.
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Wcsołych Świąt i sukoosów w Nowym Doku 1994
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MIESZKANIA

Z GARAŻEM
POZIOMOWE
ITEKTURA
ARCH
NIEKONWENCJONALNA
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umożliwia odbiór programów
telewizyjnych
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SPRZEDAŻY

W GDYNI-DĄBROWIE (WIELKOŚĆ MIESZKAŃ OD 63-150 m*)

| ZETA
elewizor w komputerze
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W NOWO BUDOWANYM OBIEKCIE MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM

| HIGHSCREEN
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Rajska 12, tel. 31-38-30, 31-92-27 prosić VOBIS

Ściegiennego 62, tel./fax 091-340 986

aw CZ

R

ND

U

U

NC

Strzelców Bytomskich 27 a, tel./fax 032-819 415
Krakowska 19, tel, 012-563 175, fax 563 253
Piotrkowska 207, tel. 042-363 979, fax 36 30 02
Św. Marcina 33, tel./fax 061-537 649
Grzybowska 39, tel./fax 022-24 05 24
Wybrzeże Wyspiańskiego 14/15, tel./fax 071-212 413
Koszalinie, ul. Bogusława Il 1-5, tel. 094-430 637
Toruniu, ul. Podgórna 13 D, tel. 056-36 180

A

Spokoju w Święta
Pomyślności w Nowym Roku
wszystkim swoim przyjaciołom
i gościom

(|

NISKA I NIEZMIENNA CENA 280 USD/M'__)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
W SIEDZIBIE "MERPOLU" GDYNIA, ul. ŚLĄSKA 35, I PIĘTRO, POKÓJ 125
TEL. 211-601; 211-501; WTORKI i PIĄTKI W GODZ. 10.00 - 16.00
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€Z22D BIGAUTOHANDEL
Autoryzowany Dealer.

© studio d:sign

Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12, tel.: (058) 531482, 531 707, fax (058) 530521
Nowy Salon Sprzedaży Samochodów
i Części, Gdańsk,ul. Rajska 12, tel. 319 227
Punkt Informacyjny, Elbiąg, ul. Grunwaldzka 2, tel. 33-51-93 w.735

SŁONE!

A Wszyszkim

naszymn Klientom życzymy

| WESÓŁ YCH ŚWIĄT
a zainteresowanych informujemy, że
promocyjna cena zestawów TV - SAT

do odbioru wszystkich satelitów zostaje.:
utrzymana do końca roku -
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Czrauecento
AKCESORIA

Wesołych Świąt
Szczęśliwego Nowego

EJ elo o CY A oo
NAJNIZSZE CENY
GEDPOL

Roku

Gdańsk-Orunia
ul. Gościnna 14

swoim Klientom Życzy firma Nat 4 Broker

Niech inni martwią się
0 konengoni”

(naprzeciw
kościoła)
tel./fax
390-338

' Salon, Sklep i Serwis

samochód

| bezpośrednio z fak

80-761 Gdańsk

za
: małe pieniądze

ul. Reduta Żbik 5
tel./fax (+58) 310053
: tel. (+58) 311021 w. 17
Sklep części zamiennych
81-364 Gdynia 10 Lutego 33
tel. (+58) 20-17-52
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ARMATURY
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"SAMOCHODOWEJ FSO
82-300 Elbląg
ul. Warszawska 72
tel. 25-031
ia
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ZAKŁAD OBSŁUGOWO YI

80-416 Wrzeszcz
ul. Gen. Hallera 132
tel. 41-20-00

NAPRAWCZY- FsO
81-127. Gdynia
ul. Kontenerowa 30
tel. 25-44-05
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to pełnia życia
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"Dają nam poczucie bezpieczeństwa”
e Zielona Karta za darmo dla posiadaczy
samochodów osobowych
e
e Niezmienna składka w ciągu roku

| "Ujęli mnie miłą i fachową obsługą”
e. Do 60% zniżki za bezwypadkową jazdę

cpn

"Ja nie

mam

czasu

nm

NNNMNNIUKARA

na kolejki"

| EE"

« Sprawna likwidacja szkód
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2. Sopot, al. Niepodległości 655 a, = 51-46-97 (sklepowe)
3. Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego
17, z» 33-61-33
[4 AUE ol. A iske dów x 31-34-49
I

e Warta - ubezpieczenia z ponad
. siedemdziesięcioletnią tradycją
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Szybka wypłata odszkodowań.
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PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNICZNO-HANDLOWE "I
MOTORYZACJI sp. z 0.0.
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także

"To jest partnerski układ"
. Rozbudowana sieć przedstawicielstw
za granicą
e Auto- Casco ważne w cale Europie- : e |
bez dodatkowych opłat
:
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI

S.A.

ROK ZAŁOŻENIA - 1920

oferuje Fiata 126 p |
z bonifikatą 4 min zł
Salon sprzedaży:

Z WARTĄ WARTO
Ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC,NW.

Gdańsk, ul. Hallera 132

. tel. 41-30- 6

w godz 8-17

R-2131
KN
NN
NN

AN RAR

dh.

możliwy

TECHNICS Export - Import s.c.
G. Cerkaski
3 Sopot, al. Niepodległości 645
s Tel. 51-52-50

= EEEE

Zakup

bez kredytu bankowego - w systemie Auto Konsorcjum.

McCANN-ERICKSON

A...

małego

(PRENAULT

+ Oddział Gdańsk

My

DA SA SSN
SSA ESONANA
NDS

A OS

Najlepsze życzenia z okazji
SERVICE-RENT
UNISERVICE - RASA
GDAŃSK
80-998 GDAŃSK

ULTARG DRZEWNY 12/14

tel./fax (0-58)31 59 53:*

ówiąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Doku
—
składają pracownicy
Drzedsiębiorstwa Leasingowego
Uniservice-Rent w Gdańsku
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Shipyard Marifim Europe

OFERTA PRACY

HEISE £
GOSTKOWSKI

|

le

poszukuje do produkcji jednostek pływających z aluminium
pracowników:

PRESTIGE
LEGEND

- kadłubowców

- spawaczy MIG Aluminium - świadectwo
- mistrza lub inżyniera z doświadczeniem w samodzielnym prowadzeniu
budów, znajomość niemieckiego
- sekretarki - ze znajomością niemieckiego, pisania na maszynie,
dyspozycyjność, komputer - do 30 laf.

związku z powyższym poszukuje do pracy wykwalifikowanych
1 dyrektora Zakładu Odzieżowego
2. szefa produkcji

3. zastępcę głównego księgowego

Gdańsk,ul. Slenna
45 © od 8.00 - 16.00, tel. 37-37-84

4. kierownika modelarni

z3

PLATINUM
GOLDEN

NNE

LETNIA WARANCJĄ

Biokady
skrzyń
b
w
Autoryzowany
deser
znakowania
pojazdów
przedaż,
montaż
rodioodtwarzeczy

tel. 52-47-49
Oliwa uLKubusia Puchatka 2

13148

5. projektantów odzieży damskiej i dziecięcej
6. krawcowe do szycie modeli
7. sekretarkę z biegłą znajomością języka angielskiego

CARS SECURITY SYSTEMS

AUTOALARMY
gary AMERYKAŃSKICH
FIRM

Gdańsk

*NATRA” SP. z o.o. w Gdańsku, kod 80-286,
ul. Jaśkowa Dolina 84, tel. 41-52-36/39 wewn. 54
uruchamia z dniem 2 stycznia 1994r. produkcję odzieży
dziecięcej i damskiej na eksport.

W

O ouro nania aan CT"

lub niemieckiego oraz obsługą komputera

8. pracowników do działu sprzedaży i załatwiania spraw celnych
9. kontrolerów jakości odzieży

|

10. brygadzistów (praca dwuzmianowa)
11. szwaczki (praca akordowa dwuzmianowa)
12. krojczych
13. technologa odzieżowego
Jeśli jesteś dobrym fachowcem poszukującym pracy, lub obecna
praca nie daje Ci satysfakcji zawodowej i finansowej - spróbuj ra-

|
|

Oferty pisemne z podaniem wieku, wykształcenia, stażu pracy,

|

|

Y ża

snych dotyctczay: stanowisk prosimy kierować pod adresem

Urząd Skarbowy wGdyni afornuje, że z dniem i stycznia 1994 r.
wprowadzone zostaną zmiany w podatku od towarów i usług,
a mianowicie:

1. Wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli obrót w 1993 r. ponad 1,2 mid zł
są obowiązani płacić podatek VAT od 1 stycznia 1994 r.
2 Zobowiązani do płacenia podatku od towarów i usług od dnia
1 stycznia 1994 r. będą również bez względu na wysokość osiąganych

12997

*. obrotów podatnicy, którzy: .

Gdańskie Zakłady Gazów Technicznych

|

A/
B/
C/
-

w Gdańsku ul. Grunwaldzka 311-337

zatrudnią

Głównego Księgowego

Urząd Skarbowy w Gdyni przypomina podatnikom wymienionym w art.
29 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz
o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127) tj. świad|
czącym usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz .
osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, których wysokość obrotów osiągniętych z działalności w ciągu trzech kwararów
1993 r. przekroczyła 20 mild zł,że
ż od 1 stycznia 1994 r.
ii obro E
widen
nich obowiązek prowadzeni

- wykształcenie wyższe ekonomiczne

- znajomość księgowości komputerowej
- 5-letni staż na kierowniczym stanowisku
Oferty prosimy składać w sekretariacie do 15.01.1994 r.
Informacje telefoniczne: 52-34-31 oraz 52-20-61 wew. 21.

12988

Wymagane warunki:

należnego

Komornik Sądu Rejonowego
w Kościerzynie
zawiadamia
że dnia 24.01.94 r. o godz. 11.30 w Sądzie Rejonowym
w Kościerzynie przy ul. 3-go Maja 21 w Kościerzynie,
salanr4

odbędzie się
l LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

PARADIS zatrudni panie, 51-49-60

56-79

a

mościami Lokum Ltd. Gdańsk,ul. Raj:

ska 12, 31-38-30

e

|

ska 17/5, tel. 21-95-42, kupno, sprzedaż, wynajem.
Zapraszamy!
w

28602

A

DOM dwurodzinny częściowo wykończony w Rewie sprzedam, tel. 78-33-51
DOM całoroczny nad jeziorem sprzedam, 22-2037, 72-82-57
:

30972

DZIAŁKI budowlane sprzedam, 72-82-61

12255

KOMFORTOWY dom czterystumetrowy - Jelitkowo
- sprzedam - wynajmę. Oferty 20659, Biuro Ogłoszeń 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7

FIRMA Danone - światowy lider w produkcji
wyrobów mleczarskich zatrudni: kierow
ców - akwizytorów z doświadcze-

ot

Wyma-

OGŁASZAM przetarg na budowę domu jednorodzinnego. Oferty 29435, Biuro Ogłoszeń, Gdynia,
ul. Władysława IV/24

prawa jazdy, tel. 41-00-01 wew. 271,
|.31-50-90
HY

a

32043

DZIAŁKI letniskowe w Łapalicach koło zamku
sprzedam, 81-37-93

FIRMA z Gdańska poszukuje sekretarkiasystentki z minimum średnim wykształceniem i znajomością języka angielskiego, el. 56-

AA s

29435

IMPORTER artykułów biurowych zatrudni w Gdańsku kierownika sklepu. oraz handlowca z samochodem. Pisemne oferty: Agencja Office, ul. Poznań-

ROZPOCZĘTĄ
budowę kompleksu motoryzacyjne:
go docelowo
1000 m kw., na działce
1300 m kw.,
w Gdańsku - sprzedam
lub inne propozycje, tel. 5734-92

ska 13, 00-680 Warszawa (0-22) 2964-61,

29471

KIEROWCA BCE, osiem lat praktyki, paszport,
praktyka na trasach międzynarodowych, poszukuje
pracy, tel. 23-78-70

i

SPRZEDAM działkę rzemieślniczą 1400 m kw., domek lokalizacja, tel. 22-48-47

70

32016

walizka 487, 52-12-65 w. 15

doj A

rabezpłatnie!

He

05
Siennicka 3040

zo

AUTOALARMY
Nize RC ORA
o
Tczew 31-40-08

serss

A

AUTOHOLOWANIE, 326868,

Pełna dokumentacja (oclony) ARR

ny.

:
SPRZEDAM bardzo tanio Mercedes 3,5 t- składak, |

Tą

tel. 24-28-01, od 9.00 - 13.00

NAPRAWA szyb czołowych
wy

21-81-47

27069 |

SAMARA, Tawia - sprzedaż nowych samo.

k
AE

ORA

A

daż, montaż (supertanie, boczne, japońskie)

PRZYJMĘ fryzjerkę damską, Zakład Fryzjerski Ka-

zmierz, Góyna, u. 1 Lutego 37, tl. 21-88-14|

Wrzeszcz 41-49-92, Kościuszki8. Ou

SKOŃCZYŁEŚ(-AŚ) 18 lat, jesteś wesoły(-a), ope-

czej 223 (Etor) Gdynia 20-49-77, Kapitań.

nia 39-02-20:29 wew. 230, Jedności Robotniska4

ratywny(-a), zadzwoń 24-85-76 a zobaczysz euro-

pejski portfel

SPÓŁKA kanadyjska poszukuje młodych, ambitnych osób do 35 lat którzy chcieliby swoje życie
zmienić na lepsze, zarabiając dziennie 400 - 600

*"AUTO Szyby Przymorze, Czarny Dwór

tys. 32-08-67

10, 534-998

31033

SPÓŁKA zatrudni do prac pzeładunkowych. Te
276-313 czynny

całą dobę
11204
SZEFA produkcji, mistrza skrawaniem, technologa,
tel. 51-57-73 (19.00 - 20.00)
1ża0ś
WESELA zespół, 32-03-82
- 18.00

29608

w. 224
al. — „Nava ;, 39-02-20 W.224.

M

m

%053

Ke

Sp

w

zo

ooo

- 14.00, tel. 22-42-92

-

TOYOTA Caina IID, 9t kombi, Mercedes

ścierzyna

1902,5D, 92 koniec, 20 tys. przeb.Ko-

tel. 8620-20

am
WYPOŻYCZALNIA Żuków,

ANC

osobowe, dostawcze, 52-26-33

:

o

raranoy NĄ | PON

u. Szczecińska, tel.
rancyjne Żuk, Gdańsk-Oliwa,

522534 |

98

ŻYCZALNIA

samochodów do-

wosę

acha
WYPOŻYCZALNIA
sn

taż Gin, Chnszńs 168 „Pre. | TERIERY niemieckie myśliwskie rodowodowe po
msz

2

akcydensowe, 51-46-61

rożna, grl
atośw” - FRYTKOWNICE,
WYPOŻYCZALNIA
nia jednoraz ;
Pei mikrobusów "Tex, VW, Mercedes. 41- — Te, o kowania
2964

We

o”, So-

osobowych, 41-04-01, 41-16-93

ER

LISTWY grzewcze, grzejniki, 51-47-

Tłumiki - Walker A/S - sprzedaż, montaż
oraz własne - Gdańsk, ul. Matemblewska 14. Sto-

monterów, 41-21-81

sujemy ceny obniżone.

ie

GARAŻ wynajmę, 56-29-52

3181011

IvPORT części samochodowych Proca, Redłowska4, 21842

KADETT combi 1991, Seat Marbela 1990, e
is
V

:

TELEFON 32 ... Tel. 32.09.56

10963

PLANDEKI, 71-19-36

ROTTWEILERY
sd,
20.39.23

10582.

po złotych medali

SO skadab
r a RAE

Czw

Be

Krem

A

:

INTERNISTA - nżyy, tel 41.31.02, 24

8907

POMOC

INTERNISTA Wizyty Wiydonow,
41-19.50
domowe, 41950

: e

Gdynia5, skr.73

NEUROLODZY - wizyty domowe, 4196-97, 51-28-80

28448

i

MX

NRA

:

M

| OKULISTYCZNA
Pora Visus

m...

A
asza
a
RYNNY, wentylacje itp. 'Fal-ma, 325667 — TELEFONB2... Tel. 320956

osa

ae

KUPIĘ mieszkanie, zł 4448

KARZ

iii

BA

m

dn BRO

s57-69-

Wizyty specjalistów,

domowy.

56-38-28 VEDCUS

0

RR

STU:

gia - znieczulenia ogólne, protetyka, , USG - stawy,

k

|

see

A-DENT - Stomatologia, Gdynia-Cisowa

ass,

14. Czynne codziennie 367%
China

A

e

.

wss

|

ALCMEEDICUS - vizyyy, 41-42-44
„leczenie proble- Piotr Stefanowicz mów alkoholowych, stanów pozkobolowych,

us — esperal
:

LOKAL na cichą produkcję - oczekuję propozycj,

3240-42

10195

Gdańsk, Targ

KUPIMY mieszkanie, 21-69-64

:

e

31-89-53, 20-68-16 - LE- 'imaie szeń katektw. Czynnecd

ses

Przymorze, tel. 53-64-50po 16.00
ba

:

czew,

- dzieci, dorośli, codziennie 10.00 - 18.00,

34 89.53. LARYNGOLOG - „Wrzeszcz, Uphagena8, 41-30-40

Osy oś
POWOIO8: - pediatra | _ — OKULIŚCI. Optyk.

sm

KUPIĘ kawalerkę, najchętniej Zaspa, Żabianka,

|

- USG, EKG, ga:

NORD-MEDICA

Soska, prad, Spa, 51.064, Kościuszki8

37

UYLSI

LEE

t.10906, | KUPĘM SST!

KUPIĘ używany sprzęt spawalniczy, kable, maski

porady,

WYNAJM
na okres 2lat mieszkanie 2. zako
id
"iniA" w Gdy wGd. INTERNISTA -wizyydonowe, 53259
4235
a

EO
z tel
jowe

Gória M.Focha — Cery proszę skatoC pod adeton

* WEONycT

fz2et

ych

ra]
Bil rue ongiewozniskę

z opisem, Ceną |

sz:

KONTENER 40" Adio (uszkodzony), tel. 48RS
73:31

31603 | p. 41.21.81

ROWERY górskie - hut delal, oeny
konkurencyjne,

"ma

0994

GINEKOLOGIA
R

WYNAJMĘ M-3, 24-38-01

zem. . KUPĘ nisandoo kb zy poie Oby. ŚR BKS HE Ska pako

PLUS.

51-47-41, 82-35-55, 10.00 - 17.00

"

:

2056 |

z.

67369

|

z garażem: zasegment

OTAKAO ONO

Ę | MPE GA
Deo SP bO
OZN
"KOMIS onpisony Nous zaprasza,31*

WYPOŻYCZALNIA sanoctodów | PA! ak ESO | gey | 8943, Gdańsk Raeźnida?

A

asi

GINEKOLOBIA wyjazdy do kliniki

99 I, wynajmie pomieszczenia produkoyjno-maga- — dlową - Gdynia oentrum lub Wrzeszcz, 81-660

16

"*
tyop 57. a,
ZEOTAY oW Só. A

o

DOMOWE

ZAMIENIĘ M-1 toni M-3 Karwiny na me.
w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskie- szkanie lub lokal nadający się na działalność hanDOM Marynarza

A

samo

RE

inet

DENS - Prywa

tny Gabinet
Sy
8.00
20.00,
sobota
8.00
- 14.00. Rejestracja3140.58

TA

m kw. Informacja: tel. 22-00-25,
o pow. 268
zynowe

32.06.03

CEMENT, ogólne materiały budowlane,

kowej, pon. - sob. 10.00-18.00, ZOE

SPRZEDAM pinie okazjał Komfortowe, starebu

a
SA z rozpocęłą budową
SRA |i inne,pa
5399065, (mao
av BOAZERIA -55-50hs,!el
ostu „lawety,
formatówka
Gdańsk-Wrzeszcz,
WYPOŻYCZALNIA
A
ka
Aa 57-59-53, DZIAŁKĘ
- kona al
WYPO.

si6z6

7. sp. — WYDZIERZAWIĘ pawion tandowo -podukjjy,

22
skep nięsny z wyposażeniem,wigll 1.206145,
SPRZEDAM
ANABELL- SARTTA 240843
9d. 17.00

57-69-82

UG

wraen,

Kanoaia Prawnicza Lor'

naczepę irzyosiową, tel. 51-84-89,po
SPRZEDAM

- świerk,

gicznej,
Gdynia, ogólnej,
Syrokomliprotetyki
45 - przyjmują
SZCZĘ: specjał
SPRZEDAM 2-pokojowe 45 m kw. Przymorze, tel. | ści stomatologii

6

MIESZKANIA, domy, działki

Se

BOAZERIA

w

DEFANT - zespół imei ZAW

16196

Meni
na Spokojowe lb Z.pokojowe TrÓmiaSło.
tel 56-56-03
28476

19150

WYPOŻYCZALNIA polonezów29. — 1000- 18.00

na, protezy: miękkie, teleskopowe, zasuwowe, 22-

056

1245w.260. Zgłoszeniabeznlane

2507-11p0 1900 |

03-59

t

| DIEFANT - pracownia protetyczna - porcela-

|

DIOGENES -

wo

AMERYKAŃSKIE, ho

lender.
meble skórzane używane, tel. 32-58-01,

A

|.
M"

NEKUS
ki

:

%

ABRAMOWSKI - kansańa prawica, | WTOMNO Lb Obuże, mieszkanie ónpokoose | ie sny pako nrernietycz
SE.
j
eg) BO BLAST ZPOEÓO M O
10 Lutego 3, 21-093
Gdynia,

z

"CZĘŚCI do „Japończyków”. „Apek'

AMORTYZATORY - Gabriel Europe.

Sklepów. Zgłoszenia bezpiane

zwy,

"WYPOŻYCZALNIA - osobowe, do-

4349

oe

RNA | PG? Gória fety 618, Bro Ogoszeń, Gi

c a 12988

— aj FO

elefonem.

qssss . downictwo, centr. Gdańska, 2-pokojowe, 68
m kw., z balkonem, Il piętro, telefon, garaż,39
. WYNAJEM mieszkań, — 17.75

owczarka kaukaskiego su. JELENIA Góra
PÓŁTORAROCZNEGO

ra,ul. Władysława V24

z

również _

dzielę. Gdańsk, Pańska (naprzeciw Hai Tar-

SPRZEDAM komfortowe M-3 - 49 m kw. Ciechoci-

"

mujemy wszystko - Gdańsk

SPRZEDAM

SPRZED AM

TĘ

rójmieście

,

nek, tel. (0-54) 83-46-85 po godz. 18.00

316208 - NAJTAŃSZY lombard przyj

so — Mezmetnką 620036 |
ssueg
:
eipawilon gastronomiczny
: na dworcu

Waoibiwe

Ie;

:

:

MATERIAŁY podłogowe, si, — DRE ne w uż oi

: 9

21962 WYNAJEM

z prawarii
JANI: Gai
PORNOdo wypożycza

POSOKOWOE bawarskie, 627463

PE Ajn jedn oferuje

|

CURODENTAL Gibiety Stmabi

0.

Ki, kupno, sprzedaż, zamiana. Gdynia, Bema 6/1
ZŁ 96-12 POSZUKUJĘ mieszkania

sos

KK Biuro Ogłoszeń, Gdynia ul. Władysława

m

CB

KAN

o

HT

o

21.0995 FORUM, domy, mieszkania, dział:

9890.

Zwycięstwa 175. 22185 221653 mos | WYPOŻYCZALNIA Samochodów 318631.50 | — 3018, PanierSopot Wesemlate24
ZB)
NNW
TŁUMIKI - foo, 00-700 soboty NOWA, 47.414

1204
W

555

zas

NORKI, 56-15-78

KOKO

wiaiwię
OysokOóśi, TagDzeny

mieszkań. nieruchomości.

MINISZNAUCERY po interchampionie, 56-05-33

Szyiową sped, e. (1469) 344644 di

I

ZATRUDNIĘ w Szczecinie spawaczy, rurarzy,
31131

- sprzedam, tel.

oraz średnie, 72-63-65
MINISZNAUCERY

grudnia, 23-

A

ZA SKANOELARIA ja Sprekż — PRADNACY
wd et przeka

sex

e

OHOROBY neurologiczne I

a

GIĄGNIK siodłowy Jelcz turbo 1963 r. i nacz

27168

AC : Ubezpieczenia "Warta" u klienta, 41-52-29
.

iR

6

Qczne czynne wyw

'AUTO - SZYBY - tanio,

sławcze; lawety, 23-79-65

WYSOKIE zarobki do 44 %, tel. 25-03-99 od 16.30 -

1990 r, z
pine Poloneza

Stowe Gda 9. 04008

20-14-03 MIESZKANIA, nieruchomości | 2,

%

Gdynia 23-68-88

22590

wk

Hi.

O Trójmia.

EN

2534 (7.00-14.0)

WYPOŻYCZALNIA samochodów dostawczych

DRUKI

10712

"AUTO - SZYBY oryginalne,
sprzedaż, montaż, Gdynia, Śląska 1/7. Dojazd
Podolską do końca, 21-65-31

31590

SPRZEDAM

. 6674

Hoa a

KONTENER używany, 40-stopowy, tanio, tel. 52.

AE

HAKI holownicze osobowe, dostaw.

ŁAWETĘ wypożyczam, 41-24-30

s

zacji

|

15831

|
m — OBOOKRAJOWIEC
© CHIRURG "wy 23152
kpi skep -pomeszczeńem
476764-„POLSTAR”-Vynen-Kip

deka AA warsztatu wukaniza- . ma10

cze Gdynia, Ohwaszczyńska7, Auto Myjnia Karwi- być dostawczy, tl. (0-69) 35-29-68 Gniew |

Zgłoszenia — 41.92.96, 41-85-04

wynajem

Zn

:

R2183

CEO Stomatologicz:
Vis-Dent - specjaliści
i
PO. ortodoncji
PEne Apc

ate. | PAWILON gastonniczy go. 60 mkv.z mo
SŁO Kaj Eurga-RojaliZapraszany

BMW 730 i 1987 r., przebieg 109
SPRZEDAM

A sn ianiy km

ANIE kupię (Sopot,
Oiwa, Wrzeszcz)
: o SOO OOO yi

sm

53

"AUTO - GLAS GDAŃSK
szyby samochodowe- osobowe,

"AUTO - SZYBY - Jaan. Spre-

,6.00-1400

za wozie nogomDai,
pozbawia
SR ZA OSTRO

bezpłatnie, 52-31-07.

