kontrolowany
przez Warszawę

ód to liksir
życia - porady
Elżbiety Cybulskiej

- magazyn „Rejsy" strona 3

- w magazynie „Rejsy"
strona 8

Wilk - zwierzę
inteligentne
objęte ochronił

Dziś „DB"
z magazynem „Rejsy"
na 24 stronach
i z dodatkiem
telewizyjnym

- magazyn „Rejsy"
strony 1 , 5

INSTALACJE

MIEDZIANE
tw%
iń ŁULWCM-k

GDYNIA, ul. Morska 122 A, tel. (058) 23-52-77
GDAŃSK - Jasień, tel./fax 058 32 54 63

fi

l

najtaniej mysńo i branży
elektrotechnicznej dostaniesz

KOTŁY ELEKTRYCZNE
Nr 34.(15586) Rok LI ISSN 0137/9062 Nakład 174157 egz.

Piątek, 9 lutego 1996 r. Cena 70 gr (7000 zl)

indeks 350028

tel. 46-41-91 Gdańsk, ul. Załogowa 17

Wszystko
jest zastugq
gdynian
Franciszka Cegielska
prezydent Gdyni:

„To mieszkańcy są najcen
niejszą wartością naszego miasta
i dzięki nim utrzymuje się ten
specyficzny genius loci Gdyni.
Ale trzeba sobie jasno powie
dzieć, że jeżeli państwo nie bę
dzie umiało stworzyć warunków
do funkcjonowania gospodarki
morskiej, nie znajdzie swojego
interesu w byciu na morzu, ża
den port nie będzie w Polsce
I funkcjonował i żadne miasto nie
będzie mogło z niego żyć. Ko
rzystając z okazji jego urodzin
| chciałabym złożyć najlepsze żyFot Michał Riepiak czen i a i podziękować mieszkań
com Gdyni".
Pełny tekst wypowiedzi Franciszki Cegielskiej w „Naszych
rozmowach" magazyn „Rejsy" strona 3

Już jutro, IO lutego

„Gdynia
70 lat miasta"
Kolorowy
dodatek specjalny
do „Dziennika Bałtyckiego"
poświęcony - w dniu urodzin Gdyni - jej historii,
teraźniejszości i przyszłości.

Tego przegapić nie wolno!

Reporter czeka

Zadzwoń!
W naszej redakcji czynny jest telefon, pod którym ocze
kujemy na informacje od Czytelników dotyczące spraw
szczególnie ważnych, bulwersujących, niezwykłych. Na
tych, którzy dadzą „cynk' czeka nagroda.

35 22 22 czynny jest całq dobę.
Nieraz w historii zdarzało się, że największe afery i super
tematy odkrywane były przez dziennikarzy dzięki pomocy
Czytelników. Czasami drobna wskazówka naprowadzała na
ślad wydarzenia. Wszystkim, którzy zechcą podzielić się
z naszymi reporterami istotnymi informacjami, zapewniamy
nagrodę i anonimowość.
Równocześnie informujemy, że nagrodę tygodnia
„drugiego stopnia" - w wysokości 3 min starych zł otrzymuje Czytelnik, którego sygnał przyczynił się do
powstania reportażu „Spoczywaj w spokoju" („Dziennik" z
5 lutego), na temat skandalicznej konkurencji firm
pogrzebowych w Gdyni. Z Czytelnikiem skontaktujemy się
telefonicznie.

9 lutego, piątek, imieniny Apolonii, Rajnolda, Mariana
1731 r. - ur. Jan Uphagen, bibliofil gdański
1841 r.-zm. Crystian Piotr Aigner, architekt
1855 r. - ur. Stanisław Sikorski, działacz pomorski
1881 r.-zm. Fiodor Dostojewski, pisarz rosyjski
1957 r.-zm. Miklos Horthy, admirał węgierski

II027 hP

Dziś będzie
, zachmurzenie mule.
miejscami wzrastające
do dużego. Możliwe
przelotne opady śniegu.
Wiatr z kierunków
południowowschodnich slaby.

(A.)

Rząd
rządzi

O
K

O

S

P
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L

Szlakiem św. Wojciecha

PAPIEŻ W GDAŃSKU

Wczoraj w Urzędzie Rady
Ministrów odbyło się inau
guracyjne posiedzenie gabi
netu Włodzimierza Cimosze
wicza.
Premier pytany, czy ma już
gotowy plan współpracy z opo
zycją, co zapowiadał podczas
zaprzysiężenia - odpowiedział,
że ma taki plan, lecz nie ujaw
nił jego szczegółów, argumen
tując, że „postara się to zrobić,
a nie mówić o tym". Indago
wany przez dziennikarzy czy
wróci do akcji „czyste ręce"
powiedział: „nie w takim sen
sie w jakim robiłem to jako mi
nister sprawiedliwości. Ale ry
gorystyczne respektowanie
prawa przez urzędników pań
stwowych będzie jedną z pod
stawowych zasad działania te
go rządu".
Premier poinformował, że
zwrócił się do ministra SW
z listą kilkudziesięciu nazwisk
z pytaniem o ich ewentualną
przeszłość agenturalną. „Jak
widać na liście Rady Mini
strów nie ma zaskakujących
zmian" - dodał.
Szef rządu wyraził nadzie
ję, że swoje exposee sejmowe
wygłosi w przyszłą środę.