"Astra

AMDRAILOWE opar zywoioio kwa. © PO

e

OSOBY z grupą inwalidzką w zawodach: ogrodnik,

- 20534

j hal,

e

MESZKANE 40 m iw. otum Gej, sprzetem
a.
zach

eye

ew

jA

- WYNAJEM
2483-83

- Gdynia, 10 Lutego 39.
Juicie, Lessnau (Gabinet

2533

irak al. NycĘSt, 175, Ą | ak

*

WYPOŻYCZALNIA "Piast" -

3538

06

zimywogrzewanejbal,52-368, 800-140) | O OĘTA poko 5-705

+

MOTORYZACYJN a
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RAA

CITROEN
- korn s sra re

OSOBA do prowadzenia domu w kraju i za granicą
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Ak

31017

PASSAT kombi 1.8 kat. VI2 r. bezwypadkowy,
SAMOCHODY osobowe przechowamy
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PRACOWNIKA wielozawodowego do budownicwa,
tel. 24-86-10, godz. 10.00 - 15.00, Gdynia, AM
nierska
66 B

MOTORImO 20-217

oiA

2KISFOSMKUĘ NEO

"
zac

FLET, panino, 31-68-197

REETOR nr Gi Koala
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SOLARIA 310500 vor. 51
SPRZEDAŻ koksu, węgla

SPRZEDAM działki budowlane w Rumi - Wiertel

ŁOKUM Ltd. zatrudni samodzielnych sprzedawców
i prawnika, mile widziany samochód, tel. 31-38-30

35610

- na godz. 14.00
- na godz. 14.00
. - na godz. 12.00. — 356
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dnia 29.12.1993 r.
dnia 30.12.1993 r.
„dnia: 31:12.1993.f;::

za KUPIĘLIza Warszarad61985 | © grp,
ne - tonie Uiolokocka6
AUTO - ALARMY. ontdhe zanki — KUPĘ FSO, Parez,żę, ceneo. 5

k

FASETOWANIE bursztynu - specjalistę do ręcznego fasetowania bursztynu przyjmę, lub fasetowanie
zlecę, tel. 22-32-92 po 18.00

55-43, 56-68-06

23002

- ARG Biuro Nieruchomości, Gdynia, ul. Starowiej-

APTEKA w Gdyni-Cisowej zatrudni mgr. farmacji,

tel. 24-47:79
po 19.00

i, mieszkania. Sprzedaż, kupno, dzier-

śm Mieszkania, dony, działki. Kupno - sprzedaż - wynajem. Biuro obrotu nierucho-

ZATRUDNIĘ stomatologa i stomatologa
AKWIZYCJA - przyuczenie. Usługi budowlane, 23-

10551

SKLEPY, biura, warsztaty, hale produkcyj-

21455

ortodontę, tel. 72-11-46

kancelaria prawnicza,

20-34-71

- IPC-POLAND
Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 2
- importer kasy IPC POS II

- na godz. 14.00

HA, KL Ł

dnia 28.12.1993 r.

14.00

- na godz.

ABCGD+EFG

27.12.1993 r.

dnia

|

:

:

- mporterkasy firmy SHARP model ER-A-485P

samochodów zachodnich, kupno - rada Gdy. dzony, 58-02-12

domy, działki, mieszkania,
Gdynia, 10 Lutego 33,

,

(drewniane, z tworzyw sztucznych i innych materiałów)
z wyłączeniem łodzi rybackich, roboczych i ratowniczych
- pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %
Jednocześnie Urząd Skarbowy w Gdyni zawiadamia, że w okresie
27 - 31 grudnia 1993 r. odbędą się spotkania z w/w. podatnikami, którzy
od dnia 1 stycznia 1994 r. będą zobowiązani do opłacenia podatku od towarów i usług, na które zaprasza do sali 100, t' piętro. Z uwagi na
spodziewaną dużą liczbę podatników prosi się o udział w spotkaniach
wg niżej podanego wykazu (pierwsze litery nazwiska lub nazwy firmy
w przypadku osób prawn ych):

stychowe proton S20546
do 10000000 rowiekusżo. — SCHODY
Nowe użumoczękidh | KUPIĘ zasłon
AUTO KRAM
v2eo7
w

— DEUS

MODYSTKĘ iuczemicę, 51-074|,

- piwo
- łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem i dostosowane do silników

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TORELL
Pruszcz Gdański, ul. Rzemieślnicza11

R-2220

AGENCJA Gejsza zatrudni panie,
57-87-38
Ie

h.

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ZETO S. A.
Poznań, ul. Fredry 8A
. - importer kasy firmy IES Electronics modele 2123 i 2223

5 072 900 000 zł.

ABRAMOWSKI

rejestruj

Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39
- producent kasy xcel 260/280

—

- Cena wywołfłania wynosi 3 381 933 400 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć
rękojmię w wysokości 507 290 000 zł w gotówce lub
książeczce oszczędnościowej.
Komormik +

31490

kas

- Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S. A.

ul. Gdańska 32, 83-300 Kartuzy
Nieruchomość oszacowana została na kwotę

417-337 - ZATRUDNIĘ dziewczyny

przy zastosowaniu

nistra Finansów:

składającej się z:
dział. o. ob. 2,26,46
ha zabud. bud. przechowal., wiatą |
na opakow. magazynem, osłoną położonej przy |
ul. Klasztornej 1, 83-400 Kościerzyna,
,
|
mającej urządzoną księgę wieczystą nr KW 794 .
w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie.
:
Stanowiącej własność: -

Rejonowa Spółdz. Ogrodniczo-Pszczelarska "KASZUB"

podatku

Zatem w/w podatnicy są obowiązani w terminie do 31 grudnia 1 Sas r. do
zakupu i zainstalowania tych kas.
Jednocześnie informuje się, że z powyższego obowiązku zostały czasowo
zwolnione niektóre grupy podatników, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 września. 1993 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 427 i Nr
115, poz. 512).
Ponadto podaje się, że wg stanu na dzień 8 grudnia 1993 r. następujące
kasy rejestrujące produkowane w kraju, bądź importowane przez niżej
wymienione podmioty gospodarcze zostały zakwalifikowane decyzją Mi-

świadczą usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa
sprzedający wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
oraz sprzedający wyroby akcyzowe takie jak:
paliwa do silników 0242-2
- oleje smarowe i specjalne
- broń gazową
- urządzenia do prowadzenia gier ksowychi i zakładów wzajemnych:
- rulety wraz ze stołami do rulety
:
- stoły do gry w karty
- automaty hazardowe
- maszyny i urządzenia losujące
:
- elektroniczne maszynyi urządzenia do gry
- samochody osobowe —
- jachty pełnomorskie
- sprzęt elektroniczny wysokiej. klasy oraz kamery video
- wyprawione skóry futrzane zwierząt szlachetnych oraz wyroby
z tych skór
- wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego z wyjątkiem drożdży
- wyroby winiarskie
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PEDIATRA. A

A

47-99-83
27429

PEDIATRA wizytydomowe, 24-86-07

ie
ALKMEDYK - porad, sny pałotno. - PEDIATRA - Haina Buchaca wizyty,

'e esperal, 31-8950,2066-16

zamienię na większe może być ALIKOSAN - Profesjonalne leczenie stanów
M-2 własnościowe
M
poalkoholowych, 21-91-36
Pwalerunkowe,tel. 564879
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ix 64 28 55 olech

22 400

Placówka

UKogowe
RY

22-681 Hrebenne
tel. (0832) 14-144
fax (0832) 14-145

DZIEDZICE

z

ul. Stefczyka
2 p.236
(081) 77-95-00 w.276

28-21

HREBENNE

TYCHY

76-90

olech

Piacówka
Agencji
20-151
Lublin.

:

27

43:370 Czechowice. Dziedzice,
ul. Legionów 243
Sk:

Graniczne

tel./fax (0049/3562)

s

Bór

66-10-71

tel.

JAROSŁAW
Placówka Agencji Celnej
37-500 Jarosław.
ul. Poniatowskiego 10
tei.

(082)

I
2
Ę

LUB

ul, Mickiewicza

ÓW

SZECH OWCE

671-47

Przejście

Górny

tat./fax

Przemyśl,

Placówka
Agencji Celnej
43-430 Skoczów

OLSZYNA
tlx 43 35 65

pl

ul.
Pstrowskiego |
tel./fax 66-10-79
tlx 74 56 44 olech pl

DOROHUSK
[rogowe Przejścia Graniczna
22-175 Dorohusk
Dorohusk-Kolej
tal./fax (082) 66-11-22
tix 64 20 63 olech pi

!
PRZEMYŚ
Fila
37-700

$KOCZ

671-46

Olszyna

152-89

KUDOWA-SŁONE

43-400
Cieszyn-Boguszowice
tel./fax (0386) 257-62
tx 383 37 olech pl

GUBIN
anka
Drogowe Przejście
Graniczne
66-620 Gubin.

68-217

(010)

sat.tel. 0O04849/12-16-92
tlx 63 21 72 olech pi

SIESEYM
Przejście Graniczne
og

X

(0049/3561)

tel./fax

:

Drogowe
Przejście Groniczne
67-350 Kudowo-Slone,

Poznan.

tej. (061) 53-68-63 w.219
fax (061) 69-53-66

2

tel. (010) 30-10

"

:
Agencji Celnej

ul. Towarowa

Drogowe

Przejście

tel. (091) 11-99-33
fax (091) 11-99-45
tix 42 56 32 oloch

:

097683

61-586

tax

pl

KOŁBASKOWO
Drogowe

;

z

ul. Lubuska |
tel. (0049/3561)

42-33-37

poza
=
Sach.p

z=

12

tel:

11-88-25

70-403 Szczecin.
ul. Bytomska 14

Cz

ul. Krótka

69-100 Słubice.

79-192

,
zas. Agencji Celnej

s

Lindenalee

MEDYKA
Drogowe Przejście Graniczne
37-732 Medyka

tai. (0049/3581) 79-15
fax (0049/3581) 79-015
tix 751 75 olech pl

Celnej

tel./fax
(09758) 33-17
529
ja.

tlx 42 54 95 olech pl

:

3

Agencji

ie:x 44(0049/3356)
32-23-08
56 75 olech pi

fax (0936) /9-091
tix 42.28 34 olech pl
LUBIESZYN Br
Brousuo
ogowe Frzelście Graniczne
72-002 Lubieszyn

:

OE

(1936)

Zachodnia

SŁUBICE
Placówka

ŚWIECKO
Drogowe Przejście
69-105 Świecko.
poczta Słubice

:

UABCE

tal.

:
A

|

72-600
Świnoujście.
ul. Dworcowa I

:

:

60

uł.

MARKERSDORF
Placówka Agencji Celnej
02-829 Markersdorf

I ZACHOWAJ

Baza

, RZEPIN,
Placówka Agencji Celnej
69-110 Rzepin.

BEZLEDY

53 w.111.

Drogowe Przejście Graniczne
11-222 Beziedy
tel./fax (18-871) 29-59
tix 52 23 46 olech pi
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Zarząd Miasta Gdańska
Zzagporzaszaa
w dniu 20 stycznia 1994r. 4 przeto
do uczestnictwa
1. Gdańsk - Śródmieście, ul. Grobla IV;

NE

po restauracji MISTRAL"i barze mlecznym "STOKROTKA')
- Stogi, u. Stryjewskiego 25 (2 lokale użytkowe: PUSTOSTANY
1. Gdańsk

- cena wywoławcza gruntu - 95 420 000 zł.

R

- cena wywoławcza gruntu: 3 554 650 000 zł,

ie

W przypadku nabycia gruntu! na sin

:

- grunt o pow. 80,50 m* przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste na lat

:

PISEMNY -

Śn

do zbycia na własność,
- lokal o powierzchni 210,03 m” - przeznaczony

* - cena wywoławcza gruntu -99 015 000 zł.

:

:

se

- cena wywoławcza gruntu: 121 440 000 zł,
- forma przekazania gruntu: wieczyste aERNE

- Forma przetargu: LICYTACJA - godz. 10.00.
5, Gdańsk - Olszynka, I Miodowa;

ao

em

usł

cika

- cena wywoławcza gruntu: 254 340 000 zł,

- cena wywoławcza lokalu - 4 476 900 000 zł - płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,
do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40,
- grunt o pow. 1135 m” przeznaczony
| opłata - 25 % ceny uzyskanej w przetargu,
opłaty roczne - 12 % ceny uzyskanej w przetargu.

.
”

t

|

|

we

i

.

,

w przetargu,
- 25 % ceny uzyskanej
I opłata

:

*

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkalną o niskiej intensywności zabudowy Z możliwością łączenia z usługami nieuciążiwymi:
o powierzchni 149,10m? - przeznaczonydo zbycia na własność,
-lokal

+

w przetargu,
Topłata - 15 % ceny uzyskanej
w przetargu.
opiaty roczne - 1 % ceny uzyskanej

do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40,
-gunto.pow. 160 m' przeznaczony
gruntu - 16 800 000 zł.
- cena wywoławcza

- cena wywoławcza gruntu: 1 713 500 000 zł.

-9
- Forma przekazania gruntu: wieczyste użytkowanie na lat 40| opłata
w przetargu,
- 25 % ceny uzyskanej
opłaty roczne - 3 % ceny uzyskanej w przetargu.
sk
:
;

MM

:

ś

Sozece

:

A

:

a

SĄ

wybu oi rawa
e prawa iokodngo

|

powadośniagodalkawy

|

NOWSZA

s

1]

ja]
=
cą

:

E

w wysokości 10 % ceny wywoławczej
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu (icytacji, pisemnym-ofertowym) jest wpłacenie wadium
w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku - pokój nr 265 w dniu przystąpienia do przetargu, najpóźniej na godzinę przed przystąpieniem do przetargu.
w zalakowanych kopertach
z ceną należy składać
W przypadku przetargu pisemnego ofertowego - pisemne oferty
|. Z dopiskiem Przetarg, ul..” do dnia 17.01.1994 r. w UM w Gdańsku w Wydziale Gospodarki Terenarni - pokój nr 379. |
r. w pokoju nr 379.
w 3 dni po zamknięciu terminu składania ofert, tj. 20.01.1994
w siedzibie UM w Gdańsku
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi
Kwalifikacji ofert dokonuje Komisja Przetargowa.
w Gdańsku.
WN samym dniu,tj. 20.01.1994r. w pokoju numer 379 Urzędu Miejskiego
Licytacje epa
i chprawne oraz cudzoziemcy,
KAKA»
kó Do przetargu mogą Miprzystąpić osoby fizyczne
rzy posiadają zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomo
Maka dodatkowych informacji udziela się w pk nr331 R: w Urzędzie Aaa AL A. c e is jt Ą jk A

:

1]

1]

-

opłaty roczne - 12 % ceny uzyskanej w przetargu.

- Forma przetargu: LICYTACJA- godz. 10.00.

- godz. 11.00
- Forma przetargu: PISEMNY OFERTOWY

tarasy, balkony, wylewki
d ogrzewanie podłogowe

1]

i .

olej nym

r

| opłata - 25 % ceny uzyskanej w przetargu,

W przypadku nabycia gruntu na własność - należność ray uiścić w całości - przed zawarciem aktu notarialnego.
.7. Gdańsk - Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża, róg ul. Dąbrowszczaków;
- grunt o pow. 3419 m (| działka),
- przeznaczenie: parkingi wielopoziomowe z częścią handlową,
:
"cena wywoławcza gruntu: 1 709 500 000 zł,
- grunt o pow. 3427 m (Il działka)
- przeznaczenie: parkingi wielopoziomowe z częścią handlową,

po

- cena wywoławcza lokalu - 92 069 000 zł - płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,

*_

farbami

Zalecany także na:

6. Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Omitologów 1 (pustostan po wędzarni ryb).

- cena wywoławcza gruntu: 5 713 500 000 zł,
- forma przekazania gruntu: własność lub wieczyste użytkowanie na lat 99
Opłaty obowiązujące przy wieczystym użytkowaniu:

pokrytych

opłaty roczne -12% ceny uzyskanej W przetargu.

Ę

:

starej glazurze, tynkach, pod ożac

W:

- cena wywoławcza gruntu - 11.565 000 zł.

|

-gunto pow. 11427m

rx

Pozw ala kleić płytki nawet na
parkiecie, płytach paździerzowych,
h
ł
*

- lokal o powierzchni 147,54 m” - przeznaczony do zbycia na własność,
- cena wywoławcza lokalu - 166 675 000 zł - płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,
- grunt o pow. 128,50 m* przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40,

| opłata - 25 % ceny asian w przetargu,
opłaty roczne - 3 % ceny uzyskanej w przetargu.

- przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowe, wekrodne (budownictwo plombowe),

ATLAS PLUS

i

Nieruchomość przeznaczona pod siedlisko ogrodnicze z możliwością łączenia funkcji mieszkaniowej z usługami dla potrzeb rolnictwa;

- forma przekazania gruntu: wieczyste użytkowanie na lat 99

6. Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Chrobrego;

IA

A

5. Gdańsk - Przegalino, ul. Przegalińska 163 (lokal po Klubie Rolnika).

z częścią mieszkalną,

- Forma przetargu: PISEMNY OFERTOWY - godz. 11.00.

m

- 454 000 000 zł.
- cena wywoławcza gruntu

a:

/

o
A

pod usługi, handel, gastronomię;
Nieruchomość przeznaczona
do zbycia na własność,
-lokal o powierzchni 589,11 mć - przeznaczony

EA

I opłata - 25 % ceny uzyskanej w przetargu,
w przetargu.
opiaty roczne - 3 % ceny uzyskanej

|

4. Gdańsk - Brzeźno, ul. Gen. Hallera 233 (lokal po *Cyganerii").

:
ść

Ś

Ka

<

opłaty roczne - 12 % ceny uzyskanej w przetargu.

|

|

z częścią mieszkalną,
- przeznaczenie: warsztat usługowy

|
A i

kopłata - 25 % ceny uzyskanej w przetargu,

:

FEP

y

4. Gdańsk - Olszynka, ul. Majowa;
o pow. 920 n”,
- grunt

N

Ś

- cena wywoławcza lokalu - t 431 103 000 zł - płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,
- grunt o pow. 235,75 m” przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40,

| opłata - 25 % ceny uzyskanej w przetargu,
opłaty roczne - 3 % ceny uzyskanej w przetargu.

:

SAWA
|
:

3. Gdańsk - Przymorze, ul. Tysiąclecia 24 (pawilon handlowy)

e

i

- Forma przetargu: LICYTACJA - godz. 10.00.

|

| opłata - 25 % ceny uzyskanej w przetargu,
w przetargu.
opłaty roczne - 12 % ceny uzyskanej

na lat 40
-forma przekazania gruntu: wieczyste użytkowanie

:

ABY TAK DALEJ BYĆ

EN

- Heh wawa gruntu - 33 810 000 zł.

ea

3. Gdańsk - Osowa, ul. Herkulesa;
- grunt o pow. 168 m”,
- przeznaczenie: funkcja handlowo-usługowa,
- cena wywoławcza gruntu: 50 400 000 zł,

MIEJSC PRACY
ORAZ TEGO

na własność,
o powierzchni 73,49 mć - przeznaczonydo zbycia
- lokal
przed zyaóor poi notarialnego,
- cena wywoławcza lokalu - 531 918 000 zł - płatna a

|

SPOKOJU,

MILIONA... NOWYCH

2 Gdańsk- Przymorze, ul. Tysiąclecia 24 (pawilon handlowy)

|

w przetargu.
opłaty roczne - 3 % ceny uzyskanej
uiścić w całości - przed zawarciem aktu notaralnego.

SIŁY,

w przetargu.
opłaty roczne - 12 % ceny uzyskanej

w przetargu,
|opiata - 25 % ceny uzyskanej

r

ICH RODZINOM
>
:

ATLAS ŻYCZY:

| opłata - 25 % ceny uzyskanej w przetargu,

|

ST

:
PRZYSZŁYM

KLIENTOM

ORAZ

- grunt o pow. 148 m przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40,
- cena wywoławcza gruntu - 38 480 000 zł.

|

- forma przekazania gruntu: własność lub wieczyste użykowanie na lat 40 - 99.
aty obowiązujące przy wieczystym użytkowaniu:

- przeznaczenie:

: I

- cena wywoławcza lokalu - 907 987 000 zł - płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,

- grunt o pow. 6463 m,
- przeznaczenie: stacja paliw,

=

OBECNYM

:

B/ *Stokrotka"
- lokal o powierzchni 206,14 m - przeznaczony do zbycia na własność,

:

2. Gdańsk - Brętowo, ul. Matemblewska;

- Forma

=

w przetargu,
- 25 % ceny uzyskanej
| opłata

opłaty roczne - 12 % ceny uzyskanej w przetargu.

w całości - przed zawarciem aktu notarialnego.
należy uiścić

BR

u

I

A

nietoksyczne

i

I

A*MISTRAL"
- lokal o powierzchni 516,62 m” - przeznaczony do zbycia na własność,
- cena wywoławcza lokalu -3 657 662 000 zł -piatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,
- grunt o pow. 367 m” przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40,

:

|

:

1

;

| opłata - 15 % ceny uzyskanej w przetargu,
w przetargu.
opłaty roczne - 1 % ceny uzyskanej

zk

ARR

Forma przetargu: LICYTACJA

na następujące
lokale użytkowe:
;

|

|

o pow. 182 m”,
- grunt

- przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
- cena wywoławcza gruntu: 273 000 000 zł,
- forma przekazania gruntu: własność lub wieczyste użytkowanie na lat 99.
- Opiaty obowiązujące przy wieczystym użytkowaniu:

naj jmocniejsze
kleje do glazury
i terakoty —
mrozoodporne

ustnych -"UCYTACJI
oraz do uczestnictwa w dniu 20 stycznia 19041 o godz. 12.00 w przetargach
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WEKTOR - indywidualne kursy komputero

DORADZTWO podztkowe, księga

TŁUMACZENIA przysięgi - angielsk, | GAZOWE -hycrauiczne, 31-74-06

pas

PA

nemici,211584Ginie PomaskaŻY |

GAZOWE 22030 | |

454 900-17.0)

e

PL

ANGIELSKI 22188

PSYCHIATRA -wizyy,31-5620 |

kursy: komputerowe,
organizuje
BCI
te.21-71-10księgowości,
maszynopisnie,
sekretarek,

REHABILITACJA, leczenie blizn

FIZYKA 43-40-08

przerostowych; pooparzeniowych, naczyniaków,

1200

USZCZELNIANIE" okien, , 5688.36

:
HYDRAULICZNE, 23-70-61

86-43

USZCZELNIANIE okien, 10 lat

HYDRAULICZNE, 31-84-02

pó2605

| DRZWI z

36213
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30658

30247

i 47-67-10
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NK
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tapicerka, 31-70-30 m7
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a

31106
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NE

e

SALON Medyczny drKreps KURS prawo jazdy wszystkie kategorie "Credo",
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a
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+
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e
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Wszystkim Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom,
Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym, Współpracownikom
Męża z Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Państwowej
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Tak bardzo cię kochaliśmy
Czego nie wyrażą żadne słowa
Myśli nasze są ciągle z Tobą
Ty Jesteś z nami
Pocieszasz nas
I dajesz znać, że czuwasz nad nami
ll rocznicę tragicznego a
na morzu na statku "Dębica"

MARIANA LEWANDOWSKIEGO

Wszystkich życzliwych pamięci zaginionego zapraszamy do wspólnej modlitwy w Jego intencji
podczas mszy św., która zostanie odprawiona 28 grudnia 1993 r. o godz. 16.00
w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni.
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Z głębokim żalem i poczuciem dotkliwej i niepowetowanej straty

przyjąłem wiadomość o śmierci

Księdza Prałata prof. zw. dr. hab.
JANUSZA STANISŁAWA
PASIERBA
Odszedł wielki Kapłan i wybitny intelektualista. Ksiądz Profesor
będzie wśród nas dalej żył - tak długo, jak długo będą żyły Jego
znakomite dzieła, jego idee i twórcze koncepcje. Wraz ze śmiercią

Księdza Profesora nauka i środowisko straciły wybitnego
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 grudnia 1993 r.
odeszła od nas na zawsze nasza ukochana Mama, Babcia i Prababcia

WERONIKA ŁOSZEWSKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 grudnia 1993 r.
po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarła nasza Koleżanka

lat 87

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 24 grudnia 1993 r.
o godz. 8.00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu na Oruni.
O, czym zawiadamia pogrążona w smutku
Rodzina
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
35818

Uczonego i Humanistę na miarę naszych największych.
Wyrazy współczucia Rodzinie, Duchowieństwu i Wiernym Diecezji
Pelplińskiej oraz Kadrze Nauczającej i Alumnom

Wyższego Seminarium Duchownego w

BRYGIDA RAMBIERT

składa

Skarbnik Miasta Pucka

Przewodniczący Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej składa

Rektor Politechniki Gdańskiej

Burmistrz i Pracownicy Urzędu Miasta

R-2219

Pelplinie

12270

prof. Edmund Wittbrodt

*>
Ro
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Alicja w krainie sportu
zy się z tym wszystkim
pogodzę? Nigdy. Tylko
ja wiem co przeżyłam
i jak się czuję. Jak ciężko przeżyli to moi ro-

dzice, z którymi zawsze byłam
bardzo blisko.
Ciągle to powtarzam, 100
może 1000 razy. Czy ktoś się
szprycuje mając zapewniony

na piśmie wyjazd na Uniwersjadę do USA i Mistrzostwa
Europy

w Anglii

i startuje

w podrzędnych zawodach?
Mało tego, wygrywa je wiedząc, że TYLKO pierwszy na
mecie będzie badany. Dlatego

było ['

WSTRZYKNĄĆ.

Ą więc musiałam uwierzyć, że
to może być rak.

odżywki

i witaminy. Do tego po tym
ciągłym czytaniu o prochach,
bałam się wziąć aspirynę.

30 czerwca, godzinę przed
moim wyjazdem popołudniowym ekspresem z Gdańska do
Warszawy - dyrektor klubu
odebrał telefon z Warszawy, że
wynik badań antydopingowych
przeprowadzonych podczas za-

wodów w Oświęcimiu jest pozytywny. Nie wierzyłam, my-

ślałam, że to jakaś piramidalna
bzdura. Następnego dnia mia-

łam lecieć na Uniwersjadę do
Buffalo.
W Warszawie zażądaliśmy
otwarcia próbki B. Ekipa poleciała do USA, ja zaryczana następnego dnia do rodziców, do

Bydgoszczy. Wcześniej jeden
z lekarzy powiedział mi, że taki duży poziom testosteronu
12) może oznaczać nowotwór,
wiat mi się walił pod noga-

mi..
| Mama czekała na telefon ze
Stanów. Zobaczyła mnie załamaną w drzwiach domu. Kiedy
po 2 dniach miałam pewność,

że to nie rak - po kilkudziesięciu godzinach pierwszy raz
odetchnęłam.
Mówią: nie ma się co dziwić. Wcześniej nie zdawałaś
sobie sprawy ze skutków. Idioci - mówię - przecież ja na serio uwierzyłam w tego raka. To
było w pewnym momencie je-

dyne dla mnie racjonalne wytłumaczenie takiego poziomu

testosteronu. Taką ilość praktycznie rzecz biorąc trzeba by
Każdy spodziewa się pre-

zentów pod choinką. Wybrzeżowi sportowcy też je dostaną.

Qd rodziny, przyjaciół, raczej

nie od klubów, bo te są biedne
i rozdawnictwo prezentów
działaczom nie w głowie. Oni
raczej myślą jak kogoś wytransferować, aby ci, co pozostaną w klubie mogli przeżyć

kolejny tydzień, miesiąc, rok.
Ten mijający właśnie rok

nie był bogaty w sportowe suk-

cesy, przynajmniej w dyscypli-

nach, które uważane są na naj-

popularniejsze. Są jednak „rodzynki”, o których trzeba pa-

miętać. Na pewno należy do

ktoś mi odpowie, dlaczego po-

że po badaniach stoją w łatwo

wiedziano: NIE!
Zacisnęłam zęby. Będę trenować! Udowodnię wszystkim,
że to nie tak, że jestem czysta.

dostępnym pokoju hotełowym,

Mam
prawo
po-

w każdym sądzie na świecie.

badania za granicą. Pisać pe-

tycje. Codziennie okazywa-

no mi dowody

szczerej

sympatii. Kto przeżywał

prawdziwy dramat wie co

wszystko musi się wyjaśnić.

kupowałam

prawdziwy

ski AZS AWF, dyrektor Malec, kibice, wielu dziennikarzy.
Chciano zbierać pieniądze na

odpowiadam - bo mój trener
nie dawał żadnych witamin.
Sama

gdyby

Dlaczego zinterpretowano to
na moją niekorzyść? Przecież
powinno być odwrotnie, jak

z witaminami. Chyba we śnie -

łaś co brałaś, podrzucili ci

że

Razem ze zrozpaczonymi
rodzicami postanowiliśmy walczyć. Wtedy przekonałam się
ilu mam przyjaciół. Prawdziwych. Pomagał mi klub, gdań-

to znaczy świadomość, że
nie jest się samym. Dzięki
temu przetrwałam czas gdy
byłam bliska obłędu. Bo
przecież wiedziałam, że to nie-

zrobiono ze mnie psychiczną...
Mówią: a więc nie wiedzia-

był

czerwcowy wynik- 12, to po 2
miesiącach przy tzw. opadającym poziomie spadłby do 6-7.

Rodzice, klub, trenerka pani
Włodarczak też mówili: trenuj!
Więc zaczęłam trenować.

Klub wynajął mi godziny na
basenie. Pływałam, pływałam, W

Byłam naiwna.
Tak jak jedni poma-

wystartowała
może

zwlekanie z szybkim
powtórzeniem badania antydopingowe-

wszystko
potoczyłoby

go. Przecież gdybym
była winna - ja grała-

się inaczej.

bym
na
zwłokę.
Tymczasem to ja po-

A

we

wrześniu

ganiałam, to klub na-

Związek
Pływacki
skazany na
dotacje
Urzędu Kul-

ciskał Warszawę.
Niech mi ktoś odpowie, czy nie można

było zrobić powtór-

tury Fizycz-

nych badań po kilkunastu dniach?
. Mówią: a dlaczego to miałabyś być

nej ugiął się.
Wyrok: 2 lata dyskwali-

inaczej traktowana? $$

fikacji.

- Bo byłam repre-$
zentantką kraju, bc
biłam rekordy, bc

Teraz

ciąg dalszy
był już tylko

moja długoletnia
kariera była czysta!
Wreszcie, po 2

logicznym
następstwem wer-

niej kolejne załamanie. Nie,
nie dlatego, że wykazały poziom testosteronu (3,3) poniżej
dopuszczalnej normy co dla
większości lekarzy stanowi
przeciętną NORMĘ po 17-letnim treningu. - Dlatego, że zinterpretowano je jako OPADA-

JĄCY poziom testosteronu.
Przy jednoczesnym wykluczeniu obecności tzw. środków
płuczących w organizmie.

A przecież fachowcy wiedzą,

Sportowcom
pod choinkę
Polski w wadze lekkiej. Tak, to
był rok sympatycznego pana
Jacka i jemu przyznajemy prawo do największych prezentów
pod sportowcą choinką.
Tytuł mistrzyni i wiceministrzyni świata Iwony Guzowskiej w kick boxingu zasługuje

na nie mniejszy szacunek i podarunki. A wioślarze, Tomasz
Tomiak i Maciej Łasicki?
W reprezentacyjnej „czwórce”

tytuły

tak

nich elbląskich bokser, Jacek

wypływali

wicemi-

Bielski, mistrz Europy i mistrz

strzów świata. Wreszcie brązo-

wackiego. I prawdopodobnie

dlatego znając mnie nałożyli

tylko 2-miesięczną dyskwalifikację!
.
Czy to pycha? Nie to para-

doks, że nie ucieszyłam się. Co

Z tego, Że to tak krótko. Przecież to wyrok. Mały bo mały,
ale uznający przestępstwo za

popełnione. Zwróciłam się do

komisji zwalczającej doping
o przebadanie mnie na tzw.
profil sterydowy. Proszę, niech

dyktu skazującego. „Jest jawnie winna”,
„badania są tak przekonywują-

ce, że z naszego punktu widzenia nie wymagają kolejnych
badań”, „wszysto poszło bardzo sprawnie”. I tylko ja wiem

jak boli każde takie stwierdze-

Gdyby

Rozżalona, zrozpaczona
i upokorzona jestem dziś mą-

drzejsza

o

kilka

gorzkich

prawd. Że sportowiec w takiej
sytuacji nie ma żadnych szans

obrony. Że nie liczy się to, że
próbówki są wcześniej otwarte,

Bo przecież nikogo personalnie nie oskarżając o złą wo-

lę muszę mieć prawo domagania się, by ktoś kto oskarża
sam działał od początku do
Co zrobić? Nadal będę walczyła. O swoje dobre imię,
o 17 lat wypełnionych godzinami na basenach. O 17 lat,
które poświęciłam sportowi.
Zawody, medale, rekordy,
Olimpiada, tytuł najlepszego

sportowca ziemi gdańskiej. To
wszystko zawdzięczam czystej

walce, ambicji, uporowi, wy-

rzeczeniom. Dlatego tak moc-

no, tak strasznie mnie to do-

tknęło.

Pytają: czy wrócisz na pływalnię? W moim wieku, za 2

lata, to praktycznie bez sensu.

Ale ja wciąż wierzę, że to się

wyjaśni, że to się zmieni. Przecież wiem co robiłam, wiem że
NIGDY NIC nie brałam. Mówią: każdy tak na początku

o Oy

twierdzi, każdy się zarzeka,

PREZENTÓW

każdy złapany leje krokodyle
łzy niewiniątka, robi z siebie

Ś

PROFESJONALIZMU.
Dziś mam 23 lata, mieszkam w akademiku. Mam wielu
przyjaciół. Sport dla mnie nadal jest wszystkim. Pracuję
z dzieciakami w szkole, Uczę
ich sportu, ambicji. Bałam się,

że zaprotestują rodzice. Że po

tym wszystkim nie będą chcie-

LICHO WIE CO TERAZ LE PIEJ NOBO...

li, żeby wychowywał ich dzieci
ktoś tak naznaczony.
Ale uwierzyli mnie, ALICJI

Monologu Ali, która w krainie
sportu czuje się oszukana,
wysłuchał:
Jan Lindner

Mamy „wysyp” najlepszych

ch w plebiscytach
i różnego typu rankingach. Bo futbolistów z prawdziwego zdarzenia,
gwiazd światowych boisk w kraju nad Wisłą raczej brakuj
W prestiżowym plebiscycie redakcji „Piłki Nożnej” najlepszym polskim
piłkarzem 1993 r. uznany został Marek Leśniak. Kibice oczywiście wiedzą,
że na co dzień występuje on w zespole niemieckiej Bundesligi Watten-

BARAN: Wiesz, że drobiazgi mogą zatruć życie, niepo-

dajcie nam szansę. Wygrywaj-

scheid 09 Bochum. Jednocześnie Leśniak przez międzynarodowe grono
ekspertów wybrany został w plebiscycie Stowarzyszenia Europejskich Ma-

gazynów Sportowych najlepszym polskim piłkarzem eliminacji mistrzostw

cie. Bądźcie najlepsi... możliwie najszybciej.
Dzisiaj natomiast wszystkim

świata.

szości wypadków wygrasz. Dni szczególnie
dobre w styczniu: 2, 13,29.

ludziom sportu składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Oby kolejny rok był bogatszy w sportowe sukcesy.
sę

Janusz Woźniak

ni debiutant tejże, skrzydłowy
Winnipeg Jets, Fin, Teemu Selaenne. Zdobył 76 bramek i miał
56 asyst, co dało mu aż 132 tzw.

KUPON KONKURSU - PLEBISCYTU
na najlepszych sportowców

sol oo| N| o] u] | jn] —

woj. gdańskiego 1993 roku

punkty skore. Tak owocnie nie
debiutował nikt w historii ligi
NHL. Nic dziwnego, że Fin stał
się obiektem wzmożonego zainteresowania środków masowego
przekazu. Prasa, radio i TV
„zmusiły” go do mówienia
i dzięki temu Selaenne jest najbardziej wygadanym Finem na
świecie (jak wiadomo mieszkańcy kraju Suomi należą do milczków). Na łamach zuryskiego
„Sportu” znalazłem, przepleciony zdjęciami, dwustronicowy
wywiad z nim. Najciekawsze
fragmenty tej długiej rozmowy:

TEN PAN ZADEKLAROWAŁ: SIĘ
ZABI NAM KARPIA

24

trzebnie więc jesteś taki(a) uparty(a)w sprawach mało ważnych. Zaufaj swojej słynnej rzeczowości i skup się na najważniejszych problemach. Odrzuć obawy, bo i tak w więk-

Królem strzelców ubiegłych
rozgrywek hokejowych ligi zawodowej NHL okazał się 23-let-

Gdynia-Karlskrona
LINIA PROMOWA

TERA ZATOK
SBE

ZODAŁA NAM TYLKO
PZA kaca

aniołka. To nie chodzi o wiarę
lecz o materię. Dobrze - odpowiadam - tylko nie może być
tylu wątpliwości w badaniu tej
materii, tylu przeoczeń, NIE-

. Wraz ze
Za najlepszego trenera w kraju uznano Andrzeja
swoją młodzieżową reprezentacją Polski zdobył on tytuł mistrzów Europy
wśród 16-latków; a także czwarte miejsce na mistrzostwach świata zespo-

WAGA: Znakomicie by było, gdybyś wyjechał(a) choć
na parę dni, by trochę się odprężyć. Narzuciłeś(a) sobie zbyt
duże tempo pracy. Twój On (Ona) też się czuje trochę zaniedbany(a). Może odpoczniecie razem, spędzając wieczór
sylwestrowy tylko we dwoje? Coraz lepsze finanse skuszą
Cię do pewnych wydatków. Tylko nie przesadź... Dobre
dni: 2, 16, 29.

BYK
21IV - 21V

łów do lat 17.

Odkryciem roku, w plebiscycie „Piłki Nożnej” został Radosław Michal-

ski. Rzeczywiście jego kariera w ostatnich miesiącach potoczyła się w bły-

skawicznym tempie.
Natomiast czytelnicy katowickiego „Sportu” piłkarzem roku uznali
Kowalczyka.

W:

(jaw)

2

BYK: Masz nieprzepartą chęć spędzić sylwestrową noc.

na wielkim balu. Ale dlaczego nie dbasz o zdrowie? Takie
zaniedbanie może sprawić, że zamiast na sali balowej znajdziesz się w łóżku. Jeszcze czas na podkurowanie się, tym

najlepszym strzelcem
CORONA LINE

...

„że”

Nes ilepsi

inni chcieli pójść

tej skromnej listy eiągnięć
można było dołączyć np.
przedstawicieli gier zespołowych w najpoważniejszym seniorskim wydaniu. Prezenty by
się znalazły. Kochani, tylko

b

TRZEBA BŁO SOBIE WYPKAĆ
LEPSZEGO MIKOŁADA 1

nie przeczytane w gazecie.

wy medal świata w reprezentacji Polski Ryszarda Sobczaka.
w ich ślady. Gdyby jeszcze do

GHYBA NME. TATA
PEADENIE WY.

opinii, która jest karą sporto-

końca bez uchybień.

li. A to awaria w laboratorium, a to

dejrzewać, że rozumieli to ludzie z Zarządu Związku Pły-

takich

uśmieszków, szeptów: patrz to
ta co się szprycuje.

gali, tak drudzy kręci-

czątku lipca przeszłam kolejne
badania antydopingowe. I póź-

być

wej śmierci?

Tak, dzisiaj
wiem,
że
popełniłam
błąd. Gdybym wtedy

miesiącach, na po-

ileż może

pływałam.
Wcześniej, 10 sierpnia były
Mistrzostwa Polski. Namawiali
mnie - wystartuj, przecież dyskwalifikacja się skończyła. Bałam się. Bałam się spojrzeń,

Mówią: no tak, ale tym samym dałaś też jakby świadectwo winy. Dla „życzliwych”
nie startowałaś bo ci wstyd było tego co zrobiłaś.

prawda, że to pomyłka, że

że protokół kontroli dopingu
może być bez podpisów, że
próbówki mogą być wszystkie
razem w luźnym worku foliowym, że trafiają do laboratorium po 2 dniach, że... Boże,

- Winnipeg Jets podpisały
kontrakt aż z 12 Europejczykami. Dlatego
nazywana
jest nieco żartobliwie „United
Nation Team”. Dlaczego aż tylu
o poczyków garnie się do gi
NHL jest dla każdego hokeisty najważniejszym celem, bo to
jest najlepsza liga świata. Wer-

bujący sądzą, że dopływ świeżej
krwi ze starego kontynentu może
być pożyteczny.

- Podziela pan to przekona:
nie?
- Nie. Zbyt wielu Europejczyków traci bowiem swoją hokejo-

wą tożsamość. Liga ma swoje
wielkie gwiazdy. Tak samo potrzebni są jednak do wielkiego
spektaklu pracusie, ci którzy tyrają na tafli. Zwłaszcza w Kana-

bardziej, że miła sercu osoba troskliwie się Tobą zajmie.

Dni pomyślne
to 4, 16, 19.

SKORPION: Trochę przeciągnąłeś(aś) strunę, nie uważasz? Z uczuciami bliskich trzeba się jednak liczyć. Zmobilizuj się trochę i postaraj się odzyskać punkty u kochającej
Cię osoby. Doskonałą okazją ku temu będzie zaproszenie na
naprawdę wystrzałową zabawę sylwestrową. Uwaga na pra-

cę! Szef bacznie Ci się przygląda... Udane dni to: 5, 15,31.

dzie gracza, który nie jest superA
22V - 21VI

talentem, ocenia się miarą jego
pracy i niesłychanie mocnego
zaangażowania w grę, oddania
wszystkich sił służbie dla drużyny. Dlatego ostatnio przychodzą
z Europy do NHL tylko najlepsi,
z reguły bardzo utalentowani,
nie przywykli jednak do tyrania.

W Europie za dużo myśli się
o taktyce i defensywie w myśl
hasła - grunt nie przegrać. Tutaj |
w NHL przeważa gra ofensywna, radosna, zgodna z założenia-

BLIŹNIĘTA: Uwaga! Nowy romans za pasem... Może

STRZELEC: Masz dar robienia sobie wrogów, choćby

nic poważnego, ale na pewno poprawi Ci nastrój. Sylwester
zapowiada się szałowy, pod warunkiem, że nie złapie Cię

z tego względu, że za wszelką cenę bronisz swoich racji.

chandra. Jeśli Cię już „dopadnie” - idź na spacer w miłym
towarzystwie. Udane dni: 1, 21, 30.

Czy nie szkoda Ci energii i życzliwości otoczenia? Przeciwności można zwalczać także sposobem, a nie tylko siłą.
Okaż więcej tolerancji najbliższym. Doskonałą okazją do
sprawdzenia, czy potrafisz pójść na kompromis będzie kwestia sposobu spędzenia sylwestra. Fajne dni: 4, 17, 20.

mi show.

- Ile pan zarabia?
- 400 tysięcy kanadyjskich

dolarów za sezon. Za podpisanie |
2-letniego kontraktu otrzymałem
dodatkowo 1,5 miliona.

RAK: Okaż trochę więcej zaufania oddanym Ci osobom. Chowanie się w skorupę może Cię wpędzić w podły
nastrój. A nadchodzą dla Raków dobre czasy i prawdziwy
sukces. Musisz
w to uwierzyć. Zmuś się więc do spędzenia

(Wa) |

nocy sylwestrowej nawet w niewielkim gronie przyjaciół!
Miłe dni: 2, 12,28.

- Jest pan już porównywany
ze swym rodakiem Jarri Kurri,

KOZIOROŻEC: Nic nie powinno zakłócić twojej radości w przygotowaniach do zabawy sylwestrowej i nowo-

rocznej. Energia, zdrowie i spore finanse niewątpliwie ułatwią Ci realizację planów. Tylko nie odtrącaj pomocy bliskich. Te świąteczne dni to dobra okazja, abyś odnowił(a)
pro
ten ktoś bardzo Cięopornie. Miłe dni: 1,

o

czy to nie trochę za wcześnie?

Wypełniony kupon należy wysłać pod adresem redakcji:

- Oczywiście, że za wcześnie.
Sposobem gry jesteśmy do siebie podobni, obaj naieżymy do

bardzo
yGKI(l

80-886 Gdańsk Targ RAN 3/7 7 w terminie do 28 grudnia br.
z dopiskiem „PLEBISCYT”
(imę i nazwisko)

- (adres)

»TRILUX

NOWY POLSKI TELEWIZOR

SeCeS-Po

WYMIENNIKI
CIEPŁA

szybkich

i dobrych
LEW: Duży przypływ życiowej energii. Zmiana pracy
i środowiska, a może jedno i drugie? Chyba już czas, abyś
swój dar przywódczy wykorzystał(a) dla dobra innych. Możesz się spodziewać miłej wizyty dawno nie widzianej 0soby. Sylwester zapowiada się więc „wspomnieniowo” i właśnie takie spojrzenie w przeszłość pomoże Ci radośniej
spojrzeć w przyszłość. Udane dni: 1, 5, 24.

strzelców. Największa różnica

tkwi jednak w odniesionych sukcesach. Kurri pięciokrotnie zdobył z zespołem Edmonton Puchar Stanleya. Taki dorobek będzie dla mnie szczytem marzeń.
- Jak pan radzi sobie na tafli
z ostrą, niekiedy nie fair prowadzoną grą przeciwników?
- W sumie nie gra się w NHL
nie fair. Owszem, gra jest twarda, ale do tej twardości, do rzucania mnie przez obrońców na

bandę, już przywykłem. Tyle
tylko, że teraz nie pozwala mi
się już tak szarżować jak w ub.
sezonie. W trzech pierwszych
meczach nowego sezonu zdobyłem tylko trzy bramki.

PANNA: Niedawno zawarta znajomość będzie kontynuowana, Być może tej zimy warto oszaleć z miłości? Nie zaniedbuj się jednak w pracy, bo konkurencja
nie śpi. Niespodziewanie noc sylwestrową spędzisz w dużym gronie, tańSALA

NANA

-

©

Fot, Archiwum

Y

cząc i wyśmienicie się bawiąc do białego rana. Udane dni:

2,5, ll.

WODNIK: Kontynuacja dobrej passy rozpoczętej w poprzednim tygodniu. To dobrze, że Twój stosunek do otocze-

nia staje się bardziej pogodny i ufny. Świetny czas na dokończenie rozpoczętych prac i snucie nowych planów. Sylwester miły i rodzinny, a dobre dni stycznia to: 3, 10, 27.

RYBY: Nie powi się wykorzystywać. Zdecydowanie
odsuń w pracy fałszywych przyjaciół i doradców. Twoja intuicja Ci podpowie, kto jest dla Ciebie godny zaufania i zasługuje na Twą przyjaźń. Sprawy domowe trochę Cię przytłaczają, ale warto się zmobilizować i stworzyć ciepią at-

mosferę, dzięki której wszystkie dotychczasowek:
zostaną do końca wyjaśnione. Udane dni: 4, 13, 21.

Prałat Jankowski

Show

Na początku grudnia prałat Henryk Jankowski rozesłał znajomym imienne zaproszenia
na program telewizyjny z cyklu „Kariery, bariery”. Żeby to zobaczyć, trzeba było pofaty 6:
wać się do W arszawy „ pod zaproszeniami widniała więc krótka uwaga: „Wagon jn
odjedzie z Gdańska. Prosimy o potwierdzenie rezerwacji”. Całość zdobił zamaszysty podpis
bohatera programu.
- No tak, ksiądz prałat do
skromnych

ności” Stoczni Gdańskiej - Jerzy Borowczak i były poseł
ZCHN - Alojzy Szablewski.
Kilkanaście krzesełek zajęła
młodzież z Liceum Autonomicznego w Gdańsku - szkoły,
którą prałat Jankowski założył
i którą po dziś dzień wszech. stronnie wspomaga.
Pierwsze oklaski były jednak nie dla bohatera programu,
lecz dla Maryli Rodowicz.
Znana wykonawczyni przeboju
„Małgośka” zaśpiewała tym razem utwór „Polska Madonno”.
Rodowicz kiwała się z nogi na
nogę, a wraz Z nią kołysał się
w plątaninie łańcuszków wiszący u jej szyi wielki złocisty
krucyfiks.
Po piosenkarce na scenę
wyszedł ksiądz Jankowski
w skromnym stroju, bez „tradycyjnego” krzyża z łańcuchem. Nie miał też równie
„tradycyjnego” pierścienia.

nie należy. Nie

dość, że dopiero co spory tekst
o nim zamieścił ,„Playboy”, to
jeszcze ciągnie go przed kamery. Ciekawe ile wydał na ten
wagon - dywagowali co niektórzy.
:
Potem

okazało

się, że wa-

gon został zarezerwowany, ale
zainteresowani wyjazdem i tak
muszą kupić ulgowe, co prawda, bilety. Do Warszawy pojechali wyłącznie ci, którzy dla
księdza Jankowskiego poświęcić zechcieli nie tylko swój
czas, ale i pieniądze. Wagon
specjalny wyruszył w poniedziałek 13 grudnia, przed południem.

Wielbłąd przez ucho
Do stolicy ksiądz prałat dotarł dzień wcześniej, po to, by
osobiście uzgodnić szczegóły
programu. Gdy pierwsi goście
wchodzili do zastawionej kamerami sali Teatru Małego,
ksiądz Jankowski przygotowywał się do występu w garderobie, tuż za sceną.

townych, czasem nawet efekciarskich. Goście programu
poznali więc co ciekawsze
momenty z kariery prałata.
Mały Heniek Jankowski
miał liczną, zamożną rodzinę
o wieloletnich tradycjach kupieckich. W czasie wojny jego
ojciec trafił najpierw do obozu
koncentracyjnego Stutthof, potem - dzięki znajomościom żony - wyszedł. Nie zaznał jednak spokoju. Zmuszony został
do opuszczenia rodzinnego
Starogardu
Gdańskiego
i w Bydgoszczy musiał co 24
godziny zgłaszać się na policję.
Kiedy Rzeszy zaczęło brakować żołnierzy, Jankowski-senior trafił do Wehrmachtu. Na
froncie rozerwał go pocisk artyleryjski. Synowi po ojcu zostało jedynie pióro „Pelikan”,
obrączka i dokumenty.
Potem była szkoła, konflikty
z ZMP i opóźniona z tego powodu o dwa lata matura. Także
krótka praca w urzędzie skarbowym.
- Byłem w klasie ciekawej.
Byłem najmłodszy, a wśród
moich kolegów maturalnych

Słowa jak weksle
Autorzy
li najpierw
proboszcz
Brygidy w

programu próbowarozstrzygnąć, czy
Kościoła świętej
Gdańsku bardziej

Bohater programu - w naturze i w monitorze
dzi. Rozgłos zyskał w 1980 jako duszpasterz „Solidarności”.
Pomiędzy tymi dwoma datami
była żmudna praca nad podniesieniem z ruin Kościoła świętej
Brygidy.
Właśnie dzięki pracy i dużym zdolnościom organizacyjnym ksiądz Jankowski zyskał
miano dobrego gospodarza.
Owoce pracy w połączeniu ze
skłonnością do luksusu sprawiły jednak, że coraz częściej lu-

dzie zapominają o dokona-

niach księdza Jankowskiego
i wolą już raczej postrzegać je-

Dziewiętnastego grudnia telewizja polska skończyła nadawanie „Dynastii”, serialu pokazywanego od lipca 1990. Wyemitowane zostały wszystkie
odcinki, jakie nakręcono i dokręcono. Dodatkowo, w czasie
świąt, telewidzowie będą mo-

gli obejrzeć dwa półtoragodzinne filmy zatytułowane
„Pojednanie”. Powstały jako
uzupełnienie i ostateczne zakończenie „Dynastii”. Wiemy
wprawdzie, co w nich będzie,
ale nie zdradzimy...
|
Na otarcie łez przypomnijmy w skrócie tę niebywałą historię. Serial był kręcony

w USA od 1980 do 1990 roku.
Reżyserowało go kilku twórców, m.in. Ralph Senesky
i David Paulsen, a powstał
dzięki scenariuszowi i nadzorowi produkcyjnemu Richarda
i Ester Shapiro. Wystąpili
w nim m.in. John Forsythe,
Linda Evans, Stephanie Beacham, Joan Collins, Rock Hudson, Ali McGraw, Michael

Praed, Heather Loclear, Michael Nader, Gordon Thomson.
Zmieniali się odtwórcy niektó-'
rych ról: Stevena Carringtona

zagrali Al Corley i Jack Cole-

man, a Fallon Carrington Pamela Sue Martin i Emma
Samms. Blake i Alexis wytrwali do końca.
Przez kilka dobrych lat „Dy-

nastia”, wyprodukowana przez
amerykańską stację telewizyjną ABC, była prawdziwym hitem, a przygody jej bohaterów
fascynowały miliony widzów
na całym świecie - głównie kobiety - niepracujące panie domu, urzędniczki, ale również

intelektualistki. Małgorzata Di-

pont, dziennikarka i krytyk fil-

mowy, na pytanie dlaczego te-

lewidzowie oglądają namiętnie
„Dynastię”, odpowiada: „Ludzie odrywają się Od rzeczywi;
stości, patrząna coś co zupełnie nie przypomina im tego,

czym żyją. Odreagowują swoje

codzienne stresy, widząc na
ekranie własne marzenia”.

TE ZAWSZE MCOOlSZ
NA OSTATNIA CHMILĘZ—
PIERWSZA GWIAZDKA |

ZAŚWIECIŁA |

Fabuła serialu była pełna zakrętów, porzuconych żon, nieszczęśliwych wypadków i utraconych fortun. Widzom nie pozostawiano sytuacji nie dopowiedzianych i niejasnych. Może dlatego serial nie pozostawał obojętny - jedni widzieli
w nim swój świat marzeń, inni
wynaturzoną rzeczywistość.
Od początku dynastia miała
zarówno zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników.
Również u nas. W roku 1990
średnio oglądało go 74 proc.
widzów, w roku 1991 - 72,
w 1992 - 69, a w bieżącym 58. Z roku na rok zmniejszała

się też średnia ocen bardzo dobrych: od 46 proc. w roku 1990
do 28 w 1993.

Oceny ocenami, „a jednak
mi żal”, jak - cytując rosyjskiego barda - powiedziała jedna
z naszych Czytelniczek, ukradkiem ocierając łezkę na wieść
o konieczności rozstania z Alexis, Blake” em, Crystal, Fallon,

Stevenem itd.

ts

go urojone czy rzeczywiste
przywary.

- Wiem, że wielu ludzi źle
mnie ocenia, ale oni wiedzą
tylko tyle, ile przeczytają
w prasie - mówi prałat.
Wtajemniczeni mają żal, że
nikt nie zauważył ile energii
ksiądz Jankowski wkłada
w rozwój Liceum Autonomicznego. Albo „drobiazg” - prałat
sprowadził do Gdańska na
Dzień Dziecka tysiąc rowerków, które zostały rozdane maluchom. Czy dziennikarze to
zauważyli?
Ksiądz Jankowski jako sie-

SD
Publiczność warszawska: na pierwszym planie Zbigniew Niemczycki z żoną, Jan Pietrz k, Dariusz Michalski
jest duszpasterzem, czy politykiem. Pokazano film, w którym ksiądz Jankowski z ambony krytykował decyzję Mieczysława Rakowskiego o li-'
kwidacji Stoczni Gdańskiej.
- Gdybym dzisiaj miał zająć
stanowisko w imieniu stoczni,
powtórzyłbym te same słowa.
Pozwalałem sobie na takie, czy
inne kazania, które przede
wszystkim miały
uzasadnienie
w społecznej nauce
Kościoła.
- Proszę księdza,
w czasie jednej
z naszych rozmów

Wejścia do teatru pilnowali
zaprzyjaźnieni z księdzem prałatem panowie Knitter i Czer-

nomord. Z roli tej wywiązali

się doskonale. Choć ubrani
w garnitury - posturą tak bardzo przypominali pierwotnych
chrześcijan, że obyło się bez
większych ekscesów.
Wojciech Knitter, niczym
sienkiewiczowski Ursus, stanął

na drodze fotoreportera „Wie-

czoru Wybrzeża”, Wojciecha
Lendziona.