•Na milenium

Trwają starania o przybycie
w przyszłym roku Ojca Świętego, la
na Pawła li do Gdańska. Potwierdził
to w rozmowie z „Dziennikiem" me
tropolita gdański abp. Tadeusz Gocłowski. Prawdopodobnie termin wi
zyty przypadnie na pierwsze dni
czerwca '97.
- Nie jest wykluczone, że papież roz
pocznie pielgrzymkę szlakiem 1000 lecia męczeńskiej śmierci św. Wojcie
cha. Na tym szlaku leżą Gniezno, El
bląg, Gdańsk - powiedział „Dzienniko
wi" arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Metropolita gdański poinformował
„Dziennik", że papież przyjedzie
w przyszłym roku do Wrocławia na
Światowy Kongres Eucharystyczny,
który odbędzie się w dniach od 25 maja
do 1 czerwca. Po kongresie przygoto
wywana jest pielgrzymka po Polsce
szlakiem św. Wojciecha. W przyszłym
roku przypada także 600-lecie Wydzia
łu Teologicznego Uniwersytetu Jagiel
lońskiego w Krakowie. - Wydział ten
jest papieżowi bardzo bliski, ponieważ
tam się habilitował - powiedział arcy
biskup Tadeusz Gocłowski nie wyklu
czając, że z tego względu papież będzie
także chciał odwiedzić Kraków. Arcy
biskup bardzo chciałby, żeby papież od
wiedził Gdańsk. Już dwukrotnie zapra
szał papieża w 1994 i 1995 roku.
Jednak prośbę o wizytę złożyło 21
diecezji. - Nie możemy być tacy zabor
czy, ponieważ przed dziesięciu laty pa
pież był w Trójmieście - powiedział.
Z drugiej jednak strony, podkreślił ar
cybiskup, to św. Wojciech tysiąc lat te
mu przybył do Gdańska.
Papieża do Polski zapraszają Kościół
i biskupi. Do tej pory papieża nie zapro
siły władze państwowe.

(PAP)

O rządzie czytaj też na str. 2

Wybuch
pieca
W Prabutach
zginęli dwaj bracia
Do tragedii doszło w śro
dę około południa w będą
cym w budowie domu jedno
rodzinnym przy ul. Patyry
w Prabutach. Wskutek wy
buchu pieca c.o. zginęli dwaj
bracia K., 16-letni Tomasz
i 14-letni Jarosław.
Trwa wyjaśnianie okolicz
ności tragedii. Wiadomo jed
nak, że instalacja c.o. w tym
budynku nie była w tym roku
używana. Może więc woda
w niej zamarzła, co spowodo
wało, że piec zamienił się
w bombę...
W tym roku jest to już trzeci
tego typu wypadek w woj. el
bląskim. Uruchamiany piec
c.o. wybuchł przy ul. Browar
nej w Elblągu, raniąc obsługu
jącego go mężczyznę, który
w niedługim czasie zmarł
w szpitalu. Potem, z tej samej
przyczyny, w gruzach legła ko
tłownia przy szkole w miejsco
wości Łęcze, gm. Tolkmicko.
Tam, na szczęście, obeszło się
bez ofiar. Teraz - kolejny wy
padek. 1 zarazem najtragicz
niejszy.

(P)

Fot. krturo Mań (U Ossemtore Romano)

Jan Paweł II w 1987 roku w Gdyni.

Stocznia Gdańska S.A.

Kołodko nie da
pieniędzy
„Rzad nie pomaga pojedynczym przedsiębiorstwom, nie udzie
li więc wsparcia także Stoczni Gdańskiej" - powiedział wicepre
mier i minister finansów,Grzegorz Kołodko na konferencji praso
wej w Warszawie.
Zdaniem Kołodki, przemysł stoczniowy jest już zrestruktury
zowany w stopniu, który może być wzorem dla innych gałęzi
przemysłu: zbrojeniowego, hutniczego i wydobywczego. Wspo
maganie stoczni jest niemożliwe także z uwagi na polskie plany
wejścia w polowie tego roku do OECD i wiążące się z tym zobo
wiązania. Państwa OECD podpisały porozumienie „o uczciwej
konkurencji w przemyśle stoczniowym", które m.in. wyklucza
wszelkie bezpośrednie wsparcie firm stoczniowych z kasy rządo
wej. Jak informowaliśmy, zarząd stoczni bierze pod uwagę możli
wość ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, jeżeli rząd nie zre
kompensuje strat poniesionych na skutek polityki wzmacniania
złotego szacowanych na 100 min zł.
(J.K.)
Rozmowa z Romanem Gałęzewskim, wiceprzewodniczącym
Rady Nadzorczej Stoczni Gdańskiej SA. na str. 5