- Zaproszenie jest?

- Nie ma, ale ksiądz prałat
powiedział mi telefonicznie, że
mogę wejść...
- Nic mi o tym nie wiadomo. Nie ma zaproszenia, nie
ma wejścia.
:

wsiadł do salonki.

O pasażerach obu wagonów
można powiedzieć głównie to,
że nie mieli ochoty na sen.
Rozmawiano, wznosząc koniakiem co jakiś czas toasty na
cześć księdza. Prałat osobiście
odwiedzał przedziały.
Było grubo po północy, gdy
wszyscy dotarli do Gdańska.
Na peronie mijali grupę młodzieńców.
- Macie ognia? - gardłował
jeden z nich, okutany biało-zielonym szalikiem z napisem

„Lechia”.
- Zostaw ich, nie widzisz, że

to Żydzi? Zydzi nie palą - tłumaczył inny.

tyle,

Słowo Żyd najbardziej pasowało do prałata Jankowskiego,
który w pelisie i kapeluszu
prezentował się tak, że do
starozakonnego wyglądu brakowało mu tylko pejsów. Nikt
jednak nie odważył się zapytać
młodzieńców, czy to źle czy

ścioła? Bo część dochodu z wina firma przekazała na organy.
Ą poza tym to bardzo dobry
trunek.
A dlaczego jeździ drogim

dobrze, że prałat przypomina
zamożnego rebe.

Polaków

„zyskał”

społecznej
Kościoła, a podstawą
tego jest Ewange-

Najmniejszych problemów

z wejściem nie miała jednak
ponad setka gości zaproszonych przez księdza prałata
i organizatorów programu. Na
widowni zasiedli więc m.in.:
biznesmen Zbigniew Niemczycki, artysta kabaretowy Jan Pietrzak, wybitny kardiochirurg - prof. Zbigniew Religa, redaktor naczelny tygodnika „Wprost” - Marek Król oraz
redaktor naczelny polskiej edycji „Playboya” - Tomasz Raczek. Gościom z Gdańska
przewodzili: lider Partii Konserwatywnej - Aleksander
Hall, przewodniczący „Solidar-

lia działania, słowa, które muszą
mieć pełne pokrycie, jak w wekslu

Po programie opłatek. Prałat Jankowski i prof. Religa
bankowym, poprzez pracę, a nie
okresu stalinowskiego spowoodsiadywanie przed telewidowała, że pomyślałem o inzorem w oczekiwaniu na lepnym mundurze.
sze, co być może wpadnie do
Henryk Jankowski trafił do
koszyka...
seminarium. Z polityką, choć
to jeszcze wówczas inaczej się
nazywało, zetknął się po raz
pierwszy w grudniu 1970 roku,
gdy jako młody kapłan namaKsiądz Jankowski lubi
szczał na ulicy konających luudzielać wypowiedzi efek-

Parę słów o Heńku
Jankowskim

k
TUOI UO

- Do 15 roku życia myślałem o wojsku. Dopiero tragedia

- wśród najbogat-

do Gdańska była zarezerwowana przez prałata „jedynka”,
ostatnim - salonka wracającego
z delegacji dyrektora Północnej
DOKP. Ksiądz Jankowski

że ludzie przestali kupować cegiełki na odbudowę organów
Kościoła św. Brygidy.
Dlaczego zgodził się, aby
jedna z niemieckich firm zamieściła na etykiecie butelki
jego portret i wizerunek ko-

szych

Parę słów o prałacie
Jankowskim

zdaniem

gonem pociągu pospiesznego

pieskich i nauki

W blasku jupiterów

X

„Wprost”

-

Niemal bezpośrednio z Teatru Małego gdańscy uczestnicy
programu przeszli na Dworzec
Centralny. Przedostatnim wa-

powiedział ksiądz:
„Niech się księża
biorą za robotę,
najłatwiej krzewić
kapłaństwo
w miękkich kapciach i fotelu”. Zechce ksiądz wyjaśnić, co ksiądz miał
na myśli - zaproponował jeden z autorów programu.
- Robotę w du„chu encyklik pa-

Tego dnia łatwiej było wiel-

OE

demdziesiąty

W salonce i na peronie

przed programem

błądowi przejść przez ucho
igielne, niż fotoreporterowi
„Wieczoru Wybrzeża” dostać
się do sali Teatru Małego
w Warszawie. Fotoreporter
„Wieczoru” nie jest człowiekiem bezgrzesznym - zdarzyło
mu się onegdaj opisać złośliwie postać księdza prałata:
Przy okazji obsmarowany został również pan Knitter.

SĘK

był sekretarz powiatowy, jego
zastępca, naczelnicy więzienia,
funkcjonariusze milicji i SB.
Kiedy przyszła matura to oni
pierwsi dali na mszę świętą.

wizyty w warsztatach samochodowych.
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mercedesem? Ponieważ merce-

des to wygoda i niezawodność.
Jego zdaniem premier Pawlak
robi błąd przesiadając się na
poloneza; czekają go częste
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Romón Daszczyński
fot. Tomasz Pietras
Program „Kariery, bariery”

z udziałem ks. Jankowskiego
nadany będzie 24 grudnia

o godz. 21. 55 w telewizyjnej

„Dwójce”.

Str. II

7.30 Panorama
|
7.35 Przeboje „Dwójki”
8.05 Dzień dobry, tu Gdańsk

6.00
900
9.10
9.15
9.25
10.00

Kawa czy herbata?
Wiadomości
Program dnia
Mamaija
Domowe przedszkole
„Dziewczynka z zapałkami” film fab. prod. USA (1987 r.,
95 min.), reż. Michael Lindsay
Hogg
11.35 Magazyn Notowań - O czym
mówią zwierzęta?
12.00 Wiadomości
—
12.10 Program dnia
12.15

8.35

ny prod. USA
8.55 „Kolędnicy” - piosenki
z ulicy Słonecznej

9.15 Świat kobiet

Kolędy „Mazowsza”
ka” oraz film „Choinka Ivy”

USA, reż. Jackie Cooper,

13.30-15.55 TV Edukacyjna
13.30 „The lost secret” (12) - jęz. angielski dla średnio zaawansowanych
13.50 Teleplastikon - ekonomiczne
problemy współczesnej Europy
14.10 Zabić karpia

14.40
14.55
15.10
1535

1 6

13.00
13.05
13.35

- Pierwsza

Gwiazdka
Nie tylko o poezji z... Bożeną
Dykiel
:
Jaka jesteś?
:
Jeśli nie Oxford,to co?
Książki, które wstrząsnęły

14.25

14.50

15.20 Program dnia
:
15.30 Animals - wydanie świąteczne
16.00

16.15 Rockowe kolędy
16.45 „Nasze śpiewanie” - reportaż o wigilii w rodzinie państwa Morków, śpiewaków
operowych
17.10 Kolędy na Jasnej Górze
17.35 Wigilia w „Dwójce”
18.00 Panorama
18.03 PANORAMA
18.20 „Koło fortuny”
18.50 Studio „Dwójki”
19.00 „A do Lwowa daleko, że
strach...” - pr. o Władzie Majewskiej, lwowskiej aktorce
19.50 Teatr Telewizji: Leon
Schiller - „Pastorałka”

dii
Teleexpress
„Towarzystwo mieszane”
Wigilijne spotkania Ojca
świętego
„Tata, a Marcin powiedział” program satyryczny

18.15 „Kolędy spod regli” - wieczór
kolęd góralskich

18.55 Reklama - dzieciom
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości

ne święta w Żabnicy”

8.40 „Rodzina Trappów” film animowany, odc. 4
9.05 „Kapitan Hawk” - film
animowany dla dzieci,
odc. 140
930 „Detektyw Remington

10.05 Wspólnota

„We Lwowie - Wigilia
10.35

„Od ojca do syna listy” -

program poetycki
11.00 Teatr formatu pocztówki telewizyjne początki Konrada Swinarskiego
11.30 Gore gwiazda Jezusowi historia kolędy
12.00 Wiadomości
12.10 „Wielkie oczy” - film dla
dzieci, reż. Jakub Ruciński

21.30 Publicystyka kulturalna
21.55 „Kolęda wigilijna” - film
muzyczny na motywach
powieści Karola Dickensa,
reż. Robert Gliński
23.00 „Kolarze” - film fab. prod.
USA (114 min., 1985 r.),

Cher, Nicolas Cage, Vincent
Gardenia, Olympia Dukakis
21.55 Kariery, bariery
|
. 23.05 „Powrót Karoliny” - reportaż
23.30 Kolędy polskie w wykonaniu
Chóru Stefana Stuligrosza „Poznańskie Słowiki”; solistka -

reż. John Badham, wyk.:
Kevin Costner, David Grant

1.05 Boże Narodzenie w Carneggie Hall - koncert galowy,
wyk.: Kathleen Battle, Wyn-

Teresa Żylis-Gara - sopran

23.55 Pasterka - transmisja mszy | świętej z Watykanu
1.40 Zakończenie programu
—

ton Marsalis, Nancy Allen,

Frederica von Stade, chór
„American Boychoir”
2.30 Zakończenie programu

|.

wy (powt.)

12.00 Wideoklipy
12.10 Magazyn sportowy - Eur-

14.40

pejski Turniej Kyokushin
Karate (cz. 1)

15.00

13.00 Groch z kapustą
14.00 Muzyka live
15.00 Groch z kapustą
15.10 Rozmowy Tele-Topu

14.50 Gwiazdka z nieba mruga program dla dzieci
15.15 Polskie sukcesy sportowe

dzieci

+
Wigilię
17.50 Kolędy
18.03 PANORAMA

gwiazdką, Święta, święta
17.00 Teleexpress
17.15 „Godzina pąsowej róży”
- film dla dzieci i młodzieży, reż. Halinaa Bielińska
18.45 Wigilia w Studiu Polonia

19.15 Dobranocka

|

| 20.00 „Dzieciątko o imieniu Je-

:

21.40 Wiadomości lokalne
22.20 „Casino de Paris” - komedia fr. 1957 r., reż Andre
Hunebelle (105 min.)
23.30 Puls miasta
23.40 Muzyczna petarda
0.30 „Manuela”,
odc. 17
2.30 Rozmowy Tele-Topu
3.00 Bramki, punkty, rekordy
3.30 Muzyczna petarda
4.30 Wideoklipy
|

20.10 „W labiryncie” - telenowela TVP
+.

21.00 Panorama
21.25 „Sami swoi” - komedia,
. reż. Sylwester Chęciński
23.00 Włodzimierz Korcz zaprasza
OE
23.30 Wigilie polskie - program
Barbary Wachowicz

5.40 Powtórka filmu z godz. 18
6.30 Powtórka filmu z godz. 22

23.55 Pasterka z Watykanu

1.40 Czas radosnej kolędy

ści zająca Kłapoucha”
film animowany

-

prod. USA

„Biblia”

i

Ś. Biblia, razem z antykiem greckim, stanowi
s)
podstawowe źródło kultury europejskiej. Przez judaizm

i liczne wyznania chrześcijańskie uznawana jest za świętą

Trój- |
|

księgę. O specyfice Pisma św. oraz jego kulturotwórczym
ywie na nowożytną Europę i świat dyskutować będą:

|| ks. Jacek Salij i zaproszeni do studia goście.

„Moonstruck” :

8.00 Puls miasta

16.25
Powitanie
16.35 Program wigilijny dła dzieci
19.00 Informacje

19.15 „Supermodelka”,
odc. 68 brazylijska telenowela

19.45 Kolędy w TV POL-SAT
20.00

|

„Podróże wokół ojca”

W. Brytania 1982, reż
Alvin Rakoff, wyk.: Laurence Olivier, Alan Bates

Jane Asher

”

21.20 Wieczór wigilijny z TV
, POL-SAT
| 22.00 „Królewskie - wesele”
- USA, reż. Stanley Donen
23.35 Wieczór wigilijny z TV

,

POL-SAT | |

0.00 Pożegnanie

-

Oscary otrzymali Cher, Olympia Dukakis oraz
ŚW
autor scenariusza, John Patrick Shanley. Rzecz dzieje się
w nowojorskim Brooklynie. 37-letnia Loretta, wdowa, wychodzi za mąż za starego kawalera. Johnny zaprasza na
ślub swojego młodszego brata. Okazuje się jednak, że sam
musi nagle wyjechać na Sycylię do umierającej matki. Rodzicielka na wieść o ślubie syna wraca do zdrowia. Tymczasem sprawy zaczynają się komplikować. Ronny zakochuje się w przyszłej bratowej i to z wzajemnością. Występują: Cher, Nicolas Cage i inni.

a
17.30 „Wizyta świętego Mikołaja” - anim. USA
18.00 „W tę noc, gdy przemówiły
zwierzęta” - anim. USA
18.25 „Kolęda” - anim. USA
18.50 „Wśród nocnej ciszy”
19.10 „Święta w domu” - obyczaje
świąteczne różnych narodów

20.10 „Fort Boyard” - gra tv

5.40 Przy wigilijnym stole
6.00 Retransmisja pasterki

7.20 Wideoklipy

2.10-8.00 Przerwa

„Książki, które wstrząsnęły światem”

:

18.45 Magazyn przechodnia
18.55 A kiedy pies
19.00 Pętła czasu
19.30 Wiadomości
20.00
Panorama
—
20.10 Archiwum morza
20.25 Kolędy
a
20.35 Wigilia
na Kaszubac
20.50 Pożegnanie
21.00 TV Polonia

20.00 Nowiny i pogoda
20.10 „Stealing Heaven” - film historyczny produkcji USA,
22.10 Na krańcach świata
22.40 Przy wigilijnym stole |
23.00 Nowiny i pogoda
23.15 „Bluc Jean Cop” - film sensacyjny produkcji USA, reż.
James Glickenhaus
0.50 Na krańcach świata
1.20 „Pod wiatr” - dramat wojenny prod. angielskiej
3.00 Gość Klubu Przyjaciół „WW”
400 „Adios Sabata” - western

zus” - film fabularny, cz. I

Józefa

—

18.30 Co, gdzie, kiedy w
mieście
-

17.30 Nowiny i pogoda - serwis
informacyjny
film animowany, odc. 5
17.05 „Kapitan Hawk” - film 17.40 Przy wigilijnym stole - felieton filmowy
animowany dla dzieci,
odc. 141
18.00 Sky Studio - magazyn pu17.30 Wiadomości lokalne
blicystyczny - Prezydenci
18.00 „Michał Strogoff - ku18.20 Baw się razem z nami rier carski” - dramat wł.,
. Quiz dladzieci
1970 rok, reż. Eriprando
18.30 Bajkowy świat. „W kraVisconti, wyst.: John P.
inie zabawek” - baśń proLaw, Mimsy Farmer,
dukcji USA
Hiram Keller (120 min.)

wieczór, Przed pierwszą

nięta przez zamożną rodzinę. Mała dowiaduje się,
dobroczyńcy zamierzają sprzedać domy zamieszkane
przez biednych ludzi, pozbawiając ich tym samym dachu
nad głową. Dzięki uroczej bohaterce wszystko kończy się
szczęśliwie.

17.35 Opowieści myśliwskie na

16.40 „Rodzina Trappów” -

„Przyjedź do nas Mikoła-

+ ju”, a w nim - Jest taki

Nastrojowa opowieść O ubogiej czarnoskórej

S
| | dziewczynce, która w wigilijny wieczór zostaje przygar
Ze Jej

16.40 Bajkowy świat. „Opowie-

16.15 „Czarodziejskie zwierciadełko” - film animowany

16.05 Program dnia

Polonia

16.10 Nowalijki
|
16.15 Kolędy
w rytmie rocka
16.40 „Wesołych świąt”
- film TVP

15.10 Kino Rodzinne. „Skrzydła
- Apacza” - film przygodowy prod. USA

15.40 Bramki, punkty, rekordy

TV

16.05 Panorama |

informacyjny
ść
M-3 Magazyn Muzyczn
Młodych
„Siedmiu wspaniałych
nadjeżdża” - western
prod. USA
Przy wigilijnym stole - felieton filmowy
Nowiny i pogoda - serwis

informacyjny

13.10 Wideoklipy

| „Dziewczynka z zapałkami”

- macyjny

15.10 „Co się przydarzyło św.
Mikołajowi” - komedia
prod. USA
16.00 Program dnia

12.00 Nowiny i pogoda - serwis

12.10
+
13.00

-

15.00 Program dnia |

- film animowany

zyn muzyczny
11.30 Gillette - program sporto-

Polski)

ks. kardynała
Glempa

7.30 „Łowcy kości słoniowej”

8.45

USA. „Magiczne pianino”

Grupa Flamenco - maga-

grzymka Ojca Świętego do

dla

8.35 Trójmiejski serwis infor-

9.30 Bajkowy świat. „Królewna Śnieżka” - baśń prod.

10.45 Rafael De Huelua i jego

ści kulturalnych
13.50 Dziesięć słów (IV piel-

16.10 Program

7.00 Dzień Dobry Trójmiasto
7.20 Bajkowy świat
i
- film przygodowy produkcji USA |
9.00 Nasi goście

Steele” - serial

13.20 Pegaz - magazyn aktualno-

21.25 Święta
w „Dwójce”

reż. Norman Jewison, wyk.:

w kulturze:

20.00 Homilia prymasa Polski,

21.00 Panorama

20.00 Homilia prymasa Polski, księdza kardynała Józefa Glempa
20.15 „Wpływ Księżyca” - film obyczajowy prod. USA (1987 r.),

Street”.- serial.

8.15 „Czarodziejskie zwierciadełko” - film animowany,
|.
odc.6l

Panorama

16.05 Studio „Dwójki”

Mikołaja” - reportaż z Finlan-

20

Kolędy zespołu „Krywań”

b. .

dzieci i młodzieży: Domowe przedszkole, Tik-Tak
9.40 Zwyczaje i obrzędy „God-

14.40 Krakowskie legendy

16.05 Dla najmłodszych: „Ciuchcia” oraz „5-10-15 u świętego

18.05

wyk.: Jacklyn Smith, Art
Carney
Panorama
„Misjonarze” - reportaż Stefana Truszczyńskiego
„Piknik królików” - film
fab. prod. USA (1989 r.)
Reporterzy
„Dwójki”

Steele” - serial, odc. 47 —
6.30 „Posterunek przy Hill

8.40 Świąteczny program dla

przedstawiają

światem - Biblia

17.00
17.20
17.50

|

9.40 „Cyrki świata” - Arena klaunów
10.50 Studio „Dwójki”
11.00 Panorama
11.05 „Bóg się rodzi w Białołęce”
- reportaż
11.35 „Jak uratowano Boże Narodzenie” - film fab. prod.

12.45 Dla dzieci: „Choinka... choin-

14.25 Euroturystyka

„Batman” - serial animowa-

5.40 „Detektyw Remington

7.30 Panorama
7.35 Powitanie
7.40 Serial TVP

21.25 „Wielkie wakacje” - komedia prod. franc. (86 min.)

„Powrót Karoliny”

„Nie umiem jeszcze chodzić po mieście,
w którym nie ma wojny. Przemykam pod murami, szu-

kam osłony. Boję się nagłych hałasów. Kiedyś przejeżdżała karetka pogotowia. Zaczęłam uciekać...” - mówi
bohaterka reportażu. Polka, mieszkająca ponad 20 lat
w Sarajewie, przed trzema miesiącami wróciła do kraju
dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli.

Opowieść Karoliny o księdzu, wojnie, snajperach, codziennym zdobywaniu jedzenia i koczowaniu w garażach, ilustrowana jest wstrząsającymi zdjęciami filmowymi, wywierający niesamowite wrażenie.

| E
(

i Bóg kę rodz w Biał
ołęce”
Reportaż zrealizowany w Zakładzie Karnym

9.30
10.00
11.00
12.00

15.25 „Choinka” - nowela filmowa

16.20 „Boże Narodzenie w klasztorze
Admont” - film dokumentalny

17.20 „Koncert dla Alicji” - niemiecka
komedia obyczajowa, reż. Tho-

|

mas Koerfer (85 min)

18.45 „Los człowieka” - dokumental18.50
19.00
19.15
20.00

ny serial kryminalny
„Piaskowy dziadek” - serial dla
dzieci
Wiadomości
„Spór”
Wiadomości

20.15 „Bóg się rodzi”: „Świąteczny
koncert z najpiękniejszego na
świecie kościoła wiejskiego
w Steinhausen/Górna Szwabia”
21.15 „Zakupy świąteczne” - jednoak-

Magazyn sportowy
Magazyn golfowy (powt.)
Kolarstwo (powt.)
Magazyn niebezpiecznych

sportów |
12.30
13.00
14.00
15.30
17.30
18.00
18.30
19.30
20.00

tówka Arthura Schnitzlera

22.00
23.00

2135 „Czarodziejski flet” - opera Wolfganga Amadeusza Mozarta, libretto: Emanuel Schikaneder

0.00
1.00

:

„Fantastyczna podróż” (powt.)
Magazyn sportowy (powt.)
Koszykówka: NBA (powt.)
Magazyn tenisowy
Magazyn narciarski
Magazyn niebezpiecznych
sportów
:
„Pojazdy i ich legendy” - serial dokumentalny
Magazyn sportowy
Łyżwiarstwo figurowe: Puchar Narodów w Gelsenkirchen (powt.)
„Offensiv” - talkshow
Jeździectwo: pokaz w Sztokholmie
„Offensiv” (powt.)
Jeździectwo

17.00 Wierzchowce arabskie - film

9.00 Jeździectwo: PŚ w skokach

7.00
10.00
13.00
14.00
16.30
16.45

Hity na dzień dobry
Ingo przedstawia
Przeboje Paula Kinga
Simone przedstawia
Raport Coca-Coli
Magazyn nowości filmoowych
17.00 Wiadomości

17.30 O australijskiej przyrodzie:
10.00 Magazyn narciarski
Fauna i flora - film dok.
11.00 Jazda figurowa na wrotkach:
MŚ w Bordeaux (najważniej- 18.00 Everest: Zagadka Mallo-

e yczenie)
12.00 Piłka
nożna:

jskie

19.00 Tylkców
Hallymoca sera
NIKO w HIODywOo

pu-

ay ROZA: europejskie P!- 19.05 Poza rok 2000

20.00 Arktyka: Ropa naftowa con-

Ie Kara

tra Eskimosi - serial dok

1500 Ee

17.15 3 From I

16.00 Magazyn dziwnych sportów

16.30 Magazyn hokejowy

EWA ci

18.30
20.00
22.00
23.00
23.15

21.00 Na szczytach świata: Jamaj-

17.30 Narciarstwo: PŚ w akrobaka z perspektywy dziecka
cjach w La Plagne
21.30 Aurukun - szkoła przetrwa18.30 Mag. sportów motorowych

nia, serial dok.

19.30 Wiadomości sportowe

22.00 James Brown: Życie i muzy-

20.00
21.00
22.00
23.30
0.00
1.30

ka - film dok.
23.00 Zabawki dla chłopców: Inżynierowie - film dok.
0.00 Nylonowy blues: Nowe włókno w życiu nowoczesnej
kobiety - film dok.

Wyścigi Formuły 1
Wyścigi samochodowe
Boks: walki zawodowców
Futbol amerykański: liga NFL
Hokej na lodzie: liga NHL
Wiadomości sportowe

12.30 Raport Financial Times
13.00 Magazyn informacyjny

w Białołęce w Wigilię ubiegłego roku. Więźniów odwiedza ksiądz Andrzej z grupą młodzieży. Studenci
i uczniowie przynoszą aresztowanym świąteczne prezenty, rozmawiają. Szczególny nastrój dnia sprawia, że
ludzie skazani za poważne przestępstwa, napady, roz-

| boje, usiłowanie merderstwa - mówią o swoich życiowych dramatach z niezwykłą szczerością.

14.30 „Koło fortuny”
18.00 Magazyn informacyjny

„Pastorałka
Teatr Telewizji

19.30 „Rozmowy przy muzyce” -

18.00 Soul i reggae w MTV

Szczęścia,

Wiadomości NBC
i
WiadomoścITN
Biznes europejski
w R
Zakupy
ARE wiadomości

19.00 Wiadomości ITN

17.30 Zadzwońdo MTV

ZAWOdY 20.30 Planetarna rodzina: Białe bo-

8.00
8.30
8.45
9.00
12.00

Muzyczny non-stop
„Nagrody muzyczne MTV '93”
Przeboje Paula Kinga
Raport Coca-Coli
Magazyn nowości filmowych

program
na żywo (tel. 0-044
71 418 17 17)
20.00 M
spraw ludzkich
21.00 R
- 22.00 Wiadomości ITN_22.30 Bi
.
jski

D
W zronlizowe
|
:
nym przed 14 laty spekta|klu Stefana Szlachtycza
| sceny misteryjne łączą się
„| na przemian z ludowo-ob-

22.45 Informacje giełdowe

23.30 Wiadomości

* rzędowymi. Ci sami akto-

23.00 „Wieczór z Jay Leno” -

| 23.45 3 from 1

0.00 „Beavis 8: Butthead” - serial
0.30 Marijne przedstawia
2.00 „Chill Out Zone” - nocny
show MTV

rzy wcielają się w postaci
biblijne i rodem ze starych, polskich jasełek.
Równie ważna jak tekst literacki jest strona muzyczno-choreograficzna
widowiska. Oryginalną,
muzykę skomponował Piotr

show
koło
0.00 „Rozmowy intymne” - talkshow

z udziałem

telewi-

"BS
o
oą
zróżnicowaną stylistycznie

11.00 „Ninoczka”

- komedia, USA

1939, reż. Ernst Lubitsch (105
min) Paryż: zobojętniały hrabia
zakochuje się w Ninoczce - komisarzu z ZSRR...
12.55 „Piękny Brummel” - film obyczajowy, USA 1955, reż. Curtis Bernhardt. (104 min) Nowobogacki lowelas zdobywa sobie łaskę i przyjaźń angielskiego króla...
14,55 „Fra Diavolo” - komedia, USA

. 1933, reż. Hal Roach/Charles Rogers (88 min) Filp i Flap zostają
kamerdynerami szefa gangu...
1635 „Vampy świętuje Boże Narodzenie” - program dla dzieci
17.00 Filmy animowane
17.25 „Biblijne opowieści”
17.55 „Bombka z wigilijnej choinki”
18.20 „Ostatni jednorożec”

20.00 Wiadomości
20.15 „May we Borrow your Husband?” - angielska komedia obyczajowa, 1986, reż. Bob Maho-

ney (101 min) Niezbędny w pracy pisarza spokój luksusowego
hotelu przerywa przyjazd nowożeńców...

22.15 „Śmierć Anioła” - thriller, USA

1985, reż. Petru Pepescu (91 min)
Młoda, częściowo sparaliżowana

Vera przyłącza się do podejrzanej,
zdaniem jej matki, sekty...
0.00 „Powiększenie” - angielski film
kryminalny, 1966, reż. Michelangelo Antonioni (107 min) Po-

większając jedno ze swych zdjęć
londyński fotograf odkrywa, że
prawdopodobnie jest świadkiem
zbrodni...
2.00 „Edge of the City” - dramat kryminalny, USA 1956

10.10 „Courage Mountain” - film
przygodowy, USA 1989, reż.
Christopher Leitch (95 min)

11.45 Dziennikarz Henri Nannen:
twórca „Sterna” - film dok. |

930
10.15
10.45
11.00
11.30

12.20 „Berlin: miasto dwóch ogro-

12.00 „Halo Dolna Saksonia”

dów zoologicznych” - reportaż
12.50 „Romeo i Julia” Szekspira film animowany dla dzieci
13.15 „Książę Charles i jego legenda”
- film animowany dla dzieci
13.40 „Siebenstein” - serial dla dzieci
15.00 „Zaczarowany

świat lalek” -

film dokumentalny
15.30 „Prancer” - film fantastyczny
dla dzieci, USA 1990, reż.
John Hancock (98 min)

17.10 Wiadomości
17.15 „Boże Narodzenie w Skandynawii”: muzyka i zwyczaje
świąteczne
18.00 „Największe święto w roku”:
Boże Narodzenie w znanych
serialach
19.00 Wiadomości
19.15 „Przed świętami w Krakow am

See” - reportaż
20.00 „Uwaga! Klasyka”
21.00 „Jakob i Adele” - nowela filmowa
22.00 Wiadomości

22.05 Pasterka z Kościoła ewangelickiego Św. Gertrudy w Hamburgu

23.05 (*) „Gandhi” - angielski film
biograficzny, 1982, reż. Richard Attenborough (178 min)
Wychowany w Anglii prawnik
Mohanda Gandhi spotyka się
w 1893 roku w Afryce Południowej z dyskryminacyjną
polityką apartheidu.