NBP potwierdza

Barbara Madajczyk-Krasowska

Trąbka
Lestera Bowie
Lestera Bowie gościliśmy na Wybrzeżu parę miesięcy te
mu. Wtedy ten amerykański trębacz wystąpił w Gdyni
ze swoim zespołem.. W środę wieczorem w Teatrze Miejskim
w Gdyni słuchaliśmy Lestera Bowie wraz z trójmiejską grupą
Miłość, z którą artysta nagrał płytę „Not 2".
Dwugodzinny koncert był tliwych improwizacji, lecz takprawdziwym wydarzeniem, że możność uczestniczenia
Miłośnicy jazzu mieli nie tylko w wieczorze o niepowtarzalokazję do wysłuchania perfek- nym klimacie. Niezrównani
cyjnych interpretacji i błyskow jego tworzeniu okazali się

członkowie Miłości, wspaniali
muzycy o dużej estradowej
fantazji. Amerykański gość też
zachwycił nie tylko wirtuoze
rią, ale i bezpretensjonalnością
i humorem. A Leszek Możdżer
- lider Miłości - raz jeszcze za
prezentował swą wielką klasę.
Dla tego jazzowego pianisty
nie ma rzeczy niemożliwych!
Więcej o tej muzycznej
uczcie - na str. 5

a

Będzie moneta
tysiąclecia

Emisję siedmiu monet
przeznaczonych dla kolek
cjonerów
przewiduje
w 1996 roku Narodowy
Bank Polski. Wśród numi
zmatycznych rarytasów znaj
dzie się moneta „Tysiąclecie
Miasta Gdańska 997 1997".
Z inicjatywą wybicia jubile
uszowej monety wystąpił do
Hanny Gronkiewicz-Waltz,
prezes NBP, Komitet Obcho
dów 1000-lecia Gdańska. Ini
cjatywę tę wsparli Maciej Pła-,
żyński, wojewoda gdariski, se
nator Leszek Lackorzyński

i nasza redakcja, wysyłając sto
sowne pismo. Otrzymaliśmy
z NBP odpowiedź potwierdza
jącą, że bank wyemituje mone
ty- W tym roku wybite zosta
ną w złocie, srebrze i miedzi
monety tematyczne, poświęco
ne m.in. 200-leciu powstania
Mazurka. Dąbrowskiego, czte
rem wiekom stołeczności War
szawy, 40. rocznicy wydarzeń
poznańskich - powiedział nam
Krzysztof R. Kwiatkowski, dy
rektor Narodowego Banku Pol
skiego Oddziału Okręgowego
w Gdańsku. - Ukażą się rów
nież monety nawiązujące do

milenium grodu nad Motławą.
Będą to monety ze złota o no
minale 200 zł i średnicy 27
mm oraz ze srebra o nominale
20 zl i średnicy 38,6 mm. Sza
cunkowa emisja krążków 200złotowych wyniesie 750 - 1
tys. sztuk, a srebrnych - 15 - 20
tys.
Istnieją cztery projekty
gdańskich monet. O wykorzy
staniu jednego z nich zadecy
duje komisja, której członkami
będą m.in. przedstawiciele ko
mitetu obchodów. Wszystkie
jednak zakładają wykorzysta
nie stylizowanego herbu Gdań-

'

ska

Jacek Sieński

Fot. Maciej Kostun
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Z GIEŁDY

Po katastrofie Boeinga 757

Nie zabił ich
piorun?

Giełda Papierów Wartościowych
Notowania akcji 8 lutego
Akcje

Kurs
Zmiana
(zl)
(proc.)
AGROS
30,50 nk 1,6
ANIMEX
43,50 rk +9,8
BGDANSKI
26,00
0,0
BIG
1,65 nk +1,9
BPH
84,00
0,0
GBRE
58,50 ns +0,9
BSK
192,0 nk 0,0
BUDIMEX
21,00
0,0
+3,1
BWR
3.30
45,50
+0,7
BYTOM
+3,7
GCOMPLAND 56,00
DĘBICA
57 ,00
0,0
15,40 ns 0,0
ELEKTRIM
ESPEBEPE
13,80 nk +2 2
EXBUD
37,50
-9,9
GÓRAŻDŻE
90,00 nk + 1,1
+2,8
IRENA
32,50
JELFA
30,00
0.0
G KABELBFK
+2.8
55,00
KABLE
+3,6
37,50
KETY
120,0 nk +4,3
KREDYT B
7,10
+9,2
KROSNO
46,50 nk 0,0
MOSTALEXP
720 ns
0.0
+2,1
7,40
MOSTALGD
MOSTALWAR
+3,4
7,60
+0,9
MOSTALZAB
11,60
NOVITA
8,50 ns +2.4
+4.4
OKOCIM
16,70
OPTIMUS
28,00
0,0
PBR
21,10 nk +53
PEKPOL
19,60 nk +1.6
PETROBANK
9,40
+2,2
+1,0
POLFKUTNO
30,70
POLIFARBC
12,20 nk -1,6
POLIFARBW
1130
0,0
PPABANK
24,80 rk +9,7
PRÓCHNIK
14,00
+5,3
+ 1.7
RAFAKO
30,00
47.00 nk +4,4
G RELPOL
REMAK
1220
0,0
+3,1
ROLIMPEX
66,00
SOKOŁÓW
2,24 nk +0,9
STALEXP
+53
32,00
STOMIL
36fl0nk 0,0
SWARZĘDZ
+0,9
11,10
+23
TONSIL
16,50
+4,7
UNIVERSAL
7,85
+1,1
VISTULA
9,20
46,90
+2,0
WARTA
WBK
8,10 nk +3.8
WEDEL
97,00
+43
+0,9
WOLCZANKA
23,00
6,60
-4.3
ZASADA
ŻYWIEC
195,0 ns 0,0
+4.1
AMERBANK
2030
+2,9
25,00
BETÓNSTAL
DOMPLAST
1330 nk +2,3
DROSED
28,00
-0,4
19,60 nk +2,6
EFEKT
+2 2
ELEKTROEX
1,86
+3,2
25,90
FARMFOOD
INDYKPOL
8,90 nk +1,1
+ 1,7
JUTRZENKA
60,00
+1.0
KPBPBICK
10,40
+3,2
KRAKCHEM
4,90
+9,3
GPLI
11,80
PPWK
+13
34,70
+3,7
PROCHEM
5,55
D REMAK pp
-4,1
139 ns
WIG: 10.503,2 (+0,8), WIG 20:
1.120.8 (+0.5). WIRR: 1431.7
(+2,2) OBROTY: 125 368* tys. zł
PIONEER: 57,32 zł (+13 gr)
KORONA: 60.96 3i+45 gr)
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Waluty
USD
DEM
FRF
NLG
CHF
SEK
GBP
ITL
SUR
Złoto

NBP
(kurs
średni)
254,60
17235
50,17
153,88
211,16
36,20
391,03
16,17
33,61

wiedź będzie znał za dwa dni,
po spotkaniu klubu parlamen
tarnego.
Poseł Dobrosz nie zgodził
się z sugestią, że prezes Wal
demar Pawlak zrezygnował ze
sztywnego stanowiska wobec
Kaczmarka, w zamian za de
gradację Aleksandra Łuczaka
z funkcji wicepremiera. 0 tym, że Mirosław Pietrewicz
zastąpi Łuczaka zadecydowały,
władze statutowe Stronnictwa stwierdził, dodając, że Pietre
wicz jest doktorem ekonomii
1 w sprawach gospodarczych
jest na pewno lepszym fachow
cem niż historyk Łuczak.
- Czy cichy i spokojny pan
Pietrewicz poradzi sobie z dy
namicznym Grzegorzem Kołodką ?- zapytaliśmy.
- Wychodząc z takiego zało
żenia, to Waldemar Pawlak nie
mógłby być premierem ze
względu na jego milczące
usposobienie - odpowiedział.

Wyłowione z oceanu zwłoki ofiar katastrofy Boeinga 757 wktadane są na statku ratowniczym do plastikowych worków i transportowane do ciężarówek-chlodni oczekujących na
molu.
Fot.PAPICAF
Trwa akcja ratownicza u wybrzeży Dominikany, gdzie w nocy z wtorku na środę runqł do zowały uderzenia piorunów
oceanu z wysokości około dwóch tysięcy metrów samolot Boeing 757 ze 176 pasażerami w samoloty, ale nigdy nie mia
ło to poważniejszych konse
i 13 członkami załogi.
kwencji dla bezpieczeństwa
anu w promieniu 3,2 kilometra pasażerów.
Dowódca Straży Przybrzeż
Identyfikacja ofiar
nej USA Thomar Nies powie
od miejsca upadku samolotu
Przedstawiciel biura dodał,
Jak dotąd znaleziono ciała
dział, że dotychczas nie odna do wody. „Widzieliśmy reki że nowoczesne samoloty są
129 ofiar. Wśród nich jest 10
leziono „czarnej skrzynki", za
ny" - powiedział Niec. „Nie wyposażone w bardzo skutecz
Polaków, w tym, jak już poda
wierającej elektroniczne infor dostrzegliśmy jednak, by ata ne urządzenia zabezpieczające
wano, posłowie na Sejm Zbi macje o locie
i zarejestrowane kowały one szczątki ludzkie".
aparaturę pokładową przed
gniew Gorzelańczyk i Marek
rozmowy pilotów. Niektórzy
skutkami wyładowań atmosfe
To nie był piorun
Wielgus.
przedstawiciele władz Domini
rycznych.
Konsulat RP w Kolonii na
Niemieckie
Biuro
ds.
Lot
kany stwierdzili, że z powodu
Szef niemieckiego biura po
razie nie potwierdza, czy zi
silnych prądów oceanicznych, nictwa wykluczyło w czwar dróży, które wynajęło samolot
dentyfikowano już ciała pol
szanse odnalezienia „czarnej tek, by przyczyną katastrofy dominikański, twierdził w śro
skich ofiar. Wiadomo tylko, że
mogło być uderzenie pioruna.
skrzynki" są niewielkie.
dę, że powodem katastrofy by
osoby, te znajdowały się na li
Ciała i szczątki jsamolotu Przedstawiciel biura stwierdził, ło uderzenie pioruna.
(pĄpj
ście pasażerów.
plywafy na powierzchni oce- że załogi wielokrotnie sygnali-

POWSZECHNE
ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE

Dalej niż

Dane z 8.02

Banki
Kupno/sprzed.
BRE (Gd.)
51
PKO (O. III, Gd.) 49
60
PKO (O. I, Gd-a) 49
60
Kantory
"Max'" (Gd.)
50
57
"Xamax" (Gd.)
50
54
"Monte" (Sop.)
5C
57
"Merkury" (Gd-a) 54
58
"Silvant" (Elb.)
57
52
"C. Remix" (Elb.) 53
58
Gd. - Gdańsk; Gd-a - Gdynia;
Sop. - Sopot; Elb. - Elbląg.