„DAS! - studio wieczorne”
Magazyn z Północy
Dziennik brandenburski
Dziennik hamburski
Mag. Szlezwiku-Holsztyna

12.30 „Buten £z Binnen”
13.00 „Prawo do miłości” - serial
13.30 „Anna, Schmidt i Oskar II”
(23,24)
14.00 „Zdrowie”: „Dzieci w szpi-

talu” - film dokumentalny
14.45 „Ojciec i syn” - film dok.

15.30 „Letni album”
17.00 Migawki z Meklemburgii:
„Był sobie raz...” - film dok.

17.30 (*) „Gdy zwierzęta opuściły
las” - serial rysunkowy
17.55 Wiadomości N3
18.00 „Hallo Spencer - serial

18.30 Świąteczne kolędy
19.15 „Ulotne chwile”
mentalny

- film doku-

19.30 (*) „LindenstraBe” - serial

20.00 (*) Wiadomości
20.15 „Bieda i szczęście” - niezapomniane historie wigilijne
21.00 „Boże Narodzenie w Wied-

niu” - program muzyczny
22.10 „Cud w Mediolanie” - włoski
film obyczajowy, 1950, reż.
Vittorio de Sica (91 min) Stara
Lolotta znajduje wśród główek kapusty płaczące niemowlę i starannie je wychowuje; po jej śmierci dziecko

trafia do sierocińca...
23.40 B.B. King - koncert z Bremerhaven
0.25 „Ulotne chwile” - film dok.
0.40 Wiadomości sprzed 20 lat:
25.12.1973 r.

. 6.00 - 17.00 Blok filmów
animowanych dla dzieci
18.00 ”Dast i Mutt Wacky Race,, serial animowany (A/S)
18.30 „Flinstonowie” - serial animowany (A/F)
19.00 „Wieczór z Bugsem i Daffy”
- serial animowany (A/S)

20.00 Filmowy wieczór TNT na
temat: „Boże Narodzenie
i gwiazdkowa Ava - urodzinowe życzenia dla Avy
Gardner”
„The Secret Garden” - film przygodowy, USA 1949, reż. Fred
M. Wilcox, wyst.: Margaret
O'Brien, Dean

Stockwell,

Gladys Cooper, Elsa Lanchester i in. (92 min.) Młoda
dziewczyna opiekując się zapomnianym ogrodem odmienia również ludzkie charaktery...(A/F/N)
21.45 „Unfinished Dance” - film
muzyczny, USA 1947, reż.
. Henry Koster, wyst.: Marga-

6.30
8.05
8.35
9.05
10.00
11.00

Telewizja śniadaniowa
Wiadomości tv kanadyjskiej
„Jak się czujesz?” (powt.)
„Czas teraźniejszy” (powt.)
p
„Święto dzieci”
„Zawsze z moją książką”

(powt) |

|

12.05 „Szansa dla piosenek” - show

12.40 Wiadomości tv szwajcarskiej
13.05 „Minister” - serial (powt.
z godz. 06.00)
13.30 „Richelieu” - serial (powt.
z soboty)
14.30 „Ucieczka” (powt.)
15.00 Program rozrywkowy
16.00 Wiadomości
16.10 „Vision 5” - magazyn popu-

larnonaukowy

16.25 „Oxygene” - magazyn rekre-

acyjny

16.50 Magazyn kulinarny

9.30
9.35
10.00
11.00
11.05

17.05 „Une peche d'enfer” - pro-

Flash
„Pies taty” - serial
Wiadomości
Wiadomości
„A Mom for Christmas” (2)
- film obyczajowy, USA
1991 (30 min)

Figiel: Obok aktorów zawodowych wystąpił zespół pieśni i tańca „Słowianki”. Wśród wyk. Dorota Pomykała.

| „Kolęda wigilijna”

NNN

Ń Na podstawie
|
$
X
$

11.40 „Calimero” - film anim.
12.00
12.25
12.30
12.35

„Nancy, Sonny 8z Co.” - serial
Prognoza pogody
Wiadomości
„KObieta w historii kryminalnej” - serial
13.30 Wiadomości
13.55 „Trzy minuty o...” -

| pełna pogody i optymimu przypowieść o zwycięstwie dobra, o przemianie, jaka dokonała się
w złym pozornie człowieu w dniu Bożego Naro|dzenia. W filmie jego
|
świąteczny nastrój pod| | kreśla wspaniała muzyka
| Jana Kantego Pawluśkiewicza (na zdjęciu).

14.00 Popołudnie z Jedynką
18.00
18.15
19.00
19.40
19.50
20.00

„Opowieści wigilijnej”
Robert Gliński zrealizował film muzyczny pt.
„Kolęda wigilijna”. Jest to

Wiadomości
:
„Brylantyna” - serial
„Don Fumino” - serial
Almanach na jutro
Prognoza pogody
Wiadomości

. gramdla dzieci
20.30 Wiadomości sportowe — 17.40 „Made in France”
18.05 „Pytania dla mistrza” - tele- 20.40 „The Sword in the Stone” film animowany, 1963, reż.
turniej
Wolfang Reithermann (75
18.30 Wiadomości
min) Przy pomocy czarnoret O'Brien, Cyd Charisse,
19.00 „Litery i cyfry” - teleturniej
księżnika mały chłopiec zoKarin Booth, Esther Dale
19.30 Wiadomości tv belgijskiej
staje królem Arturem...
i in. (100 min.) Młoda tan- 20.00 Boże Narodzenie w St-Paco- '
22.05 „Meet the Muncey's” (1) me.
:'
cerka podziwia kunszt prifilm animowany Walta Di21.00 Wiadomości tv francuskiej
mabaleriny...(A/F/N)
:
sneya, USA 1990 (40 min)
23.40 „Los Angel” - film obyczajo- 21.30 „Stars 90” - show
wy, USA 1943, reż. Roy Row- 23.00 „Boże Narodzenie z gwiazda- 22.50 Koncert Zecchino d'oro
dell” Antoniano
mi” - program rozrywkowy
land (91 min.) Cudowne
23.45 „Tajemnica Bożego Naro0.00 Wiadomości tv francuskiej
dziecko uczy się jak być mądzenia” - program religijny
0.30 „Dziadek do orzechów” - widrym, pięknym i szczęśli23.55 Pasterka z Ojcem św. z badowisko baletowe
wym..(A)
1.50 Koncert galowy na cześć krózyliki św.Piotra w Rzymie
1.25 „The Angel Wore Red” lowej Belgii Elżbiety
2.00 „Światła wielkiego miasta”
film obyczajowy, USA, reż.
4.50 Powtórzenia programów:
- komedia obyczajowa,
Nunnally Johnson, wyst.:
„Święto dzieci”
USA 1931, reż. Charlie
Ava Gardner, Dirk Bogar5.50 „Szansa dla piosenek”
Chaplin
de, Joseph Cotten i in.

|

„The Angel Wore Red

„

SN

i

Film obyczajowy. Duchowny zakochuje się

w dziewczynie...
Wyst.: Ava Gardner, Dirk Bogarde, Joseph

Cotten, Vittorio De Sica
i in.

|

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna
©
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10.15 „3+ jedna” (10) - serial |

giniony” - film dokumental-

niemieckiej - „Nocne hałasy” film prod. angielskiej

10.40 pok

„Soul

Steele”
10.30 Alive

- serial

muzyczny

-

Wieki
ośc | 1230
go edek. | powadze
ars -m dok 1215 Dopóki
1511.55 „Fra
Urbi et orbi - transmisja z Waprod. USA (1948 r.), reż.
a
„
13.00 Groch z kapustą
OEF

dli księżyc” - serial ani-

ne, Henry Fonda, Shirley

13.30 Teatr dla dzieci - „Miecz”,
reż. Maciej Szelachowski

Temple
14.25 „Gwiazdy i ich dzieci” -

14.25 „Ben Hur” (1) - film historyczno-przygodowy a
USA (1959 r., 103 min.), reż
William Wyler | —

program muzyczny
15.15 „Pospieszalscy” - film dok.
15.55 Losowanie gier liczbowych
Totalizatora Sportowego

16.10 „Ilu nas jest, każdy kłamie”widowisko muzyczne przygo-

towane w oparciu o bajki La

Fontaine'a
i
Teleexpress
„Dynastia - Pojednanie” (1) film fab. prod. USA, reż.
Irving J. Moore, wyk.: John
Forsythe, Linda Evans, Joan
Collins
Małe wiadomości DD
:
Wieczorynka - „Tukany na tro-

pie”

19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 „Kino Paradiso” - film prod.
francusko-włoskiej (117 min.,

1988 r.), wyk.: Philippe Noiret,

2 .40
23.40

0.15

* 1.55

3.25

Jacques Perrin, Agnese Neno
Shirley Bassey w Cardiff - koncert (wrzesień 1993)
„W ciszy kolędy”, wyk.: Elżbieta Adamiak, Jacek Kaczmarski, Grzegorz Turnau, Jacek Wójcicki, Zbigniew Łapiński
„Śmiercionośna ślicznotka” film fab. prod. USA (1987 r.,
100 min.), reż. Tom Holland,
wyk.: Whoopi Goldberg, Sam
Elliott, Ruben Blades
—
„Ofiara miłości” - thriller prod.
USA (89 min.), reż. Jerry London, wyk.: Pierce Brosnan, Virginia Madsen, Jobeth Williams
Zakończenie programu

13.00 Wiadomości
13.10 „Bóbr Ameleyi król na dachu”
- spektakl teatralny dla dzieci
14,50 „La Rose des Temps”: dzieło
szwajcarskiego zegarmistrza
15.10 „Karp Ferdynand i inne opowieści
świąteczne” - humoreski filmowe
16.15 „Niedźwiedź Brunatny i Biała
Niedźwiedzica” - film animo.
17.00 „Cztery kobiety to trochę za dużo” - niemiecka komedia obyczajowa, reż. Hartmunt Griesmayr. (90 min)
18.30 „Los człowieka” -serial
19.00 Wiadomości
19.10 Problemy młodych reżyserów
20.00 Wiadomości

20.05 „Romeo i Julia” - spektakl teatralny wg Williama Szekspira

22.10 „Anioł mimo woli”: „Świat kastratów - śpiewacy operowi baroku” - film dokumentalny
23.10 „Boulevard Bio” - talkshow

0.10 „Apocalypse WOW

obyczajowa,

USA

1983, reż.

Melvin Shavelson (91 min)

17.15 „W krainie czarnoksiężnika Oza” (8)

17.40 Kolędy śpiewa Krystyna
Prońko

Powrót zespołu No To Co
- koncert
Gra- teleturniej
Kabaret „Potem” - „Bajki
dla p
ych”
19.45 „Pieśni z życia Leonarda
Cohena" film dok.

17.55 „Czterdziestolatek” (7) -

21.00
21.25
21.30
21.40
,
22.40

20.00 „Ziemia obiecana” (3) -

17.20
|
18.30
19.00

- serial komediowy TVP,
reż. Jerzy Gruza

21.25 „Nie ma mocnych” - film|.
23.00 „Ref-Ren” - program
rozrywkowy
23.55 Program na niedzielę
0.00 „Niespotykanie spokojny

9.00 Mag. sportów motorowych
10.00 Magazyn narciarski
11.00 Aerobic: MŚ w Nowym Orleanie
12.00 Piłka nożna: eliminacje do

MŚ '94
14.00 Gimnastyka artystyczna (najważniejsze wydarzenia)
16.00 Taniec towarzyski
17.00 Wspinaczka sportowa: Pu-

13.00 „Pojazdy i ich legendy”

15.00 Magazyn tenisowy
16.00 „Pflicht und KAr” - elegancja

char Świata - finał
18.00 Triathlon: Ironman - zawody
na Hawajach (najważniejsze
wydarzenia)
19.30 Łyżwiarstwo figurowe: Mistrzostwa Niemiec (najważniejsze wydarzenia)
| 21.00 Wyścigi samochodowe: Mistrzostwa Niemiec

Pilato” - fr.-wł.-ang.

film przygodowy, 1960, reż. Nicholas Ray (103 min) Młody
Eskimos zabija swego gościa,
misjonarza, który złamał lokalne
obyczaje...
20.00 Wiadomości
20.15 „Blind Justice” - dramat kryminalny, USA 1986, reż. Rod Holcomb (88 min) Młody mężczyzna zostaje aresztowany za przestępstwa, których nie popełnił...
22.05 „Pocałunek kobiety pająka”

thriller polityczny, USA 1985,

reż. Hector Babenco (119 min)
Homoseksualista i więzień polityczny tarfiają do jednej celi...
0.25 „Władca much” - angielski dramat psychologiczny

22.00 Boks: walki zawodowców
0.00 Futbol amerykański: liga.
NFL
0.30 Hokej na lodzie: liga NHL

11.55 „Urbi et Orbi”: błogosławieństwo papieża Jana Pawła II z okazji świąt Bożego Narodzenia

12.33 „Świąteczna muzyka na. instru-

menty dęte”

1255 „Podróżomania” - magazyn tu-

134 „Święty Mikołaj w podróży” film animowany

14.10 Niezwykła podróż Św. Mikoła1989, reż. Burt Brinckerhoff 93

15.45 Wiadomości
15.50 „Lucky Luke” - nowy serial
17.20 „Podróż fantastyczn. ” - film
sf, USA 1965, reż. Richard Fleischer (96 min)

19.00 Wiadomości (*) Świąteczne
orędzie kanclerza Niemiec
19.15 (*) „Klucz do nieba” - niemiecka komedia obyczajowa, 1991,
reż. Gero Erhard
20.15 „Show 1993 Petera Alexandra”

- program rozrywkowy

21.45 Wiadomości
21.50 „Cyrano de Bergerac” - francuski film przygodowy, 1989, reż.
Jean-Paul Rappeneau, wyst.:

Girard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Parez, Jacques
Weber i in. (133 min) Cyrano

de Bergerac

9.00 Telegazeta dla wszystkich
10.00 „Commedia” - balet Carolyn
Carlson z jej udziałem
11.30 „Boże Narodzenie w Blackpool” - reportaż
12.15 „Handlarz zabawkami” film

12.45 „Nowy posterunek Rzymu”

rystyczny

13.20 „Jak wam się podoba” wg Williama Szekspira

przygodowy

pełen wigoru

szlachcic z XVII wieku cierpi
z powodu swojego długiego nosa i nie odwzajemnionej miłości
do pięknej kuzynki Roksany...
005 Wiadomości

. animowany, odc.8

17.30 Wiadomości lokalne
18.05 „Mongołowie”

- film

przyg. wł.-francuski,
1960 r., reż. Andre de

20.00 „Fantaghiro 2”, odc. 2, film
fab. prod. wł. na podstawie
ludowej baśni wł., reż. Lamberto Bava (110 min.)

media wł., 1964 r, reż. Ma-

film dokumentalny

13.30 „Pomóżmy

sobie sami”:

„Zniszczenie na życzenie

14.00 „Profile” - talkshow
14.45 Telewizyjna książka kucharska
15.00 „Niezapomniane melodie” program muzyczny
17.00 „Aktualności N3”

17.05 (*) „Gdy zwierzęta opuściły

las”- serial rysunkowy
17.30 „Wędrówki na celuloidzie”
„Wokół Kreuzbergu”
17.45 „Przed czterdziestoma laty”
- kronika nr 205 z 29 grudnia
1953 roku

18.00 „Ulica Sezamkowa”
18.30 „Franny 8 The Fireballs” . rock'n'roll-show
19.15 „Urodzone by żyć na wolności” - film dokumentalny
20.00 (*) Wiadomości

20.05 Świąteczne wystąpienie prezydenta Niemiec
20.15 (*) „Mężczyźni z K3”
2145 „Sooo siehddas aus!” - pro-

|

gram rozrywkowy

22.45 „Północ” - niemiecki film
obyczajowy, 1993, reż. Michael Miensopust (80 min)
Wczesny poranek: Holeger
niechętnie rozpoczyna dziś
pracę na stacji benzynowej...

0.05 „Kto uwolnił Helgoland?” film dokumentalny

23.30
23.40
0.30
2.30
3.00
3.30
4.30
5.40

|

rio Amendola
:
Puls miasta
Muzyczny miszmasz
„Manuela” - serial, odc. 18
Rozmowy Tele-Topu
Trójmiasto zmienia się
Muzyczny miszmasz
Wideoklipy |
„Detektyw Remington Ste-

sacyjny produkcji USA

16.40 Bajkowy świat. „Zapłata
dla kobziarza z Hamlin” film animowany
17.30 Sky Studio - magazyn publicystyczny
18.20 Baw się razem z nami Quiz
18.30 Bajkowy

świat. „Nowe

szaty cesarza”

prod. USA

- baśń

20.00 Nowiny i pogoda - serwis
informacyjny
20.10 „Harem” - melodramat jprodukcji USA, cz. I, reż. Billy
Halle; wys. Omar

18.30

19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00

Dominikana (1) - serial
dok.

6.00 - 16.00 Blok filmów animowanych
dla dzieci
16.00 „Specjalna

prezentacja:

gwiazdkowe przygody Misia
Yogi” - filmy animowane (A)
18.00 „Specjalna prezentacja: największe role Misia Yogi” filmy animowane (A/F)
18.30 „Specjalna prezentacja:
przygody Małego Księcia
Troli” - filmy animowane

(AF)
19.30 „Specjalna prezentacja:
» świąteczne opowieści” - fil. my animowane (A/F)
20.00 Filmowy wieczór TNT na
temat: „Cicha noc, nieme fil-

my”
„Symfonia zmysłów - film obyczajowy, USA 1927, reż. Clarence Brown, wyst.: Greta
Garbo, John Gilbert, Lars
Hanson, Barbara Kent i in.
(107 min) Urocza kusicielka
wystawia na próbę uczucia
trzech amantów..(A/F/S)
22.05 „Władczyni miłości” - film
obyczajowy, USA 1928, reż.
Clarence Brown, wyst.: Greta Garbo, John Gilbert, Lewis Stone, John Mack
Brown i in. (108 min) Naiwna kobieta ponosi konsekwencje mężowskiej rozrzutności...(A/F/S)
0.10 „Dzika orchidea”
- film obyczajowy, USA 1929, reż.
Sidney Franklin, wyst.: Greta Garbo, Lewis Stone, Nils
Asther i in. (102 min)

.

15.00 Powitanie
:

16.05

„Podróż

wokół

WIk.

gram rozrywkowy
2.40 „Śmiertelne gry” - sensac.

ojca”

1982, reż. Alvin Rakoff
17.35 „Supermodelka”, odc. 68
(powt.) - brazylijska telenowela

18.05 Świąteczny wieczór w TV
POL-SAT
19.00 Informacje
19.25 „Dziadek do orzechów”,
cz. II - serial animowany
dla dzieci
20.00
„Queenie”, cz. III amerykański miniserial .
21.00 „Skrzypek na dachu”, USA
1971, reż. Norman Jewison, wyk.: Chaim Topol,

|

Norma

Crane,

Leonard

|

Ś Widowisko na motywach baśni gruzińskiej.

Odwieczny konflikt dobra ze złem uosabiają Król podjudzany przez złego Ochmistrza i ubogi Szewc, który
w walce z monarchą stosuje niezawodny oręż: humor

Frey, Molly Picon, Neva

Small
0.05 Pożegnanie

i spryt.

„Ben Hur” (1)

19.00

największych

8.05 Wiadomości tv kanadyjskiej

8.35 „Bibi i jej przyjaciele” program dla młodzieży

935 „Muzyka” - program mu-

12.45

zyczny
Opowieści muzyczne
„Dziadek do orzechów”
„Góry” - magazyn dla miłośników gór
Wiadomości tv szwajcarskiej

13.05 Boże Narodzenie w Afryce
13.20 „Zaczarowana ulica” - film
Pierra Caron
14.45 „Y'a de la jole”
15.35 „Wolne pole”
15.45 „Listy” - mag. telewidzów

16.00 Wiadomości
16.15 Program rozrywkowy
17.30 „Cyrk moskiewski” - pro18.30
19.00
19.30
20.00

anim.
18.05 „Królowa Śniegu” - baśń

20.00 „Bosonoga Contessa”
- me- |

przebojów” (cd.)
2.00 „Beavis i Butthead” - serial
2.30 Marijne przedstawia

gram rozrywkowy

Wiadomości
Magazyn olimpijski
Wiadomości tv belgijskiej
„Geopolis” - magazyn polityczny
21.00 Wiadomości tv francuskiej
21.35 „Richelieu” (4) - serial
2235 „Luwr” (3) - film dokumentalny

23.35 Wiadomości tv francuskiej
0.00 Program rozrywkowy
1.30 „Muzyczna planeta” (powt.
z niedzieli)

2.45 Powtórzenia programów
przedpołudniowych: „Zaczarowana ulica”

SS

17.30 „Dźwonią dzwonki - film

Scott Mansfield; wyk. Sam
Groom, Joann Harris

23.30 „Weekend

10.00
10.40
12.05

FSC

prod. USA (101 min.), reż.
4.20 Z sal koncertowych
4.50 „Trudne dziecko” - komedia
prod. USA
6.30 Muzyka na dzień dobry

monarchii stoi pod znakiem

Brytania

Condon;

wyst. Eric Stolz, Jennifer Jason Leigh
1.40 Telewizja do rosołu - pro-

esta:
Ee
i. Przyszłość brytyjskiej

nie oraz jako osobę publiczną.

czeń, wydanie świąteczne
Bill

*

Pę

0.00 „Siostry” - horror produkcji
reż.

e

15.10 4x4 Magazyn motoryzacyjny dla dużych i małych wydanie świąteczne

Ava Gardner

USA,

s e

R

*

22.00 Telefoniczny Koncert Ży-

10.00 „Specjalnie na gwiazdkę” grupa znanych i lubianych
apo i klątwa złota - serial
artystów rockowych przedNa szczytach świata: Lato
stawi własne interpretacje
na Barbados - serial dok.
świątecznych pieśni
Aurukun - szkoła prze10.30 „Muzyczny show
trwania, serial dok.
w MTV
Stuprocentowy Anglik - - 11.30 YO!”- RAP
13.30 Nowości muzyczne Paula
film dok.
Kinga
Legion potępieńców: Le14.00 „Weekend największych
gia cudzoziemska - film
przebojów” (cd.)
Skrzydła nad światem: Za- 16.30 „Specjalnie na gwiazdkę”
niechane plany - serial
17.00 „Zatańcz - Simone zaprasza”
dok.
:
18.00 Muzyczny show
Szpiedzy: Polowanie na 19.00 Europejska lista przebojów
bombę A - sprawa Rosen21.00 „Sobotnia noc na żywo”
bergów, serial dok.
21.30 „Bez prądu”:
Podejrzane okoliczności: 22.00 Soul i reggae w MTV
Kto to jest? - serial dok.
23.00 Nowości muzyczne Paula
Tu mówi Ziemia: AstronoKinga

mowie - film dok. .
0.50 Pocztówki Anny Martin:

| wciąż pamięta jego głośną
| e moonĄ z ama

zapytania. Film pokazuje księcia Walii - Karola, prywat-

Sharif,

17.00 Ginący świat: Plemię Kay18.00

a tron brytyjski. Niepewne

| są również losy księcia Kaola. Opinia publiczna

TV Polonia

(powt.),

ele” - serial krym.

6.30 „Posterunek przy Hill Street” - serial krym.
7.20 Wideoklipy
8.00 Puls miasta

syn królewski nie wstąpił

Willow

Ą

14.40 Koncert kolęd
:

21.55 Wiadomości lokalne
22.15 „Okropny inspektor” - ko-

fab., reż. Sylwester Chę-

_ czy (powt.).

min)

USA

:

20.00

15.00 Nowiny i pogoda - serwis
informacyjny
15.10 „Crime Story” - film sen-

- Toth, wyst.: Jack Palance, Anita Ekberg, Anto-

serial TVP, reż. Andrzej
Wajda
21.00 Panorama

10.00 Narciarstwo alpejskie (najważniejsze wydarzenia)
11.00 Koszykówka: NBA (najważniejsze wydarzenia)
12.00 Piłka nożna: Bundesliga —

wdowiec poznaje młodą, intrygującą dziewczynę...
|

mel odramat prod.

cz.4

nella Lualdi

9.00 „Wildlife” - serial przyrodni-

22.00 Magazyn jeździecki
23.00 „Ring wolny”: wrestling mężczyzn (WCW)
0.00 „Super Cross” (powt.)

dełko” - film animowany,
odc. 69
16.40 „Rodzina Trappów” film animowany odc. 13
17.05 „Księga dżungli” - film

19.15 Dobranocka

Scott, Thomas

20.00 Magazyn sportowy

Ormacymy

15.40 Trójmiasto zmienia się

czeń

- David Threlfall i inni
0.10 „Duety, tercety, kwarteczłowiek” - komedia
ty” - Beata Rybotycka
TVP, reż. Stanisław Bai jej goście
reja
1.00 Andreas Vollenveider
and
Friends: „Eolian
0.55 „Kolędy spod regli”
- Minstrell Tour”
—
| 1.35-8.00 Przerwa
2.10 Zakończenie programu

21.00 Jeździectwo: gonitwy *93

15.00 Groch z kapustą
15.10 Rozmowy Tele-Topu

18.45 Świąteczny Koncert Ży-

Panorama
Słowo
na niedzielę
Studio „Dwójki”
Benefis Beaty Rybotyckiej
„Diana -jej prawdziwa
historia” (1) - film fab.
prod. angielskiej, reż.
Kevin Connor, wyk.:

w sporcie
18.00 „Mistrzowie ringu” - film dokumentalny
19.30 Magazyn sportowy

z Deutsche Welle
14.30 Zdrowie,
moda i uroda

od stu lat, żaden najstarszy

i pogoda - serwis | 19.30 Wiadomości

120 HS Mymir Mazycmy |
13.00 Posniao z wiatrem” ©
:

13.10 Muzyczna petarda

14.00 Magazyn publicystyczny

„Święta jadą do

wi

Miner; wyst. C. Thomas | 18.25 Jose Carreras - film biograHoweel, Arye Gross
ficzny

12.00 dk

ejskie zwiercia-

17.00 Teleexpress

rial TP

Serena

|

i młodzieży, reż. Władysław Ślesicki

. czyli prawo do życia”

ja” - film fantastyczny, USA

Niemcy 1962, reż. Rolf von Sydow, wyst.: Willy Millowitsch,
Peter Vogel, Ingrid van Bergen,
Edith Hancke i in. (84 min) Producent strojów bikini przechytrza urząd podatkowy...

de

s

ozmaitości 7, 20

15.20 „W pustyni i w puszczy”
(odc. 1) film dla dzieci

16.00 Panorama
16.05 Program dnia
16.15 „Czterdziestolatek- 20 lat
później” (4)- "ony:

W czasie pogrzebu żony świeży

16.15 „Ciężkie powietrze” - komedia,

AA

er „Pastorałka”, reż.
Stefan Szlachtycz

1.00 „Ring wolny” (powt.)