Dane z kantorów 8.02)
Londyn
„Silvant"
„Max"
„Xamax"
1 dolar
Elbląg kurs średni
Gdańsk
Gdańsk
Jagiellońska 10 Długa 81/83] 1 Maja 41
253/254
253/254
252/254
170,5/171,5
171/172 170,5/171,5 1,478
49,6/50,1
49,8/50,5 49,3/50,1
5,081
150,5/151,5 152,5/154
152/153
1,655
206,5/208,5
208/210
208/210
1,207
35,4/36,9
35,8/36,2 35,3/363
7,015
383/386
387/389 h 385/389
0,650
15,9/16,4
16/16,3
16/16,5
1575,8
4,5/6
4736
3/5
18,8/19,8
19/20
18/19
408,3

II

Washington Post'

Czeski dziennik „Mlada Fronta Dnes" w swym wtorkowym wydaniu do
niósł. iż zdaniem tamtejszego wywiadu, rosyjskie tajne służby będą próbowały
wpłynąć na wyniki czerwcowych wyborów do parlamentu. W ten sposób czeski
dziennik przekracza scenariusz naszkicowany w głośnym artykule Emnsa i Novaka. opublikowanym w zeszłym tygodniu na łamach „ Washington Post". Zda
niem „Washington Post" Rosjanie tajne operacje rrtające doprowadzić do po
wrotu do władzy byłych komunistów przeprowadzają w Polsce, Bułgarii, na
Łotwie i w Estonii. Teraz do tego grona miałyby dołączyć jeszcze Czechy.
Jest to niezwykle istotna informacja, zwłaszcza jeśli pojawia się tui przed
spotkaniem sekretarza stanu USA, Warrena Christophera z rosyjskim ministerem spraw zagranicznych, Jewgiennijem Pńmakowem. Ten ostatni - jako były
szef wywiadu zagranicznego Rosji - jest bowiem osobą najlepiej poinformowa
ną o zasięgu politycznej dywersji realizowanej przez tego spadkobiercę KGB.
Miejmy nadzieje, ze doniesienia czeskiego dziennika staną się kroplą, która
przepełni amerykański kielich goryczy i która - przy okazji spotkania z Pńma
kowem - sekretarzowi stanu pozwoli zapomnieć o dyplomatycznej powściągli
wości.

Roman Warszewski

REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dział Sprzedaży Reklam - „Dom Prasy", Targ Drzewny 3/7,80-886
Gdańsk; Biuro dyrektora -tel Vfax 31 04 42;
Centralne Biuro Ogłoszeń - tel7fax 31 80 62, tel. 31 50 41 w. 169,
127. Biuro Reklamy „Dziennika Bałtyckiego"- tel7fax 31 14 74, tel.
31 17 51 lub 31 50 41 wew. 203, 207, 209. Biuro Ogł. w Gdyni ul
Świętojańska 141b, tel. 20 04 79, Biuro Ogł. w Sopocie, ul. Kościuszki
61, tel 51 54 55, Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel./fax 32 70
94, tel. 3250 80. Za treśćogłoszeń redakcja nie odpowiada.
SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ
Dział promocji i sprzedaży: tel./fax 31 00 33; 31 50 41 w. 272,
Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka do
20 proc.): tel. 31 50 41 wew. 154, tel. 3196 14.
DRUK:
Drukarnia
Offsetowa
„Prasa
Bałtycka", Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Wester
platte 5, dyrektor Mirosław Kowalski
- tel. 82 30 68, fax 83 28 20

v«c<!2!S-liŁ®Bk
Umili KOHTROIOWAWY

ZWAZEK KORTTOIJ OYSTRYBUCJ TRASY

W dzisiejszym, magazyno
wym wydaniu „Wieczoru
Wybrzeża", szczególnie po
lecamy:
•W cyklu „Słynni uzdrowi
ciele polscy" - o niezwykłej
bioenergoterapeutce Teresie
Tuszyńskiej
•Fascynujące misterium
hipnozy- prawie wszystko o le
czeniu tą metodą...
•Reporterki „WW" odkry
wają podziemną Gdynię, pełną
lochów, bunkrów, tajemnych
przejść (jest mapka tego nie
zwykłego miasta pod mia
stem!)
•Sarajewo... proszę czekać
- o bólu wielkiej miłości
dziewczyny
bez ojczy
zny...oraz stałe pozycje - sport,
moda, rozrywka, plotki, donie
sienia towarzyskie itp.

Bagsik w Polsce

—• Po 5 latach od ucieczki
z kraju Bogusław Bagśik,
współzałożyciel spółki Art-B,
znowu jest w Polsce. Wczo
raj przyleciał w policyjnej
asyście samolotem ze Szwaj
carii, gdzie w czerwcu 1994
r. zatrzymano go na podsta
wie międzynarodowego listu
gończego. Bagsik będzie od
powiadać m.in. za wyłudze
nie 4,2 bln starych zł z pol
skiego systemu bankowego
i wręczenie 5 tys. dolarów
oraz 1 tys. marek łapówki.
Grozi mu do 15 lat więzienia.
Po wstępnym przesłucha
niu w Prokuraturze Woje
wódzkiej w Warszawie został
on tymczasowo aresztowany.