9.15 „Anna Christie” - dramat obyczajowy, USA/Niem. 1930, reż.
Clarence Brown/Jacques Feyder
(82 min)
10.45 „Sophia Loren: Her Own Story”
- film biograficzny, USA 1980,
reż. Mel Stuart (138 min) :
13.25 „Ucieczka ze złotej klatki pałacu
Buckingham” - reportaż
14.30 „The Other Woman” - komedia

17.55 „Ponzio

I z

John Ford, wyk.: John Way-

tykanu

12.45 TV koncert życzeń

koncert zespołu Kult

jad

Creek” - film fab. USA
18.20 Bałtycka szkoła narciarska

- komedia

produkcji USA, reż. Steve

9.30 „Detektyw Remington

cek

10.20

man”

Święta

16.50

- film animowany

prod. USA

9.05 „Księga dżungli” - film

sza dzieci - „Dziadek do | 12.15 „O dwóch takich, co ukra- | 11.30 Magazyn

reponaż

na śnieżka wiele Ia PÓŹ” 16.50) Koledy polskie

niej”

animowany, odc. 7

Jerzego Owsiaka
10.45 Blok polonijny
10.40 Bogusław Kaczyński zapra- | 12.00 Program rozrywkowy

inalsk pogodnych twa-

-

czasu

Od

Edwarda VII, czyli prawie

ita S6. | 15.35 Filmy z Shirley Temple

MP

aS

film animowany, odc. 12

dla dzieci, reż. Peter Tu-

ny

Blum-

r

V

mieście

8.40 „Rodzina Trappów”

9.35 Dzieci śpiewają kolędy

9.50 „Wawel” (1/6) - „Wawel za- |

ra©

M.

„Portret Karola

|

9:10 Zima

dzieci

ku migowym

. chen”- film animowany prod. | 10.25 Róbta co chceta - program

20

14.15 Co, gdzie, kiedy w Trój-

„Wilk

i zając”

- geriał

x SRNNORRNRRNRR HR"

Maryla Rodowicz, Jacek Wój- | 9.20 Kolędy

Dla dzieci: „Beniamin

19.00
19.10

8.00 TV Polonia
14.10
10 Pro Program dni dnia

Neil eil Diamond
- melo- | 14.35
Oliviera”USA
| 7.30 „Historia
8.15 „Czarodziejskie
Diamond -- k koncert ko- ko- ;
.
at produkcji
An
ani zwierciadełko” - film
lęd ze świata
p FIR cze:
9.00 a
arumowany,
Yo 5

9.00 Ziarno

17.00
17.25

Trójmia|
)

świat.

7.20 Bajkowy

|

Kota”
8.55 „Fortele
dl |
:
8) - fi Jonatana
(8) - film animowany dla

i inni
cicki, Skaldowie

16

Świąt

radosnej kolędy”
Ala
J
specjame,
„CCias
prod. USAprogra
dzieci
wisko muzyczne, wyk.: Gang
Marcela, Irena Santor, Natalia | 9.00 Tacy sami - programw języ-

Kukulska, Zbigniew Wodecki,

9.20

jalne póki

:

eeereers

5.40 „Detektyw Remington | 7.00-10.00 Dzień Dobry
sto
Steele” - serial

k led

kolędy
„przy chołace”
Music-Boxu
Tęczowego

a

x

es

|

Str. III

„Santa Barbara” - serial
lodramat

USA

22.10 Notatnik filmowy
22.40 „Barocco”
prod. franc.

- film sens.

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-

macyjny

14.00 Studio sport
18.00 „Dzisiaj” - magazyn infor-

|

NSS Nagrodzona 11 Oscarami ekranizacja wydanej
W 1880 roku historycznej powieści „Ben Hur” Lewisa Wallace'a (1827-1905), amerykańskiego generała, polityka i pisarza.
W roku 30 naszej ery przybywa do Jerozolimy Messala (Stephen Boyd), aby objąć dowództwo rzymskich legionów. Niex | oczekiwanie spotyka przyjaciela z lat dziecięcych, żydowskiex | go księcia Judę Ben Hura (Charlton Heston), którego prosi
| [o pomoc w stłumieniu rebelii, ale ten odmawia. Kiedy na tarasie rodzinnego domu Ben Hura przypadkowo spadająca dachówka rani Messalę, gospodarze zostają oskarżeni o zamach
na jego życie...
(Część 2, 105 min., niedziela godz. 14.10)

macyjny

19.00 Wiadomości ITN
19.30 Magazyn ekologiczny
20.00 „Dateline” - magazyn problemów społecznych
21.00 Filmy krótkometrażowe
22.00 Wiadomości ITN
22.30 Magazyn jazzowy
2330 Sobotni wieczór filmowy
130 „Biznes i media” - magazyn

„Mu nas jest, każdy
kłamie...”
S
Widowisko
muzyczne zrealizowane według tekstów bajek La Fontaine'a. Akcja spektaklu rozgrywa się na eleganckim
przyjęciu, gdzie spotykają się
zwierzęta - bohaterowie znanych bajek, którzy tekstami
La Fontaine'a komentują
otaczającą je rzeczywistość.
Na zdj. - Jerzy Bończak..

2.00 Magazyn społeczno-gospodarczy państw Azji Południowo-Wschodniej

7.55 „Million Dollar Collar” komedia, USA 1966, reż.
Vincent McEveety, wyst.:

Guy Stockwell, Craig Hill
i in. (60 min)
9.00 „Canale Grande”
930 Zecchino d'oro dall” Anto-

niano

10.20 Msza katolicka
11.45 Program religijny
11.55 Orędzie papieskie „Urbi et
orbi”

12.30 Koncert na Boże Narodzenie
1330 Wiadomości —
13.55 „Trzy minuty o...”
14.00 Boże Narodzenie u...(1)
18.00 Wiadomości
18.10 Boże Narodzenie u...(2)
19.25 „Słowo i życie” - magazyn
katolicki
19.40 Almanach na jutro
19.50 Prognoza pogody
20.00 Wiadomości
20.30 Wiadomości sportowe
20.40 „Założymy się?” - program
rozrywkowy
23.05 Wiadomości
23.10 Wiadomości - wyd. spec.
0.05 Wiadomości i prognoza po-

gody

0.35 Spotkanie w kinie

sb
jednanie nakręcony został dwa lata po zakończeniu realizacji
„Dynastii”. Publiczność bowiem domagała się kontynuacji
serialu, gdyż w jego ostatnim odcinku nie wyjaśniono wielu
wątków.
:
25 grudnia telewidzowie obejrzą część pierwszą filmu. Blake Carrington po stracie wszystkiego co miało dla niego znaczenie jest załamany... Drugi odcinek „Pojednania” telewidzowie będą mogli obejrzeć 1 stycznia, również o godz.

„Kino Paradiso”.
Ś Jeden z największych sukcesów kina
włoskiego ostatnich lat. Jest to pełna nostalgii
opowieść o dojrzewaniu chłopca z małej sycylijskiej
miejscowości, spędzającego większą część czasu w
miejscowym kinie.

„Śmiercionośna ślicznotka”
Tajni policjanci z Los Angeles (Whoopi
Goldberg, Sam Eliott) tropią handlarzy narkotyków,
którzy wprowadzili na rynek zatrutą kokainę. Zażycie
„śmiercionośnej ślicznotki” powoduje natychmiasto-

wy zgon.

„Pieśni z życia Leonarda Cohena”

0.40 „Gorączka złota” - kome-

dia, USA 1925, reż. Charlie
Chaplin, wyst.: Charlie
Chaplin, Mack Swain, Tom
Murray, Georgia Hale i in.

(82 min) Charlie Chaplin
w czasie wielkiego kryzysu
wyrusza na Alaskę w poszukiwaniu złota...
1.50 Wiadomości

Realizatorzy towarzyszą z kamerą słynnemu
kanadyjskiemu bardowi podczas koncertu w Carnegie
Hall w Nowym Jorku, a także w podróży po Grecji. W filmie znalazło się wiele wywiadów, zdjęć i materiałów ar- .
chiwalnych oraz najciekawsze fragmenty dokumentów
przedstawiających karierę artysty. Całość przeplatają najbardziej znane piosenki w wykonaniu Cohena.

hi
Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna
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7.00 Program dnia
7.05 „Tobie mały Panie” - kolędy
Natalii Kukulskiej
7.20 „Wielkie parki narodowe Australii” - film przyrodniczy
8.20 „Country Ameryka” - Świąteczne pozdrowienia z USA
9.00 Walt Disney przedstawia: „Super
Baloo”, „W samą porę” (2), Zoom.

7.50 Powitanie
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Godzina z Hanna Barbera filmy animowane dla dzieci
9.00 Kolędy
z Gdańska
Kaszebsczie spiewczi
9.30 Gdański mad. sportowy
10.00 Program dnia
10.05 „Wawel” (2) - „Wawel gotycki” - film dokumentalny
10.45 Cyrki świata - „Wielkie
chwile Paryskiego Festiwalu Młodego Cyrku” - film
dok. prod. francuskiej

- Boże Narodzenie w Izraelu

10.50 Ludzie i zdarzenia: Rezerwat
wolnych myśli - reportaż Waldemara Karwata i Andrzeja
Pankiewicza
11.00 „Portret Diany” - film dok.
a ang. o księżniczce Dianie
12.00

12.00 „Wikingowie”

Świąteczne MTV

galowy UNICEF (2)

14.10 „Ben Hur” (2-ost.) - film historyczno-przygodowy prod. USA
15.55 Marta Lipińska zaprasza - widowisko z udziałem Zofii Saretok, Jerzego Markuszewskiego, Romualda Szejda,
Krzysztofa Kowalewskiego,
Wiesława Michnikowskiego

|

koncert Diany Ross, Jose
Carrerasa i Placido Domingo
15.35 „Ach,te święta”

16.00
16.15

Panorama
„Czterdziestolatek - 20 lat

później” (5) - serial TP
17.20 Bezludna wyspa
18.20 Studio „Dwójki”
18.30 Gra - teleturniej

17.25 „Jak poślubić milionera” -

komedia prod. USA (1953 r.,
92 min.)
19.00 Wieczorynka - Walt Disney
przedstawia - „Chip i Dale”

20

10.20

14.00 „Gwiazdka w Wiedniu” - |

16.45 Ludzie
i zdarzenia
17.00 Teleexpress

20.00 Świąteczny program publicystyczny

Hackman, Matt Dillon, Gayle

23.40
0.10
030

2.50

8.40 „Rodzina Trappów”

obiecana” - serial

TVP (powt.)
11.10 „O dwóch takich, co ukradli
księżyc” - serial animowany dla dzieci (odc. 3 i 4)
12.00 Program dnia
12.10 Teatr dla dzieci:

„Ulice

wielkiej kolędy”, reż. Zbigniew Dzięgiel
12.45 „Gazda z Diabelnej” - serial ,
dla dzieci (4), reż. Grzegorz

Warchoł |
13.45 Kabaret „Dudek”
14.55 „W pustyni i w puszczy”
(cz. 2 - ost.), film fab. dla

Hunnicutt

20.45 Grappelli przed koncertem

„Największa gala XX wieku” -

21.00 Panorama
21.30 Jubileusz 50-lecia Wojciecha Pszoniaka, czyli wie_
czór spełnionych marzeń

reportaż Tamary Sołoniewicz
Piosenki ze spektaklu „Kubuś
Fatalista”
Kolędowanie Jana Oberbeka
i Władysława Hasiora
Ludzie i zdarzenia - reportaż
„Fajerwerki
- film
prod. USA (1990 r., 126 min.),
reż. Brian de Palma, wyk.:
Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith
Zakończenie programu

cie” - odc. 102 i 103
Wideoklipy
Muzyczny misz masz
Magazyn o sztuce
Pets

dzieci i młodzieży, reż.

15.00 Portrety

Władysław Ślesicki

15.30 Wydarzenia tygodnia

17.00 Teleexpress
17.15 „Lalka” - serial TVP (9ost.)
18.40 Telekino
wspomnień

historia” (2-ost.) - film
fab. prod. angielskiej

0.30 Stephane Grappelli - kon-

melodramat

fabularny, reż. Sylwester
Chęciński

23.25 „Puchowy śniegu tren”
0.10 Program na poniedziałek
0.15 „Honor dziecka” - komedia TVP, reż. Feridun

:
Eroll
|
- 1.20 Kolędy na Jasnej Górze
1.50-7.30 Przerwa

cert

130 Zakończenie programu

11.55 „Canal +” przedstawia

|

„Notatnik filmowy”

13.50

Koncert Galowy UNICEFU (2)

Koncertu
Wielkiego
część
Druga
s
|
sowej w
Kongre
Sali
w
się
odbył
który
| | Mikołajkowego,
| | Warszawie z okazji wiatowego Dnia Dziecka w radiu i

i
a brzegiem
ustam
Ę
pucharu”
i - polski film fab.

12.20 „Między

„Misjonarze polscy” - film

telewizji, obchodzonego pod patronatem UNICEFU.

|

14.20 Kolędy polskie

Gwiazdą koncetu były Czerwone Gitary. Wystąpili

14.30 Moje widzenie świata - A.' |

również soliści oraz zespoły dziecięce, dobrze znane
widzom Tęczowego Music - Boxu. W tej części
programu oczywiście nie zabraknie kolęd.

Einstein

15.30 Philip Morris Collection - |
16.05

odc. 8 „Dwudziesty pierwszy wiek”, odc. 9

1

Liza Minelli - wielki |

„Marta Lipińska zaprasza”

koncert z 1992 r.

17.35 „Miss sztucznych ogni” -

Telewizyjny

komedia prod. USA
19.15 Program na poniedziałek
19.30 TV Polonia

:

15.00 Nowiny i pogoda - serwis

informacyjny

14.00 Powitanie

|

żawodowej. O niej mówią aktorzy i przyjaciele, m.in.
Zofia Saretok, Wiesław Michnikowski, Krzysztof Ko| walewski, Jerzy Markuszewski. W rozmowie pojawia
się również drugi wątek - jak ludzie teatru spędzają
święta w swoim „drugim domu”

„Jak poślubić

| 14.10 „Queenie”, cz. III (powt.) -

15.15 Legendy miłości

wizerunek Marty Lipińskiej

ilustrują ragmenty przedstawień i filmów z jej udziałem min. serialu „Lalka” i „Salta” Tadeusza Konwickiego. W programie aktorka opowiada o swojej drodze

|
|

produkcji

USA;cz.2.:.

„Tęczowy Music - Box”

11.35 Kolędy

13.00 „Przeminęło z wiatrem” -

amerykański miniserial

15.10 Świat według kapitana

16.15 „Rodzina Trappów” film animowany, odc. 7
16.40 „Księga dżungli” - film

ner” - film sensacyjny

(powt.), USA

informacyjny

17.10 „Uff” - program muzyczny
18.10 „Faustina” - komedia wł.

17.45 Credo - magazyn religijny
18.20 Baw się razem z nami
18.30 Bajkowy
świat. „Dot

1968 rok, reż. Luigi Ma-

19.25

Luaren Bacall) wynajmu-

„Dziadek do orzechów”,

20.05

„Queenie”,

cz.

IV

ą w Nowym Jorku luksuowy apartament. Nieza-

-

| mężne młode kobiety po-

amerykański miniserial
21.00 Kino satelitarne: „Człowiek z Rio”, Francja-Włochy , reż. Philippe de Broca

USA

20.00 Nowiny i pogoda
20.10 „Harem”

X
Irzy urocze
| dziewczyny
(Marilyn
| Monroe, Betty Grable,

|

cz. 3 - serial animowany

i przemytnicy” - film ani-

20.00 „Cyrk” - pr. rozrywkowy
21.50 „Posterunek przy Hill Street” - serial |
23.00 Bramki, punkty, rekordy
23.30 Bez negatywu
0.30 „Dziewczyna z Beverly Hills”
- dramat USA (110 min.)
2.30 Portrety
3.00 Wydarzenia tygodnia
3.30 Bramki, punkty, rekordy
4.00 Wideoklipy
|
5.40 „Detektyw Remington Steele” - serial krym.
6.30 „Posterunek przy Hill Street” - serial krym.
7.20 Wideoklipy
8.00 Puls miasta

1971, reż.

Norman Jewison, wyk.:
Chaim Topol, Nor
19.00 Informacje

17.30 Nowiny i pogoda - serwis

animowany, odc. |

milionera”

: Krzysztofa Baranowskiego;
15.55 „Skrzypek na dachu”

16.00 Kino rodzinne. „Gunrun-

gni, wyst.: Enzo Cerusico

20.00 „Ziemia obiecana” (4ost.) - serial TVP
21.00 Panorama
21.25 „Kochaj albo rzuć” - film

23.00 „Diana - jej prawdziwa

-

11.10 „Moje dzieci, moje ży-

12.30
13.10
14.00
14.30

8.00 TV Polonia
11.30 Program dnia

7.20 Bajkowy świat. „Wilk
i zając” - filmy animowane dla dzieci
7.25 „W samo południe” - western produkcji USA
9.00 Bajkowy świat. „Milo
i Otis” - film animowany
prod. japońskiej
10.25 „Pogromca zwierząt” film przygodowy prod.
USA
12.00 Nowiny i pogoda - serwis
informacyjny
12.10 M-3 Magazyn Muzyczny
Młodych

film animowany dla
dzieci, odc. 6
9.05 „Księga dżungli” - film
animowany, odc. 1
9.30 „Cyrk” - program rozrywkowy, cz. 11 (powt.)

19.50 Magazyn kulturalny

20.15 „Cel” - dramat sensacyjny prod.
USA (1985 r. prod., 117 min.).
reż. Arthur Penn, wyk.: Gene

22.50

(powt.
„Ziemia

7.00 Dzień dobry Trójmiasto

5.40 „Detektyw Remington
Steele” - serial kryminalny, odc. 49
6.30 „Posterunek przy Hill
Street” - serial
8.15 „Czarodziejskie zwierciadełko”, odc. 63

- koncert

„Doktor Ewa” (6) - serial
TVP
19.20 Wieczorynka
19.30 Wiadomości

19.30 Wiadomości

22.20

„Przy choince”

świąteczny Tęczowego Music-Boxu z Sali Kongresowej w Warszawie, grudzień
02
9.00 „Franek i Bućko” (5) - serial dla dzieci
9.30 „Czterdziestolatek”
(7) - serial komediowy
TVP

godowy prod. USA (1958
rok, 114 min.), reż. Richard Fleischer, wyk.:
Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine

12.30 Telewizyjny koncert życzeń
13.15 Tęczowy Music-Box - koncert

5

- film przy-

8.10

- melodramat

| stanawiają znaleźć odpo-

| wiednich partnerów i uło| żyć sobie życie. Oczywi-

ście każda z nich marzy

23.00 Świąteczny wieczór z TV

prod. USA, cz.2
22.00 Na krańcach świata
22.30 „Dolność dla delfinów” -

POL-SAT
0.00 Pożegnanie

o milionerze.

:

film przyrodniczy

23.00 Nowiny i pogoda

Ekranizacja bestsellerowej powieści Toma

23.10 „Więzy krwi” - film sensacyjny produkcji USA

0.45 Legendy miłości |

Wolfe'a. Sherman McCoy, młody multimilioner ma piękną kochającą żonę i uroczą siedmioletnią córeczkę. Mimo

17.30 „Sharky i George” - serial

—

anim

1.20 „Kłopoty Alvina” - kome-

to romansuje z Marią Ruskin. Pewnego dnia wymyka się
z domu, by spotkać na lotnisku kochankę. W drodze po-

18.10 „Jaś i Małgosia” - baśń,

dia produkcji USA
2.50 „Misja rekina” - dramat

19.00
20.00
.
21.50

wojenny prod. USA
4.30 Z sal koncertowych

5.00 „Jeśli wtorek to musi być

„Santa Barbara” - serial
„Spisek Wilbiego” - sens.
filmprod. USA,
:
„Do zobaczenia do poniedziałku” - komedia sens.

Belgia” - komedia USA
6.30 Muzyka na dzień dob

wrotnej potrąca swoim mercedesem Murzyna... Muzykę
do filmu napisał znany amerykański kompozytor Dave
Grusin, trzykrotny zdobywca Grammy, wielokrotnie nominowany do nagrody Oscara.

„Kubuś Fatalista”

prod. franc. (91 min.)

F
10.50 „To prawo, nie zemsta” (1/2) niemiecki film biograficzny,
reż. Brian Gibson (85 min)
12.15 „Simon Wiesenthal kiego film”
13.00 Wiadomości
b
SE!

8.45 Magazyn poranny: trening
z DSF
9.00 „Wildlife” - serial przyrodni-

. czy („Albatrosy”)

jowy, reż. Chen Kaige (102 min)

14.50 „Świąteczne sny Misia” - 3 nowele filmowe
15.30 „Gottfried Silbermann - saksoński budowniczy organów”
16.30 „By nie pełzać na kolanach” -

12.00 „Normalnie”

muzyczny film biograficzny,

20.00
20.15

*

- magazyn

dla

14.30 Koszykówka: liga niemiecka
16.30 Łyżwiarstwo figurowe: Mistrzostwa USA
18.30 „Historia Formuły 1” - film
dokumentalny
19.30 Hokej na lodzie: Puchar Euro-

wg „Gustave III. Ou Le Bal Ma-

sque” Eugena Scribe'a, libretto:
Antonio Somma, muz. Giuseppe Verdi, wyst.: Luciano Pavarottiiin.
c

py (DAsseldorfer EG - Tivali
Mińsk)
22.00 Magazyn piłkarski
23.00 „Ring wolny”: boks
0.00 Bilard: ME

22.55 „Pocałunek Tosci”: „Dom arty-

sty założony przez Giuseppe
Verdiego” - film dokumentalny
0.20 „Apocalypse WOW

1.00 „Ring wolny” (powt.)

8.45 „Maks i Maurycy” - niemiecki
film muzyczny, 1956, reż. Norbert Schultze (70 min)

9.40 „Karnawał miłości” - komedia,
Niemcy 1943, reż. Paul Martin
(88 min)

10.05 „Dom towarowy” - komedia,
USA 1941, reż. Charles Reisner,
11.30 „Showdown at Abilene” - we-

11.10 „W samym centrum”: „Archi-

stern, USA 1956, reż. Charles
Haas, wyst.: Jack Mahoney,
Martha Hyer, Lyle Bettger, David Janssen i in. (77 min) Były
żołnierz Południa zostaje szeryfem w swym rodzinnym miasteczku...
13.00 „Bravo TV” - mag. muzyczny

11.55
12.50
12.55
13.00

14.45 „Walhalla” - film animowany
musical, USA

-

13.45

1939, reż. Victor

Fleming, wyst.: Judy Garland,
Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Ha. ley i in. (97 min) Mała Dorotka

z Kansas przechodzi po tęczy do
krainy Oz...
18.10 „W niedzielę ja i mój słodki bę-

dziemy żeglować” - niemiecka
komedia muzyczna, 1961, reż.
Franz Marischka, wyst.: Harald

Juhnke, Elma Karlova, Vivi
Bach, Bill Ramsey i in. (89 min)

Pojawienie się na kampingu muzycznego kwartetu wywołuje
masę zamieszania...
20.00 Wiadomości
20.15 „Dr Quinn” - serial westernowy
22.05 „Shaft” - film kryminalny, USA
1970, reż. Gordon Parks, wyst.:

Richard Roundtree, Moses
Gunn, Charles Cioffi, Gwen
Mitchell i in. (96 min) Czarno-

skóry detektyw Shaft otrzymuje
zlecenie odnalezienia córki szefa
narkotykowego kartelu...
0.00 „Mata Hari” - melodramat, USA
1931, reż. George Fitzmaurice,

wyst.: Greta Garbo, Ramon Novarro, Lionel Barrymore, Lewis

Stone i in. (84 min)

r

dE

9.00 Magazyn golfowy

ludzi niepełnosprawnych
12.30 „Offensiv” - talkshow
13.30 Magazyn tenisowy

USA reż. Hal Ashby(142 min).
Wiadomości
„Byłem chińskim generałem”:
„Wiedeński lekarz w armii Mao”
Wiadomości
„Un Ballo in Maschera” - opera

16.15 „Czarnoksiężnik z krainy Oz”

8.30 Futbol amerykański: liga
|.
NFL (najważniejsze wydaze

=
10.00 „Bez nerwów” - szaleństwa *
rr
ZE
W sporcie
11.00 Tenis: Puchar Davisa - fi10.30 „Zwariowane rekordy” - renał (najważniejsze wydakordy Księgi Guinnessa
rzenia)
"11.00 Magazyn sportów wodnych
11.30 „Podróże z DSF” - Chile
13.00 Boks: walki zawodowców

13.10 „Król dzieci” - chińskifilm obycza-

19.00
19.15

8.00 Gimnastyka

tektoniczna wizja centrum Berlina” - film dokumentalny
„Szeherezada” Mikołaja Rimskiego-Korsakowa w wyk. Leipziger Gewandhaus
Wiadomości
„Akcja 240 - bilans dobrych
uczynków”
„Telewizyjne ZOO”: „Własne
terytorium w świecie zwierząt”
- film dokumentalny
„Anna - film”- niemiecki dramat obyczajowy, 1988, reż.
Frank Strecker (92 min)

15.15 „Orzeł stepowy”: „Powrót Kozaków” - film dokumentalny
16.05 „Królik Bugs przedstawia” film animowany dla dzieci
17.20 „Clara” (1/5) - nowy serial
obyczajowy
19.00 Wiadomości
19.15 „Dzień pełen cudów” - film
dokumentalny

19.30 „Życiowe historie” - 2 nowele

20.15
21.45
21.45
2155
22.00
23.30
23.35

filmowe
(*) „Statek marzeń” (ost.) - serial
Wiadomości: wybory w Rosji
„Florida Lady” - zapowiedź
nowego serialu
Wiadomości
„Kiedy Harry poznał Sally” komedia, USA (92 min)
Wiadomości
„Ragtime” - film obyczajowy,
USA

1981, reż. Milos Forman

(149 min) Ameryka w 1906r.:
ulice Nowego Jorku zapełniają
się różnojęzycznymi imigrantami i pełne są ich pogmatwanych i splecionych ze sobą loSÓW...
.'*

17.00

Powrót do doliny
Meerkat: Afrykańskie

|.

mangusty - filmdok.

15.30 Hokej na lodzie: Spengler
Cup w Davos (Szwajcaria)

18.00 Lekkoatletyka: MŚ w Stut20.00 Wyścigi samochodowe:
Indy Car (najważniejsze
wydarzenia)
22.00 Boks: walki zawodowców
23.30 Hokej na lodzie: Spengler
Cup (najważniejsze wydarzenia)

9.00 Telegazeta dla wszystkich
10.00 „Cosi fan tutte” - opera Wolfganga Amadeusza Mozarta
13.15 „Telewizyjne wędrówki”: Zagłębie Ruhry - film dokumentalny
13.45 „Świat przyrody”: „Zmiany
w pogodzie” - film popularnonaukowy

14.10 „Dinozaury”: „Święto miłości”

14.35 „Fury” - serial
15.00 „W galopie” - film przyrodniczy
16.30 „Jestem przy was!” - film dokumentalny
17.00 „Aktualności N3”
17.05 „Gdy zwierzęta opuściły las”
- serial animowany
17.30 „Migawki z Mecklenburga” -

film dokumentalny
18.00 „Ulica Sezamkowa” - pro+
gramdla dzieci
18.30 „Sean Connery prywatnie” film dok.
19.00 „Melodie nastolatków” - pro-

gram muzyczny
20.00 (*) Wiadomości
20.15 „Ultimo '93” - film dokumen-

talny
Ą
21.15 „Scorpions: legenda Schenkera” - film dokumentalny
22.00 „Dlaczego wszystko idzie nie
tak?” - program publicystyczny
22.45 „Czarny Czerwony Złoty:
Mafia polska” - niemiecki
film obyczajowy, reż. Theo
Mezger, wyst.: Uwe Friedrichsen, Ulrich Wiggers,

Siegfried Kernen, Edgar Bessen i in. (90 min) Na polskiej
granicy zatrzymuje się podejrzana ciężarówka...
0.15 Wiadomości sprzed 20 lat:
27.12.1973 r.
0.25 Telegazeta dla wszystkich

|

muzyczny show

11.30 Europejska lista przebojów

dok.
19.00 Dinozaury:

13.30 Nowości muzyczne Paula
Kinga
14.00 „Beavis i Butthead” -

Śmierć

olbrzymów - serial dok.

21.00
22.00
22.30
23.00

|

10.30 Zakupy w TV

serial

20.00 Koala: Nagie fakty - film

tgarcie (najważniejsze wydarzenia)

—

14.30 „Prawdziwy świat II” -

dok.
Ropuchy w Australii film dok.
Muchy w Australii - film
dok.
Wspaniały świat psów film dok.
Rok małpy: Małpy -

9.00 „Key of David” - rozważa- '

nia nad Biblią
9.30 „Victory” - pr. religijny
10.00 Międzynarodowy magazyn
"aś | 2 biznesu

18.00 Miłość delfinów - film

14.00 Judo (najważniejsze wydarzenia)

8.00 „Weekend największych
przebojów”
10.30 „Świat
Wayne'a”
-

11.00 Msza z Crystal Cathedral
12.00 Zakupy w TV
13.00 Program religijny
13.30 „E.R.F.” - niemiecki pro-

gram religijny

14.00 Studio sport

17.00 „Oko w oko z mediami”

15.00 „Weekend największych

przebojów” (cd.)
18.30 Wiadomości - wydarzenia

20.00 „Teraz” - show

19.00 Lista przebojów USA

minut

z Paulem

Kingiem

23.00 „Beavis

i Butthead”

-

serial

narodowy skarb Japonii,

23.30 Heavy metal i hard rock
2.00 Marijne przedstawia
3.00 Noc z teledyskami z godz.
22.05)

film dok.
0.30 Zimnokrwiści zabójcy serial dok.

SSS
W widowisku telewizyjnym znajdzie się 13
piosenek z tego spektaklu, skomponowanych przez Jerzego Derfla z tekstami Wojciecha Młynarskiego. Widowisko, zrealizowane w oryginalnej scenografii Marcina Stajewskiego, wzbogaconej dla potrzeb TV, rozśpiewane, roztańczone i wspaniale zagrane, to znakomita, szlachetna rozrywka na świąteczny wieczór.

19.30 Świat mody

tygodnia

21.00 120

-

magazyn
18.30 Magazyn informacyjny
19.00 Wiadomości ITN
21.00 Seriale krótkometrażowe
22.00 Wiadomości ITN
22.30 Magazyn krajów wschodnioeuropejskich
23.00 Studio sport
0.00 Dziennik kulturalny
0.30 „Złota era rock 'n' rolla”:
folk rock i jego tytani (Bob
Dylan, Simon and Garfunkeli in.)

„Wikingowie”
Go
Akcja filmu rozgrywa się w VII wieku. Wi-

| kingowie w kolejnej wypra-

6.00 „Autowizje”

6.00 - 16.00 Blok filmów
animowanych dla dzieci
16.00 „Capt Planet” - serial

6.20 „Bon week-end” (powt. z

animowany (A)

serial animowany (A)

17.30 „Rodzina Addamsów” serial animowany (A)
18.00 „Flinstonowie” - serial
ł

18.30 „Wieczór z Bugsem i Daffy”
- serial animowany (A/S)
19.30 „Kreskówki na zadany
temat” - seriale animowany

(A)

20.00 Filmowy wieczór TNT na
temat: „Nasze ulubione
filmy”
„The Tunnel of Love” - komedia,

USA 1958, reż. Gene Kelly,
wyst.: Richard Widmark,
Doris Day, Gig Young, Gia
Scala i in. (94 min)
Niecodzienne
perypetie
małżeństwa pragnącego
adoptować dziecko...(A/F/S)
21.55 „Take the High Ground” film wojenny, USA 1953,
reż. Richard Brooks, wyst.:

Richard

Widmark,

Malden,

Elaine

Karl

Stewart,

Steve Forrest i in. (101 min)
Bezwzględny
sierżant
piechoty szkoli rekrutów do
walki...(/A/F/S)
2350 „The Tunnel of Love” komedia, USA 1958 (powt.
z godz. 20.00) (A/F/S)
1.45 „Take the High Ground” film wojenny, USA 1953
3.40 „Życie prywatne”„A Very
Private Affair”) - fr.-wł.
dramat obyczajowy, 1961,
reż. Louis Malle

skarbu”

-

thumbii.

gra telewizyjna

Film jest barwnym widowiskiem kostiumowym zrealizowanym z wielkim rozmachem, a jednocześnie z dbałością o szczegóły. W głównych rolach wystąpili Janet
Liegt i Kirk Douglas.

niedzieli)
| 7.45 „Świat Quark” - serial posprawiedliwości”
655 „Akta
pularnonaukowy
(powt. z piątku)
8.30 Koncert Zecchino d'Oro
7.15 „Harmonia ciała” - joga
dall' Antoniano
7.40 Język francuski (10)
10.00 Archiwum „Zielonej linii”
8.05 Wiadomości tv kanadyjskiej
10.55 Msza katolicka
8.40 „Les Babibouchettes” - 11.55 „Słowo i życie” - komentarze
program dla młodzieży
—
12.15 -13.30 „Zielona linia”
9.00 „Specjalny
wysłannik”
13.00 „Archiwum Zielonej Linii”:

16.30 „Jonny Quest” - serial
animowany (A/S)
17.00 „Przygody Eda Grimley'a” -

animowany (A/F)

6.00 „Poszukiwanie

* wie łupieżczej napadają na
Wyspy Brytyjskie. Jedną ze
„zdobyczy” ich przywódcy Ragnara - jest królowa Nor-

(powt.)

10.30 „Muzyczna planeta”
12.05 Gość TV 5
TY
12.45 Wiadomości
szwajcarskiej
13.05 „Szkoła fanów” - show
13.45 „Ogród zwierząt” - magazyn
. dla miłośników zwierząt
14.45 „Trzeba wierzyć” (powt.)
15.45 „Listy” (powt.)
16.00 Wiadomości

16.10 „Świat jest dla was” - show

17.40 „Autowizje” - magazyn
motoryzacyjny
18.00 „Bon week-end” - magazyn

satyryczny

18.30 Wiadomości
19.00 „30 mln przyjaciół”
magazyn dla miłośników
zwierząt

19.30 Wiadomości tv belgijskiej
20.00 „52 sur la une” - magazyn
informacyjny
21.00 Wiadomości tv francuskiej
21.35 „Szuflada pełna sekretów”
(5) - francuski
serial
obyczajowy
22.30 „Szuflada pełna sekretów”
(6) - francuski
serial
obyczajowy
23.30 Wiadomości tv francuskiej
0.00 Magazyn literacki
0.20 „Tete a tete” - magazyn
1.20 „Oblicza prasy” - aktualności
szwajcarskie

„Wydarzenia przełomowe”

13.30 Wiadomości
14.00 „Baw się z nami” - program
radiowo-telewizyjny
14.15 „Niedziela u...” (1) - pro-

|
X

gram rozrywkowy

15.20 „Zmiana pól” - magazyn
piłkarski
15.30 „Niedziela u...” (2)
16.20 Studio sport: najważniejsze

wydarzenia
16.30
18.00
18.10
19.50
20.00
20.30
20.40

„Niedziela u...” (3)
Wiadomości
„Niedziela u...” (4)
Prognoza pogody
Wiadomości
Wiadomości sportowe
„Cheetah” - film przygodowy, USA 1988, reż. Jeff
Blyth (80 min) Dwoje dzieci spędza wakacje u swoich
rodziców W Kenii...
22.10 Boże Narodzenie z Kaczorem Donaldem
23.15 Wiadomości
23.20 „The Big Fisherman” (1) dramat historyczny, USA
1959, reż. Frank Borzage(40 min) Opowieść religijna o życiu św. Piotra...
0.00 Wiadomości i prognoza pond
gody
|
0.10 „The Big Fisherman” („I
grande pescatore”) (2) 5
dramat historyczny

x
Odtworzenie nadzwyczajnego koncertu, który
odbył się 23 grudnia 1992 ro-

ku w Ceremony Hall w wie-

deńskim ratuszu. Wystąpili
dwaj wielcy tenorzy - Jose
Carreras i Placido Domingo,
towarzyszyła im Diana Ross
| (na zdjęciu), słynna gwiazda
NN
muzyki rozrywkowej. W pr.

koncertu utwory związane ze
świętami Bożego Narodzenia.

SX
Ekranizacja
| biografii księżnej Diany,
| napisanej przez angielskie| go znawcę brytyjskiej ro| dziny królewskiej, Andrew
| Mortona. Film opowiada
„prawdziwą historię” jej
| życia. Dowiadujemy się
|o
trudnym dzieciństwie
| księżniczki, zaręczynach

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna
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ŚWIĘTO W KAŻDEJ FILIŻAN
Boże Narodzenie. Czas tak bliski nam wszystkim. Spędźmy
te nadchodzące szczęśliwe dni z naszymi najblizszymi przy
filiżance wybornej kawy Tchibo. Wspaniały smak i najbogatszy
aromat Tchibo długo jeszcze będzie przypominać nam ten ——
wyjątkowy, świąteczny nastrój. |
|
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Tchibo życzy Państwu Wesołych Świąt
1 dziękuje za wspólnie spędzony rok!
© Tchibo 1993
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| Makaron Malme' O5kg

Jogurty Frufis
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Edo

Cukier luzem

Mąka wrocławska

Koncentrat

|| proszek
extra
bella ao
Podpaski rem

A

Sok pomarańczowy „Hortex”

| Mleko UHT 3,2% 11-Maóki

Napoje gazowane 1,5

Mydło Lux 125 g

|
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Ananasy | -plasty
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eznN As

Bebiko 1,2 500 g
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26.700,
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Dojazd z centrum autobusami:
Zakładów
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SOBOTA

Gdynia
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Serdeczne życzenia

świąteczne i noworoczne

|

składają Państwu

TroWyć

NAJLEPSZE ŻYCZENIA

ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

ch

01-04.03.

22-26.03.

22.26.03.

12-15.04.

m

GDYNIA,

|

ynrodowa Wystawa Zabezpieczeń Mienia

|

WIOSNA |

| WS ŻY. Ś tkim

,

(Kosmetyki, Zabawki, Sport, Jubilerstwo, Żywność)
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iosenne Targi

u

wk

WSZYSTKO BADU

_—

w Kłodawie, tel: 82-87-21

swoim

Sprz eda:
- Fermę drobiu w obiekcie zamkniętym, zestaw 4 kumiki po 860 m* każdy.

dokupu przylegających
Do w/w obiektów istnieje możliwość
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Rolnicza Spółdzielnia
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Targi Artykułów Konsumpcyjnych
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RALMED rodowy

ul. ABRAHAMA 13, tel. 20-14-47

z

Międzynarodowe Targi Budownictwa
ąda
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BAR PIZZERIA d

|

o zaRANIA MY CODZIENNIE OD 11.00 DO 20.00

POZNAŃSKI TYDZIEŃ MODY

:

SWOIM KLIENTOM

ŻYCZY

PROGRAM 1994
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zapraszamy na nasze imprezy w 1994 r.
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MIĘDZ' YNARODOWE: TARGI POZNAŃSKIE
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Godziny

170, 125, 146, 173 i 105

dk

ul. Żelazna 14, Gdynia, tel. 235-656

1009 — 6.000,*
Herbata Indyjska granulowana

| Wzirzapas24kg

|

7.200,

pomidorowy 1409

| Pollena 2000 600g
| Sok ai
11 „Hota
| e
||

21.600,-

Paprykarz Szczeciński 270 g

| oe Koy 709

|

9.300,-

Omo Liposystem 600 g

| Mydło oliwkowe 1009

|
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Gdańskie Zakłady Drobiarskie

|

30.04.-08.05. Międzyn
17-20.05. | AK

"Drobpol” SA w Żukowie

Bank

zyc |

|

Budownictwa S.A. | | cnkoso) — życzą swoim Klientom
i radosnych
zdrowych
O/Gdynia
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Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym 1994 Roku.
3
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29.09.-04.10:5:1A
20-23.10.

25-28.10.

ie

25.26.10.
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22-25.11.

POLEKO

5-28.10
25-28.10.

22-25.11.
22-25.11.
06-10.12.
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Międzynarodowy Salon Turystyczny

Dealer

NIA

Tel. (4858) 23-68-08

NANA

Międzynarodowe Targi Ekologiczne

KS

Fax (4858) 23-69-98

KOMEX

Telex 54782

Międzynarodowe Targi Urządzeń Komunalnych

WYSTAWA GOSPODARCZA MIAST POLSKICH
KOOPERACJA

Międzynarodowe Targi Small Businessu

:

przed rozpoczęciem imprezy.
1993

Autoryzowany

Targi
T
kRekla
ki

TOURSALON

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3-6 miesięcy
W

|| Euro - Car

Jesienne Targi Artykułów Konsumpcyjnych

r MIĘDZYNARODOWE

|
ź

POZNAŃSKIE

TARGI

GOŚCIŁY NA SWOICH IMPREZACH PONAD
15.000 WYSTAWCÓW | 900.000 ZWIEDZAJĄCYCH

Zapasy

ELE SN

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań,
tel. (061) 69 25 92
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najserdeczniejsze
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oraz życzą udanych zakupów.
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Wimieniu Zarządu Miasta
Prezydent
:

Wojciech Szczurek

Franciszka Cegielska

Spośród 47 postaci teatru, filmu i telewizji,
prezentowanych przez cały rok
w TELERzeczpospolitej, wybieramy Złotą Piątkę.

s

3

Kupon konkursowy opublikujemy tylko raz, 24 grudnia,
+
w świątecznym numerze TELERzeczpospolitej

©
Ę

- telewizyjnym dodatku dziennika *Rzeczpospolita”.
Do wygrania wysokiej klasy telewizory i magnetowidy.

SES
+

dzianiny z

wkład gorseciarski+ haftki na taśmie
uformowane miseczki biustonoszy
oraz usługi w tym zakresie

simplex

BIUSTONOSZE
Spółdzielnia
tel. 33-23-02,

do

zabawy

R-2204

HURT

+
+

UnionGors
:

Zapraszamy

GORSECIARSKIE KRAJ : IMPORT
szyfon,

|————

TELERzeczpospolitia

e

lycrą,

|

Czytelnicy!

Uwaga

|.

Wimieniu Rady Miasta Gdyni
Przewodniczący
m
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Pracy Magazyn:Łódź, ul. Pogonowskiego
33-49-34 tlx. 886536, fax 36-88-83
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1. Gdynia, ul. Władysława IV/50, tel. 21-77-14

2. Gdańsk-Chełm, ul. Cieszyńskiego 36 (obok kościoła), tel. 32-78-00w. 169
3. Elbląg (hala Elzam) ul. Grunwaldzka 2, tel. (0-50) 33-51-93 w. 3483
-
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ROK ZAŁOŻENIA 1920

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC, AC, NW.
+ Do 60 % zniżki
za bezwypadkową jazdę

« "Zielona Karta” za darmo
dla posiadaczy samochodów osobowych

« Niezmienna składka

:

w ciągu roku

+ Auto-casco w
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0061141 1719

|

całej Europie

ważne bez dodatkowych opłat
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15 % za opłaty wniesione do 31.12.93 r.
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klientów
+ 10% zzniżka dla stałych
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ZAPRASZAMY DO NASZEGO ODDZIAŁU W GDYNI, ul. KOŁŁĄTAJA 1 |
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10-16 (w poniedz. i święta nieczynny, w Wigilię do godz. 14));
Domek Abrahama, ul. Starowiejska 30 - Antoni Abraham - Gdy-

SOPOT, Al. Niepodległości 791;
tel. 51-23-84
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32

56-69-95, 47-82-51 - nagłe zachorowania, wypadki i przewozy chorych,
ambulatorium chirurgiczne czynne

nia-wieś, w g. 11-17

KARTUZY, ul. Kościuszki 17,

całą dobę

tel. 81-32-13, w g. 8-20
KOŚCIERZYNA, pl. 1 Maja 19

Przychodnia Międzyrejonowa, ul.
Startowa 1 - w dni robocze w g. 197.30

Galeria „Cyganeria” (ul. 3 Maja
27, tel. 20-87-38), wystawa malar-

(całą dobę)

stwa Kazimierza Ostrowskiego,
w godz. 10-24;

GDAŃSK-SOPOT-GDYNIA Elbląg- nieczynne
PAŃSTWOWA OPERA I FILHARMONIA BAŁTYCKA PRZY ŚWIĄTECZNYM MUZYCZNYM STOLE - „Niespodzianka przy choince” - koncert
dla rodziców z dziećmi , niedz. g.
12 (foyer)

STAROGARD GD., „Hipokrates”, os. 60-lecia 14, tel. 280-70
(dyżur nocny 24.12. od godz. 18
i dzienny 15.12.); „Eskulap”, ul.
Bilikiewicza 18, tel. 253-65 (dyżur dzienny 26.12. od godz. 8)
TCZEW, „Nowomiejska”, ul

Galeria Telewizyjna (ul. Derdowskiego 11, tel. 21-91-78) wystawa
fotogramów i pamiątek rodzin-

nych po Krzysztofie Klenczonie,
w godz. 12-23

GALERIA 78 (ul Świętojańska

DOMIN, Hymnu Narodowego,
w g. 9-15 (poniedz.- nieczynne),

ska 1) - wystawy działu sztuki

dawnej: 1) Średniowieczna plastyka pomorska, 2) Złotnictwo XVXIX wiek; 3) Kowalstwo i metale

kolorowe, 4) Cyna XV-XIX wiek,
5) Meblarstwo gdańskie i północno-europejskie XV-XVIII wiek, 6)
sowo nieczynna), 8) Galeria Gabinetu Rycin, 9) Malarstwo flamandzkie i holenderskie, 10) Malarstwo polskie XIX i XX wiek,
11) Malarstwo gdańskie XVIXVIII wiek, 13) Meblarstwo

HEL. Rybołówstwa, w g. 9-20
(święta i pon. - nieczynne, w Wi-

gilię do 14)

GNIEW. Zamek, w g. 10-17
STAROGARD. Ziemi Kociew-

skiej, w g. 10-16
ELBLĄG-KWIDZYN-MALBORK-FROMBORK-SZTUTOWO - muzea nieczynne

w Gdańsku i na Pomorzu wschodnim w XVIII wieku, 14) Artyści
gdańscy XIX wieku - malarstwo,
rysunek, grafika. Czynne - w g. 9-

w święta nieczynne - wystawy sta-

łe: Polska Sztuka Współczesna,
-

Plenerowa Galeria Rzeźby Gdań-

skiej (płn. część parku), wystawy

GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury 14,

do 6 rano).

czynne całą dobę - nagłe zachorowania i przewozy chorych, tel. 20-00-

82-42-20
WEJHEROWO, Przy Rynku (całą
dobę)
ELBLĄG, „Vademecum”, ul. Wyspiańskiego 17
MALBORK, Pod Filarami
PASŁĘK, ul. Chrobrego
KWIDZYN, ul. Braterstwa Narodów 52, g. 9-18; ul. Staszica 22
NOWY
DWÓR
GDAŃSKI,

01, 20-00-02 - ambulatorium stomatologiczne czynne w g. 20-7

Telefon Zaufania
ie Makowe”, środy, piątki, 16-18, tel.
51-59-22
Poradnia dla Rodzin Narkomanów
„Powrót z U”, środy, piątki, w g.
15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71.
Gdańsk, Wojewódzka Przychodnia Odwykowa - Pomoc dla osób

„Morska” (całą dobę)

ZGAWKI, niedz.: tafla kryta godz. 12.45, 14, 15.30, 17, 18.30,
20 tafla odkryta: pt. 10:30, 12,
13.30; niedz.-czw.: 10.30, 12,
13.30, 15, 16.30, 18 (25.12. -

esi

pt: Chirurgia - 7 Szpital Mar.
Woj., Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki
117; Interna - Szpital Studencki,

ZOZ, Gd.-Wrzeszcz, al. Zwycięstwa 30; Okulistyka - Klinika
Chorób Oczu - Akademia Me-

A

Brzozowskiego oraz 'Polska emi-

gracja sezonowa w Danii (18931929) ze zbiorów Muzeum w Maribo (Dania); w pt. i sob. nieczyn-

dyczna, Gdańsk, ul. Dębinki 7

GDANSK: Neptam, Aladym bo.,

neArcheologiczne, w pt. 9-16;
niedz. 10-16 - wystawa „Starożytny Egipt”; Rodowód słowiańskie-

g. 14; Denis rozrabiaka, USA, od
12 1., sob., g. 16; niedz. 10 i 16;

go Gdańska; Schorzenia w pra-

USA,od 12 I., sob. g. 18; niedz. g.
12 i 18; Wschodzące słońce, USA,
od 151., g. 20
Helikon - Kameralne, niedz.:
Przypadek Pekosińskiego, pol., od
15 1., g. 15.45; Howard's Eng,
ang., od 1511., g. 17.30 i 20
nieczynne
NOWY PORT. Nord (Towarzy-

dziejach; Poczty i Telekomunikacji, w g. 10-16; Btnograficzne
w Oliwie, Pomorska sztuka ludowa, zabawka ludowa, w g. 9-15;

w pt. i sob. nieczynne; Muzeum
Historii Miasta Gdańska - 1) Zabytkowe wnętrza Ratusza, 2) Artystyczne wyroby z metalu mistrzów gdańskich, 3) Wystawa
Jujki. Czynne: wt., śr., czw. 10-16;
sob. 10-16; niedz. 11-16; pon. i pt.

- nieczynne

Zeidler
Art Galery, ul. Fe M
stała. kolekcja dzieł sztuki dawne
polskiego i europejskiego kręgu

kulturowego. Ekspozycja pejzaży
- oliwskich Reinholda Bahla.
Gdańska Galeria Fotografii (ul.
GroblaI róg św. Ducha) - „Cztery
iechy Izraela wg Michała Greima” (z albumu Elizy Orzeszko-

Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01
Morski, Redłowo, ul. Powstania

StyczniowegoI, tel. 22-00-51
KARTUZY. Szpital Rejonowy, ul.
Ceynowy 7, tel. 81-10-73, 81-1010 - wszystkie oddziały dyżurują
całą dobę

, galę
STAROGARD GD. Szpital dla

wieść wigilijna Muppetów, USA,
bo., g. 16; Dennis Rozrabiaka,

USA, od 12 I., g. 18; Wschodzące

Nerwowo
i Psychicznie Chorych, ul.
Skarszewska 7, tel. 234-21 (centra-

la); Rejonowy, ul. Ściegiennego 7 -

wszystkie oddziały dyżurują całą

dobę

sunku warszawskiego twórcy Da-

USA,od 15 I., g. 20 - seans
z nie-

72-13-01, wszystkie oddziały dyżu-

riusza Kowalskiego - Kodara.
Galeria Malarzy Gdańskich PA LOWA (ul. Długa 47 - kawiarnia

spodzianką
SOPOT: Bałtyk, niedz.: Opowieść
wigilijna Muppetów, USA, od 12

ELBLĄG.

„Palowa”) - wystawa zbiorowa
malarstwa i rysunku - I Dominikański Salon Artystyczny (zbiorowa), czynna codz. w g. 10-22
Galeria Sztuki PORTAL, (ul.

l., g. 14, 16; Robin Hood. Faceci
w rajtuzach, USA, od 12 I., g. 18;

Ogarna 29/30) - zbiorowa wystawa malarstwa i grafiki, czynna
pon.-pt. 11-18, sob. 10-15

Galeria rysunku, grafiki i plakatu
(ul. Ogarna 65) - ekspozycja gwa-

szy Eugeniusza Markowskiego
Galerie czynne codz. w g. 10-18,

sob. i niedz. w g. 11-15
Galeria „Na piętrze”, Gdańsk-Morena, ul. Nałkowskiej 3 (Dom Kultury) - wystawa rysunku - Iwona
Kuzioła PWSSP Gdańsk, prac.
prof, H. Laseckiego; - Kerim Ma-

medow PWSSP Gdańsk, prac.
prof. K. Bereźnickiego. Wystawa
czynna codz. oprócz sob. i niedz.
g. 10-20
Galeria „Eva-Art”, GdańskWrzeszcz, ul. Grunwaldzka 75 -

gobeliny Marii Zdankiewicz, pon.pt. g. 11-19
Galeria Sztuki „Sień Biała”, ul.

słońce, USA, od 15 ., g. 20

Bajka, sob., niedz.: Jurassic Park,
USA,od 12 1., g. 15, 17.30; Sliver,
USA,od 18 I., g. 20
Zawisza, niedz.: Piękna i Bestia,

skiego, sob., niedz.: Woj. Szpital
Zespolony, ul. Królewiecka,

Nowowiejska 5, tel. 891-32

ZBLEWO, Ośrodek Zdrowia, ul
Główna 17, tel. 32 » SKARSZEWY ,
rejonowa, ul. Dworcowa 11, tel. 8825-00
PSZCZÓŁKI, Ośrodek Zdrowia,
ul. 22 Lipca8, tel. 55
SKÓRCZ,
j
ul. Główna, tel. 82-42-99
WEJHEROWO, tel. 72-22-00, 999
ELBLĄG, ul. Bema (czynne całą

dobę); wypadki 999; Woj. Szp.

Zespolony ul. Królewiecka 146,
tel. 34-41-11, dz. pomocy ambulatoryjnej - stomatolog, g. 19-7 (soboty robocze od g. 15-7, niedziele
i święta całą dobę), chirurg w dni

powszednie, niedziele i święta całą dobę; Woj. Przychodnia Skór-

no-Wenerologiczna, ul. Żerom-

go, sob., niedz.: Woj. Szpital Zespo-

poniedziałek i czwartek oprócz

USA, od 15 I., g. 17.45; Wschodzące słońce, USA, od 15 I., g.
15.30, 20
GDYNIA: Warszawa, niedz.: Aladyn, bo., g. 14; Denis rozrabiaka,
USA, od 12 I., g. 18; Robin Hood.
Faceci w rajtuzach, USA, od 15 1.,
g. 16,20
Goplana, niedz.: Jurassic Park,
USA, od 12 I., g. 15; Firma, USA,
od 15 1., g. 17.15; Indochiny, fr.,
od 18 1., g. 19.30
STAROGARD GD., Sputnik, nieczynne
TCZEW, Wisła, niedz.: Ścigany,
USA,od 151., g. 17.30, 20
ELBLĄG. Światowit, niedz.: Na
linii ognia, USA, od 15 I., g. 16,
18; Ścigany, USA, od 15 1., g. 20
MALBORK. Klubowe, przerwa
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

lony,ul. Królewiecka,

dni świątecznych od.g. 19 do 7
Lecznica dla zwierząt, ul. Grun-

romskiego, sob., niedz.: Woj. Szpi-

waldzka 108, tel. 33-72-49 (całą
dobę); Hotel dla psów, ul. Grunwaldzka 108 (całą dobę)
BRANIEWO- wypadki99
KWIDZYN- wypadki 999, 39-09;

- anestezjologia, pt.: ZOZ, ul. Żetal Zespolony, ul. Królewiecka,

- położniczo-ginekologiczny, pt.:

ZOZ, ul. Żeromskiego, sob., niedz.:
Woj. Szpital Zespolony, ul. Króle-

- noworodki, pt.: ZOZ, ul. Żeromskiego, sob., niedz.: Woj. Szpital
Zespolony, ul. Królewiecka,

- dziecięcy,
pt.: ZOZ, ul. Żeromskie-

go, sob., niedz.: Woj. Szpital Zespo-

Królewiecka
- stacja dializ, ul. Zw. Jaszczurczego

- zakaźny, ZOZ, ul. A

PRZYMORZE, ul. Opolska 3; tel.
56-38-22
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56-

92-71

Sobota i niedziela: GDAŃSK, ul.