Olszewski protestuje
—• Lider Ruchu Odbudowy
Polski Jan Olszewski zapro
testował wobec powołania na
ministra edukacji narodowej
prof. Jerzego Wiatra (SLD).
Zdaniem szefa ROP, nomina
cja jednego z czołowych ide
ologów PZPR świadczy
o „niewątpliwym obniżeniu
pozycji PSL - ludowego ko
alicjanta SLD".

Stronnictwo

Lecha Wałęsę - nie jako by
łego prezydenta, a świeżo upie
czonego honorowego obywate
la Gdyni - zaprosiły władze
miasta na uroczystą sesję zwią
zaną z 70-leciem otrzymania
praw miejskich. Ponieważ jed
nak przyjazd i spotkanie z za
stępcą sekretarza stanu USA
Richardem Holbrookiem prze
rwało Lechowi Wałęsie wcza
sowanie, dlatego na Gdynię
czasu jej honorowy obywatel
nie znajdzie. Prezydent A.
Kwaśniewski nie zosta! zapro
szony, bowiem - jak wyjaśnił
przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Szczurek - uroczy
stości nie mają charakteru centralnego, lecz lokalno-regional
ny. Będzie zatem wojewoda,
marszałek sejmiku samorządo
wego, przedstawiciele okolicz
nych miast i miast zaprzyjaź
nionych oraz posłowie ziemi
gdańskiej. Żadnych ministrów
ani władz wyższych.

Małgorzata Sokołowska

Leki x „Polpharmy"

Jedna zamiana?
W dalszym ciągu wycofywane są z handlu dwie serie leków tialoridu (14.1195) i polfiliny(11.1195). Wczoraj u producenta
tych medykamentów w starogardzkiej „Polpharmie" byli kontro
lerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Farmaceutycznego.
Zdaniem rzecznika prasowego firmy, Mariana Nowaka, kon
trola miała charakter rutynowy. Na razie poza wykrytym kilka dni
temu pojedynczym przypadkiem zamiany obu lekarstw, nie
stwierdzono więcej pomyłek. Rzecznik dopuszcza możliwość, że
zamiana miała miejsca poza „Polpharmą", np. w którejś z około
600 zaopatrywanych hurtowni. W ostatnich dniach podczas pako
wania lekarstwa stosuje się szczególne środki ostrożności. Wyco
fywanie z rynku obu lekarstwa może potrwać jeszcze kilka tygo
dni. Już teraz wiadomo, że z tego tytułu zakład poniesie duże stra
(M.J.)
ty finansowe.

"•...dołączyło do porozu
mienia programowego Unii
Wolności, Partii Konserwa
tywnej. Stronnictwa LudowoChrześćijańskięgo i Partii
„Republikanie".

Elżbieta II w Warszawie
»• „Orzeł i lew. 900 lat
stosunków polsko-brytyjskich" - to tytuł wystawy,
którą królowa Elżbieta II uro
czyście otworzy w marcu na
Zamku Królewskim w War
szawie w czasie swej wizyty
w Polsce. Będzie to pierwsza
w historii wizyta panującego
brytyjskiego
monarchy
w Polsce.

ŚWIAT
0 krok od tragedii

Wczoraj rosyjskie woj^
ska całkowicie zablokowały
plac przed pałacem prezy
denckim w Groźnym, gdzie
od niedzieli trwa wiec Cze
czenów, domagających się
wycofania wojsk rosyjskich
z republiki i dymisji prorosyjskiego rządu.

Serbowie kontra IFOR
—• Siły zbrojne bośniac
kich Serbów poinformowały,
że zawieszają wszelkie kon
takty z międzynarodowymi
siłami pokojowymi w Bośni
(IFOR) do czasu zwolnienia
żołnierzy serbskich zatrzy
manych przez władze bo
śniackie.

Litwa bez premiera
W Związku z aferą ban
kową parlament litewski oba
li) gabinet Adolfasa Szlezevicziusa uchwalając - 93 glo
sami „za" na 123 obecnych
na sali deputowanych - wo
tum nieufności. Wniosek
w tej sprawie został zgłoszo
ny z inicjatywy prezydenta
Ak;irdasa Brazauskasa.

Żqdajq odszkodowań
Byli czescy więźniowie
KZ Auschwitz zażądali od
Bonn odszkodowań dla Cze
chów poszkodowanych przez
III rzeszę niemiecką.

(mrz)

Rębiechowo • biegun zimno, Milejewo • biegun obfitości śniegu

Marzniemy

i 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla - za 10 000)
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„WW"
poleca

Do Gdyni nie przyjedzie
żaden prezydent. Ani były,
ani obecny. Ten pierwszy
wraca na wywczasy, zakłó
cone spotkaniem z Holbrookiem. Ten drugi w zastęp
stwie przysyła sekretarza
stanu.
Aleksandra Kwaśniewskie
go zaprosiła armia. W sobotę,
10 lutego, będą dwie uroczy
stości: wręczenie nowego
sztandaru Czwartej Gdyńskiej
Brygadzie Rakietowej Obrony
Powietrznej oraz powitanie
ORP „Iskra", powracającego
do kraju po rocznym rejsie do
okoła świata. Prezydenta reprćzcntować będzie minister śtanU
Marek Unger. Potwierdził
przybycie minister obrony, na
rodowej: w sobotę o 7 rano
wyląduje na lotnisku w Babich
Dołach razem z małżonką An
ną i całą świtą. Będzie na
mszy, wręczeniu sztandaru,
a potem pomaszeruje na
„Iskrę".

KRAJ

Demokratyczne

Prezydencka
posucha

Oznaczenia: USD - dolar amerykański. DEM - marka niemiecka, FRF- frank francu
ski. NLG- gulden holenderski. CHF -frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka,
GBP - funt brytyjski. ITL - lir włoski, SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy).
Złoto: w złotych za gram, z Londynu - za uncję.
Podajemy c

Co się słało, że PSL, które
zdecydowanie domagało się
odejścia Wiesława Kaczmar
ka z resortu przekształceń
własnościowych zgodziło się
go poprzeć w nowym rzqdzie? - zapytał „Dziennik"
posła Janusza Piechocińskie
go, wiceprzewodniczgcego
klubu parlamentarnego PSL
- Sam chciałbym znać od
powiedź na to pytanie i zamie
rzam je zadać naszym negocja
torom. Odejście Kaczmarka
należało do brzegowych wa
runków naszego Stronnictwa powiedział Piechociński.
Na to samo pytanie poseł Ja
nusz Dobrosz, rzecznik praso
wy klubu PSL, odpowiedział,
że negocjatorzy Stronnictwa
wymusili znowelizowanie
umowy koalicyjnej, która gwa
rantuje większą kontrolę nad
procesem prywatyzacyjnym.
Nie był jednak w zespole nego
cjacyjnym i dokładną odpo

WOdyni

NOTOWANIA
Kupno
/sprzedaż

Dlaczego PSL
zgodziło się
na Kaczmarka?

Mróz bardzo utrudnia ży
cie. Zdarzają się awarie
ogrzewania. Spóźniają się
pociągi. Osłałniej nocy tem
peratura w gdańskim regio
nie okazała się jedną z naj
niższych w kraju. Jednak
różnice są znaczne, nawet
w odległości kilku czy kilku
nastu kilometrów.
Najniższą temperaturę zano
towano w nocy ze środy na
czwartek na lotnisku w Rębiechowie. 2 metry nad ziemią minus 27,2 stopnia Celsjusza,
przy gruncie natomiast 30,8
stopnia poniżej zera. Jest to lo
kalny biegun zimna - potwier
dzi! dyżurny synoptyk Mor
skiego Biura Prognoz Instytutu
Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Gdyni, Jan Grabiec.
W Helu w tym czasie zanoto
wano 9,9 stopnia, w Porcie
Północnym - 15,9, w Gdyni
nad samym morzem przy „Da
rze Pomorza" - 13,5, w Ustce 15,6, w Łebie - 15,7, tyle samo
w Elblągu, w Lęborku - 20,8,
w Chojnicach - 17,6, a w Toru
niu - 18,0 stopni Celsjusza po
niżej zera.
Natomiast u podnóża Wie
życy, w Kaszubskim Uniwer
sytecie Ludowym zanotowano

17 stopni mrozu. Na termome
trach Stacji Limnologicznej
Uniwersytetu Gdańskiego
w Borucinie, gmina Stężyca minus 18 stopni - dowiedzieli
śmy się od doc. Euzebiusza
Okulanisa. Grubość lodu na Je
ziorze Raduńskim wynosi oko
ło 40 centymetrów.
Jak wynika z zestawienia
powyższych liczb, najzimniej
jest w Rębiechowie, znajdują
cym się 140 metrów nad pozio
mem morza. O ponad 10 stopni
mroźniej niż kilkadziesiąt me
trów poniżej szczytu Wieżycy,
- najwyższego na Niżu Euro
pejskim wzniesienia. Dlaczego
tak się dzieje? Przyczyną jest
specyficzne usytuowanie Rębiechowa. Położone jest ono
w niecce będącej zastoiskiem
chłodu. Natomiast biegunem
obfitości śniegu bywa - jak po
wiedział nam dyrektor IMGW
w Gdyni, Zbigniew Dziadziuszko - Wzniesienie Elblą
skie.
Tam bywało, że jeżdżono
niemal w tunelach śnieżnych.
W gminie Milejewo temperatu
ra nad ranem w czwartek wy
nosiła minus 25 stopni. Pokry
wa śnieżna ma grubość około
pół metra.