Podbielańska 1 (hotel Monopol),
godz. 10-14; ul. Piwna 9/11, godz.

SZTUM
- wypadki 23-33

GDAŃSK, dyżury oficerów Komendy Wojewódzkiej Policji, tel.

39-53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, tel. 31-92-12 (Straż

Miejska 31-30-11)

$

GDAŃSK. ul. Akuumine 1 - lekarz

- poradnia dla dzieci chorych i gabinet zabiegowy w wolne sob., niedz.
i święta - całą dobę w pozostałe dni

Apteki pracujące non stop:

szawska 112, tel. 38-61, g. 7-15;
Pogotowie wet. g. 17-7
MALBORK, ul. So wackiogn,
ROA tel. 24-75

- okulistyka, psychiatria, chemioterapia, Woj. Szpital Zespolony, ul.

19-7

GDANSK, „Elżbietańska”, Elżbietańska 10 (tel. 31-35-11)
WRZESZCZ, Wybickiego 18 (tel.
41-29-24)

Lecznica dla zwierząt, ul. War-

lony, ul. Królewiecka,

ogólny, gabinet zabiegowy dla dorosłych w wolne sob., niedz. i święta całą dobę, w pozostał dni w godz.

idera - codziennie (prócz niedziel)
w godz. 12-18
Złota Brama - POLMASTER, ul.

Bytowska la) - czynna od godz.
10-15
GDYNIA: Marynarki Wojennej
(bulwar Nadmorski), w g. 10-16;
Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia 1) pt.
nieczynne, sob., niedz. czynne
w godz. 10-17 (kasa w godz. 1016.30); Muzeum m. Gdyni, Pawilon Wystawowy, ul. Waszyngtona
21 - nieczynne; Dar Pomorza, w g.

- wewnętrzny, pt.: ZOZ, ul. Żerom-

KALISKA, Ośrodek Zdrowia, ul.

Polonia, niedz.: Nieuchwytny cel,

Orlando, USA,od 15 1., g. 20

„Dusze kwiatów”; ceramika Katarzyny Koniecznej i Yannicka Le-

Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.

rują całą dobę |

os. 700-lecia 2, tel. 36-12-14

skiego 2, tel. 33-64-42, dyżury
wenerologiczny i AIDS w każdy

rzyny Bakłażec-Magier z cyklu

wego wyposażenia wnętrz, pt.
„Naturalna przestrzeń pracy”
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad

dobę)

POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT,
tel. 22-21-48 (czynne całą dobę)
KARTUZY, tel. 999
KOŚCIERZYNA, ul. Skłodowskiej
1, tel. 86-30-00

- chirurgia, pt.: ZOZ, ul, Żeromskie-

Długi Targ 36 - malarstwo Kata-

Targ Węglowy 27, wystawa dla
profesjonalistów nt. komplekso-

LEKARZ DOMOWY, ALKMEDYK, 31-89-53, 20-68-16 |
POGOTOWIE WETERYNARYJNE, tel. 983, 52-06-81 (czynne całą

go, tel. 20-33, 999; "Przychodnia rejonowa, ul. Hallera 27 w g. 8-16, tel.
234-16;
TCZEW, ul. Wojska Polskiego 5,
tel. 31-32-55, 999; Przychodnia obwodowa, ul. Wojska Polskiego 5,
tel. 31-37-78, Pogotowie ratunkowe
PKP, 31-37-94
GNIEW, ul. 7 Marca 10, tel. 35-2699; Przychodnia Rejonowa, ul. Kościuszki, tel. 35-22-38; Przychodnia
Rejonowa, os. Witosa 10, tel. 35-2838
PELPLIN, Przychodnia rejonowa,

USA, bo., g. 16; Adwokat Diabła,
USA,od 15 1., g. 18; Na krawędzi,

piąt. 11-18, z przerwą 13.30-14;
niedz. 12-16
Gdańskiej Galerii Rzeźby, Długi
Targ 33/38 - wystawa rzeźby i ry-

nic: Obłuże, Pogórze, Oksywie, gm.

Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny,
gabinet chirurgiczny, czynne w g.
15.30-7
WYJAZDOWA POMOC LEKARSKA, dzieci, dorośli, EKG, 57-63-

ka - Szpital Miejski, Gdańsk-Za-

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

wej) oraz bieżące prace słuchaczy
Studium Fotografii ZPAF. Pon.-

25-19-99), dla mieszkańców dziel-

STAROGARD
GD. ul. Ściegienne-

stwo Morskiego Domu Kultury
KOŚCIERZYNA. Szpital Rejonow Gdańsku), pt., sob., niedz.: Jan- wy, ul. Kujacha 1, tel. 86-45-04,
ka, pol., bo., g. 16; Kolejność
lekarz dyżurny - tel. 86-34-52,
uczuć, pol.,od 15 1., g. 18,20
wszystkie oddziały dyżurują całą
ne
Ikar, niedz.: Strzelając śmiechem,
USA,od 181.,g. 18120
WRZESZCZ: Znicz, niedz.: Opo-

cy Doraźnej, ul. Białowieska 1 (tel.

sob.: Chirurgia, Interna i Okulistyspa, ul. Jana Pawia NI nr 50
niedz.:
Interna i Okulistyka - Akademia Medyczna,
Gdańsk, ul. Dębinki 7
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.

Robin Hood. Faceci w rajtuzach,

PRUSZCZ GD., Krakus, nieczyn-

OBŁUŻE- Podstacja Działu Pomo-

25, 56-27-40, szczepienia

GDAŃSK, Hala „Olivia” - ŚLI-

czasowe: Malarstwo Tadeusza

Oddziału Gdańsk-Zaspa, ul. Pilotów
21
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wejście
od ul. Mieszka I. Telefony: 51-1156, 51-24-55 i tel. alarm. 999. Ambulatorium chirurgiczne czynne całą

„tel. 74

SKÓRCZ, ul. Sobieskiego 22, tel.

Ostateczny Hansa Memlinga (cza-

15; wt. 11-17, (sob. niedz. - nieczynne) Narodowe (Pałac Opatów
w Oliwie, ul. Cystersów 15) -

„wyjazdowe zostają przeniesione do

PELPLIN, ul. Kościuszki 11/7,

Ceramika artystyczna, 7) Sąd

|

g. 8-20)

niedz.: 10-15
TCZEW. Wisły, w g. 10-16, pon. - tel. 12-74
SKARSZEWY, ul. Dworcowa 77,
i święta- nieczynne, w Wigilię do
tel. 88-24-41
14
GNIEW, ul. Marchlewskiego 17,
PELPLIN. Diecezjalne, w g. 11tel. 35-15-44
18, w niedziele 10-17
KALISKA, ul. Główna 25, tel. 42
PUCK. Ziemi Puckiej, w g. 9-15,
ZBLEWO,ul. Główna 25, tel. 42
sob., niedz. 9-13, wt.-nieczynne

GDAŃSK: Narodowe, ul. Toruń-

dobę.

- gabinet zabiegowy dziecięcy w dni

fem”, ul. Jedności Narodu 16, tel.
31-44-61 (dzienny dyżur 25.12. od

w godz, 19-7
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 48
- czynne całą dobę

*

- wypadki - 999

- nagłe zachorowania i przewozy

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

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

9-15; tel. 31-34-57

ZASPA, ul. Żwirki i Wigury 4a,

- stomatolog w dni powszednie w g.
19.30-7.30, w soboty robocze, w g.
17.30-7.30, wolne soboty, niedziele

godz. 10-13;

i święta - całą dobę.

SOPOT, dyżury oficerów Komendy Miejskiej Policji, tel. 51-30-51,
997 (Straż Miejska, 52-20-21, w.
214)

GDYNIA, Komenda Rejonowa
w Gdyni, ul. Portowa 15, tel. 997,
oficer dyżurny 20-63-43 (Straż
Miejska 20-82-86)
KARTUZY, 81-00-73, 997
KOŚCIERZYNA, 86-49-26, 997
STAROGARD GD., 240-21, 997
TCZEW, 31-13-00, 997; Policja
Municypalna, tel. 31-39-61
|
GNIEW, tel. 35-22-07
PELPLIN, tel. 19-98
SKARSZEWY, tel. 88-42-07
ZBLEWO, tel. 7
SKÓRCZ, tel. 82-42-97
WEJHEROWO, 72-54-74 do 77,
997; Komisariat Śmiechowo, ul.
Chmieleckiego, tel. 72-39-90;

Straż Miejska: 72-30-20, w dni
' powszednie g. 7.30-19.30, niedz.
g. 12-9
ELBLĄG: Dyżury oficerów Komendy Wojewódzkiej - 34-02-00

L+

OLIWA, ul. Grunwaldzka 517
(obok pętli tram.) - całą dobę;
„Atos”, ul. Kołobrzeska 30,
codziennie całą dobę; „Smak”, ul.

RZYNA, TCZEW, tel. 998

robocze w g. 19-7.30, w dni wolne
od pracy w g. 8-8,

30.12. dyżury nocne); „Pod Gry-

Rze Ostrowskiego, w godz. 1-

GDAŃSK, tor, GDYNIA,
tel. 998; KARTUZY, KOŚCIE-

- lekarz pediatra, lekarz ogólny
w wolne sob., niedz. i święta w g. 88 oraz stomatołog w godz. 10-16,

Gdańska, tel. 31-53-41 (od 24-

78) - wystawa malarstwa Kazi-

ZASPA, ul. Pilotów 25 (w niedz. |
nieczynny)

STAROGARD GD., tel. 230-11
GNIEW, tel. 35-22-88
PELPLIN, tel. 19-98 |.
SKARSZEWY, tel. 29-08
SKÓRCZ, tel. 82-43-88
ELBLĄG: 33-73-53
TELEFONY INFORMACYJNE
TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UG - Porady z zakresu języka polskiego, od pon. do
piątku, w g. 13-15. Tel. 41-15-15
„BROKER” Bank Informacji usługi, handel, produkcja - tel. 2407-79 w godz. 9-17
PRZESYŁKI KURIERSKIE, tel.
Gdańsk 52-00-71 do 76
Biuro Numerów: 913; informacja
miejscowa: 911; informacja za92
Telefon Zaufania - Anonimowy
Przyjaciel, tel. 988 (od godz. 16

- gabinet zabiegowy ogólny, w wolne sob., niedz. i święta w g. 8-18.
OLIWA, Podstacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Grunwaldzka 571 działalność zawieszona. Zespoły

Pod choinkę od PTK

STOGI, ul. Wrzosy 1 (całą dobę)

ZASPA, ul. Pilotów 21, tel. centr.

Polska Telewizja Kablowa przygotowała
na święta swój specjalny program.

Czerwony Dwór 17, pon.-sob., g.

Odwiedź Krainę Przygód

7-24, w niedzielę i święta w g. 11-

18
SOPOT,

na kanale 58

ul. Boh. Monte Cassino, |

delikatesy codziennie w g. 21-24,
w sob., niedz. i święta w g. 18-24;

Piątek

ul. Grunwaldzka
46 - całą dobę

GDYNIA,

Śródmieście, hall

. czaje świąteczne
20.10 Fort Rnyarii - gra telewizyjna, franc.
21.25 Wielkie wakacje - komedia franc.

święta
od g. 8 do 22

KWIDZYN,

KRAINA PRZYGÓD
17.30 Sharky i George, f. animowany, USA
18.10 Jaś i Małgosia, baśń

USA
19.00

Sobota
KRAINA

|

PRZYGÓD

18.00 Królowa

Śmiegu

-

niedziałku,

Polska Telewizja Kablowa SA.

Chopina (8-20, niedziela 10-20), ||
delikatesy Dębowe (sob. g. 13-2 w

32 czynna codziennie
od 8 do 20
Dzienny Oddział Odwykowy, ul.
nocy)
3 Maja 6, tel. 32-26-52.
PRZEDSIĘBIORSTWO
POGRZEBOWE „CHARON”
GDAŃSK - ciepłownicze: 31-20- |
Usługi pogrzebowe, telefony: 8288, 993; - energetyczne: 41-23-23,
37-96 i 48-45-69; 48-45-68 czynne całą dobę —
991; - gazowe: 31-18-68, 52-14Zakład Usługowo-Pogrzebowy
62, 992; - techniczne PKM: 995; „Zieleń”, Gd.-Wrzeszcz, ul. Partywodociągów i kanalizacji: 31-20zantów 76: Usługi pogrzebowo67, 994; - opiekuńcze państwowe:
przewozowe czynne całą dobę, tel. 41-10-42
41-20-71 i do godz. 15: 41-73-35. . SOPOT - gazowe: 51-10-68
Przewóz zwłok na terenie Sopotu,
(czynne w g. 6-22); - wodociągów
Cmentarz Komunalny, tel.: 51-03-

80-95, czynne całą dobę, usługi na

terenie Trójmiasta; Gdynia,
„ORSZAK”, Gdynia, ul. Witomińska 26 - Solidne, całodobowe,
tel. 21-14-24
Cmentarz Witomino, ul. Witomińska 76, tel. 20-59-08, 23-68-93,
wg. 157
KARTUZY - PKP; 81-01-44;
PKS: 81-01-72;

KOŚCIERZYNA - PKP: 86-35-

01; PKS: 86-37-14; telefon zaufania - 86-39-00
STAROGARD GD. - PKP: 24088; PKS 236-63; — ©
TCZEW - PKP: 31-55-22; PKS:
31-47-52;
WEJHEROWO - PKP: 72-24-54;
PKS: 72-23-24
ELBLĄG. Pomoc drogowa, ul.
płk. Dąbka 75 (całą; dobę), tel. 3405-89; Radio El, tel. 32-79-26,
UKF 73, 1 MHz, stereo; Wiado-

mości i prognoza pogody, godz. 6,

7,8,9,
10, 12, 14, 16, 17, m 19,
20, 21 i 22. Przegląd prasy
6.45, 7.15, 7.45, o
kalneg. 6, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30,
12, 13.30, 17.30,20

GDAŃSK, ul. Uczniowska róg
Gdańskiej, czynna całą dobę,
w

dni

świąteczne,

ul.

Dąbrowskiego 4, tel. 32-04-11; ul.
Długie Ogrody 33 a, tel. 31-60-66;
ul. Jedności Robotniczej, tel. 3945-23; ul. Rakoczego (Morena) -

tel. 47-66-25, czynna całą dobę

PRZYMORZE,
ul.
Dąbrowszczaków, tel. 53-11-70
OLIWA, ul. Grunwaldzka, tel. 5218-44
:
SOPOT, ul. 3 Maja 51, tel. 51-3961
. GDYNIA

(czynne całą dobę)

Śródmieście, ul. Węglowa 22, tel.
20-73-19; Cisowa, ul. Chylońska,
tel. 23-68-68, ul. Morska, tel. 2368-68; Kolibki, al. Zwycięstwa,
tel. 24-86-77; Orłowo, al.
Zwycięstwa 96, tel. 24-81-75, ul.

Wielkopolska, tel. 22-30-55.
KARTUZY, ul. Zamkowa, tel. 81-

28-80 (całą dobę); ul. Gdańska,
tel. 81-09-58, w g. 6-22

KOŚCIERZYNA,

ul Wojska

Polskiego, tel. 86-33-63 (całą

dobę)
WEJHEROWO- Bolszewo (wyjazd z Wejherowa na Szczecin) całodobowa

ŻUKOWO, nr 5, tel. 81-85-81
ELBLĄG, ul. Nowodworska 45
(całą dobę) ul. Warszawska,
Rawska (całą dobę)
BRANIEWO, ul. Elbląska 25,

codziennie od g. 7 do 18
SZTUM,

ul.

Jagiełły

43,

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

codziennie

od

g. 7 do

20.

„Organika” całą dobę, ul. Marksa
g. 7-20

ŚRÓDMIEŚCIE, i wera
całą dobę;

SOBOTA

7.00 Świat kolęd i obyczajów

i kanalizacji: 51-40-55, 994

50; 51-65-06 (po 16.00)
Usługi
: Sleep Time,
Orłowo, ul. Mestwina 16, tel. 24-

także

komedia

sen
pr.s.
franc

baśń, USA

Delikatesy Karo ul.

Santa Barbara, serial

USA
20.00 Spisek Wilbiego, f.
sens. USA,
21.50 Do zobaczenia do po-

17.30 Dzwonią dzwonki - f.
animowany,
USA

ul. 1 Maja do g. 22, „U Wiśniaka”,
ul. Pomorska 19, od g. 6 do 22

z problemem alkoholowym i ich
rodzin, ul. Łąkowa 58, tel. 31-51-

Niedziela

19.05 Święta w domu - oby-

ul. Jaśminowa całą dobę, Va Bank

Contessa,

22.10 Notatnik filmowy - Cinema, cinema...
22.40 Barocco, f. sens., franc.

ny
18.50 Wśród nocnej ciszy

Świętojańska - „Meta” (całodo- |
bowy); „Maximal” - Mały Kack,
ul. Wielkopolska 30 (od g. 9 do
24); Chylonia, ul. Morska - „Skorpius” (całodobowy).
ELBLĄG
„U Dębego” ul. Legionów do 2 w |
nocy, ul. Podgórna od g. 20 do 2
w nocy (niedziele od g. 11 do 24),

serial

melodramat USA, 1954

zwierzęta - f. animowa-

dobowy); Skwer Kościuszki - |
„Maximal” (całodobowy); ul.

Santa Barbara,

USA
20.00 Bosanoga

KRAINA PRZYGÓD
17.30 Wizyta świętego Mikołaja - Gdy przemówiły

Dworca Głównego PKP - „Delikatesy Banach” (od g. 5.30 do 1); ul. |
Starowiejska - „Smak Lux” (cało-

(oprócz niedziel), niedziele i

19.00

GDYNIA - pogotowie ciepłowni- |
cze: 23-19-41; - pogotowie dźwigowe: 23-36-65, 25-27-27; - pogo-

towie energetyczne: 20-45-50; pogotowie gazowe: 20-44-73, 2044-79; - pogotowie wodociągów
i kanalizacji: 21-90-19

Pogotowie dla zwierząt: tel. 2221-48 (czynne całą dobę)

KARTUZY - energetyczne: 8123-99, 991; - energetyki cieplnej:

81-39-14; - wodociągów i kanalizacji 81-22-42, 994; - techniczne:
81-18-40

KOŚCIERZYNA- energetyczne:

86-36-42; - wodociągówi kanalizacji: 86-20-06; - gazowe: 86-4727; - techniczne: 86-47-97
STAROGARD GD. - energetyczne 223-52; - gazowe 227-54; - wodociągów i kanalizacji: 281-91; techniczne - tel. 225-75
TCZEW- energetyczne: 31-2277; - gazowe: 31-07-89; wodociągów i kanalizacji: 31-39-

94; - techniczne- 31-51-00
WEJHEROWO - gazowe: 72-2647; - energetyczne: 72-13-87; wodociągów i kanalizacji: 72-40-

84; - energetyki cieplnej: 72-2169; - techniczne: 72-22-00, 72-2491, 72-44-58
ELBLĄG - energetyczne: 991, g.
6-22; - gazowe: 992, całą dobę; wod. kan. 994, całą dobę; -

ciepłownicze 993, całą dobę.
Zarząd Budynków Mieszkalnych
tel.
33-68-47,
całą
Przedsiębiorstwo

dobę.
Usług

Pogrzebowych-Dębica, tel. 33-4566, (całą dobę). PUP „Charon” ul.
Bema 25, tel. 33-81-66, g .8-16
(tel. całą dobę).

TRÓJMIASTO:

Hallo

Taxi

Gdańsk, tel. 91-91, 316-316, 3191-91 (x 400)

PIĄTEK
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00 i 1.00: Serwisy
informacyjne; 9.05 Przegląd
prasy; 6.00-9.00 Przebudzenie
na życzenie; 7.45 Nat Broker
Peugeot Studio - pod red. Jacka
Kwiatkowskiego; 8.30 Poraneczek z faktów i ploteczek; 9.0512.00 Drugie śniadanie; 9.15
Kursy walut; 9.35 Kalendarium
muzyczne; 9.50 Informacje drogowe; 10.20 Konkurs „Gorączka

złota”; 10.33 Trzy łyki klasyki; 10.50 Informacje kulturalne;
11.15 Konkurs „Kto śpiewał”;
11.50 Horoskop; 12.05-15.00
Popołudnie z Radiem ARnet;
12.50 Zdrowie - inf. medyczny
13.10 Magnes kobiecy- aud.
niekoniecznie dla feministek;
14.10 Pedał - aud. dla zmotoryzowanych; 15.05-20.00 Muzyka
non stop; 20.05-2.00 Przy
wigilijnym

stole

- aud.

L.

Okułowicza; 2.00-6.00 Muzyka
non stop
SOBOTA
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
prasy; ; 9.05-15.00 Kolędowanie
z Radiem ARnet; 15.05 - 20.00
Muzyka non stop; 20.05-2.00

Świąteczna muzyka filmowa;
2.00 - 6.00 Muzyka non stop
NIEDZIELA
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 i 1.00:
Serwisy informacyjne; 9.05
Przegląd prasy; 9.00-15.00 Kolędowanie z Radiem ARnet; 15.0020.00 Muzyka non stop ; 20.050.00 Pożegnanie świąt; 0.05 1.00 Wieczór romantyków; 1.052.00 Poezja na dobranoc; 2.00 6.00 Muzyka non stop

Hallo Taxi Gdynia /x 350/, tel. 9190 i 23-18-18
Taxi PLUS Gdynia /x 400/, tel.

220-540
Radio Taxi Gdynia /dojazd
bezpłatny/, tel. 25-21-21 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/, tel. 91-98, 25-01-01
KARTUZY: tel. 81-18-40
KOŚCIERZYNA: tel. 86-47-97
STAROGARD GD:: tel, 225/75
TCZEW: tel. 31-51-00
WEJHEROWO: tel. 72-22-00, 7224-91, 72-44-58
ELBLĄG: dworzec kolejowy, tel.
33-91-10, pl. Jagiellończyka, tel.
33-94-10, ul. Beniowskiego, tel.
34-37-54, ul. Okulickiego, tel. 3427-54, 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

PIĄTEK
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
21.55, 0.00: Wiadomości; 0.58,
6.28, 13.05, 21.05: Rybacka

progn. pogody w pr. I; 5.20 Rolniczym ekspresem; 5.40, 6.40
Przegląd prasy; 6.10 Minęła doba; 7.10, 8.10, 16.40, 17.40
Wiadomości sportowe; 7.35 Auto Opel Radio; 9.10 Serwis ekonomiczny;

9.47, 12.47, 13.47,

14.47 Ogłoszenia na telefon;
10,40 Lista przebojów książkowych;7.47, 8.47, 17.47 Radiowa

giełda pracy; 11.35 Fałszywy
świadek- fragm. powieści Dorothy Uhnak; 11.45
Mag.
„Solidarności”; 12.10, 13.10,

14.10 Raport miejski; 12.30
Impulsy - magazyn dla niewidomych i słabo widzących; 13.40

Konkurs filmowy; 17.20 Audiowideo; 18.05 Koncert kolęd polskich; 19.05 Dialog pasterki;
19.45 Wigilijna rozmowa z ks.
Józefem Tischnerem; 20.05 Capella Gedanensis śpiewa kolędy;
21.05 Wigilia z Mesjaszem;
0.05 Muzyczne prezenty gwiazdkowe

kaszubskich; 8.00 Nabożeństwo
Kościoła ewangelicko-reformowanego; 9,05 Alicja w Krainie
Czarów - I odc. spektaklu radiowego wg Lewisa Carrolla
w wyk. MABE THEATER

COMPANY, zespołu lektorów
i studentów anglistyki UG; 9.25
Rozmowa z wykonawcami spektaklu; 9.30 Kolędy angielskie;
10.00 Alicja w Krainie Czarów odc. II; 10.12 Rozmowa
z wykonawcami spektaklu; 10.30 Kolę-

dy amerykańskie; 11.05 Alicja
w Krainie Czarów - odc. III;
11.17 Rozmowa z wykonawcami spektaklu; 11.30 Piosenki
świąteczne w stylu country;
12.00 Alicja w Krainie Czarów odc. IV; 12.11 Rozmowa z wykonawcami spektaklu; 12.30 Kolędy śpiewa Elvis Presley; 13.05
Wigilie w życiu i w literaturze spotkanie z pisarką Marią Ody-

niec; 14.00 Koncert H. Banaszak
i H. Strobla; 15.05 Boże Narodzenie w polskiej sztuce; 16.00

Bach i codzienność ; 17.05
Gdańscy wykonawcy; 17.25
Duszpasterstwo ludzi morza;
17.30 Transmisja mszy św. z kościoła św. Elżbiety w Gdańsku
dla ludzi morza; 18.30 Dialogus
in nativitate christe - słuchowi-

sko wg staropolskiej pastorałki;
19.30 Koncert świąteczny - kan-

taty

Bacha;

McLoughlina;

21.05
22.00

Koncert
Radio

BBC; 23.00 Koncert McLoughlina - cz. II
:
NIEDZIELA
7.00 Świąteczna kurenda panorama życia muzycznego

Niemiec - świąteczny koncert
muzyki chóralnej; 8.00 Nabożeństwo kościoła starokatolickiego mariawitów; 9.05 Alicja
w krainie czarów
- odc. V spektaklu radiowego wg Lewisa Carrolla w wyk. MAYBE THEATER COMPANY - zespołu
lektorów i studentów anglistyki
UG; 9.15 Rozmowa z wykonawcami spektaklu; 9.30 Koncert
współczesnych kolęd polskich;

10.00 Alicja w krainie czarów odc. VI; 10.12 Rozmowa z wykonawcami spektaklu; 10.30 Kolędy i pastorałki nagrane
w gdańskim studiu; 11.05 Alicja
w krainie czarów - odc. VII;
11.22 Kolędy na różnych instrumentach; 11.44 Alicja w krainie
czarów - odc. VIII; 12.00 Minął

rok - mijający rok oceniają
dziennikarze gdańskich redakcji;
13.05 Magazyn kaszubski; 14.00
Spotkanie z konsulami pełniącymi służbę dyplomatyczną na
Wybrzeżu; 16.00 Opowieści
z Seulu - aud. Anny Sobeckiej;
17.05 Muzyka gdańska; 17.25
Duszpasterstwo ludzi morza;
17.30 Transmisja mszy św. Z
kościoła św. Elżbiety w Gdańsku
dla ludzi morza; 18.30 Wileńska
wigilia; 19.05 Poetyckie przypomnienia - wiersze pod choinkę aud. Floriana Staniewskiego;
19.30 Świąteczny koncert - operowe święta - program S. Grażyńskiej; 21.00 Koncert J. Patitucciego; 22.00 Radio BBC;
23.00 Kolędy latynoamerykańskie