Kazimierz Netka

Fot. Maciej Kostun
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Urodziny
Gdyni

Łódź Świętowojciechowa nq 1OOO-lecie Gdańska

Podpisano umowę z wykonawcą
Aby zdqły« z wykonaniem repliki średniowiecznej łodzi
słowiańskiej /łakiej, jakq mógł wypłynąć z Gdańska św.
Wojciech w swq męczeńskq podróż do Prus/ na rocznicę
1000-lecia Gdańska, jej budowa musi się rozpoczqć wiosnq
br. Hiezbędne do tego celu drewno, odpowiedniej klasy dę
bina musi być pozyskana jeszcze łej zimy.
Naglony tą koniecznością, Andrzeja Zbierskiego będzie dr
powstały w listopadzie ub.r. Ko inż. Jerzy Litwin, wybitny spe
mitet Społeczny Budowy Łodzi cjalista w dziedzinie dawnego
Ś więtowojciechowej, na swym szkutnictwa.
kolejnym posiedzeniu, które od
Położenie stępki i jej uro
było się w redakcji „Dziennika czyste poświęcenie przez pry
Bałtyckiego", zdecydował o za masa Polski, kardynała Józefa
mówieniu drewna, zatwierdze Glempa zaplanowano w święto
niu harmonogramu budowy i jej patrona łodzi, 23 kwietnia br.,
kosztorysu oraz podpisaniu w warsztacie szkutniczym
umowy z wykonawcą.
Aleksandra Celarka w Chału
Jak już informowaliśmy, pach. Do tej pory musi być po
Łódź Świętowojciechowa bę zyskane drewno.
Środki na budowę łodzi
dzie repliką łodzi słowiańskiej
z końca X wieku i zbudowana w wysokości ok. 85 000 zł, po
zostanie na podstawie doku chodzić będą w całości z daro
mentacji, odkrytych w 1932 ro wizn fundatorów (do wielu
ku w Oruni i w następnych la z nich społeczny komitet zwró
tach w rejonie Zatoki Gdań cił się z imiennym adresem)
skiej, wraków łodzi słowiań i zbiórek społecznych. Organi
skich z tamtego okresu. Jej wy zatorzy liczą również bardzo
miary wyniosą: długość lim, na dotację Komitetu Obcho
szerokość 2,27 m, wysokość dów Tysiąclecia Gdańska, do
0,87 m. Konsultantem nauko którego wystąpili z oficjalnym
wym budowy z ramienia dy wnioskiem.
rektora Centralnego Muzeum
Ponieważ jednak z podję
ciem prac nie można czekać do
Morskiego w Gdańsku doc. dr

Tajne obrady „Społem"

Legalnie
na gapę

Komitet Społeczny Budowy Łodzi Swiętowojciechowej zdecydował o podpisaniu umowy z wykonawcą. Od lewej: Tadeusz Jabłoński
sekretarz Komitetu, dziennikarz, prof. Daniel Duda - prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego,prof. Zygmunt Sójka - prezes
Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego, doc. Andrzej Zbierski - dyrektor CMM, inż. Aleksander Celarek szkutnik, Jan Jakubowski - prezes komitetu, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego".
Fot. Maciej KoslUtl
czasu zgromadzenia środków, wych za pieniądze pożyczone Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć
przez Towarzystwo Przyjaciół
zdecydowano na ostatnim po
budowę, podajemy nr konta: Towarzy
siedzeniu podpisać umowę Centralnego Muzeum Morskie
stwo Przyjaciół Centralnego Muzeum
z warsztatem inż. Aleksandra go, które dla potrzeb budowy
utworzyło specjalne subkonto.
Morskiego, PKO I O/Gdańsk 19510Celarka oraz zamówić drewno
(A.O.) 8022-189-94
w Dyrekcji Lasów Państwo

Ojciec miasta na Chełmie

Wykrzyczane
oskarżenia
• Nie wpuszczamy nikogo, kto nie ma mandatu • stwier
dził rosły jegomość, który nie pozwolił dziennikarzom wejść
na salę obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
członków gdańskiej spółdzielni „Społem" PSS. - Wywiadów
nie udzielam i proszę stqd odejść...
W podobnej sytuacji byli muszą jak najszybciej uporać
członkowie spółdzielni, którzy - się z kłopotami spółdzielni
zamiast mandatów - otrzymali Grupa członków zarzuca zarzą
zawiadomienia o wykluczeniu dowi, iż prowadzi „Społem" do
upadłości i pracuje na „dwóch
z rejestru.
- 16 stycznia dostałam pismo, stołkach". Chodzi o powstałą
że nie zapłaciłam składki i nie w 1993 roku spółkę akcyjną
wyrównałam kwoty udziału do „Społem Zatoka" S.A., w której
250 zł, zatem wykreślono mnie gdańska spółdzielnia posiada
z rejestru członków PSS - mówi znaczny udział. Problem polega
Ewa Włodarczyk. - A przecież na tym, że spółdzielcy nie wie
obowiązuje nadal decyzja zgro dzą, czy Ryszard Jędros działa
w imieniu „Społem" PSS, jako
madzenia, że kwotę udziału
prezes jej zarządu, czy też na
trzeba wyrównać do 500 zł, ale
do końca 1996 roku. Oni tak korzyść „Społem Zatoka" S.A.
Obszerny materiał na temat
wyrzucili ze spółdzielni 2 tys.
osób. Łamią prawo i chciałam „Społem", „podwójnych stoł
im to udowodnić, ale nie mogę.
ków" i spółki z kapitałem zagra
W atmosferze krzyków, wza nicznym - niebawem w „Dzieńjemnych oskarżeń rozpoczęli
Maciej Wośko
obrady członkowie PSS, którzy

Po lewej: prezes Jędros i nie wpuszczeni na salę obrad członkowie „Społem".

Fot. Kamila Benke

Gdiie najlepsza zabawa?

Ferie na sportowo

bezpiecznie i zdrowo
Od początku ferii członkowie wojewódzkiego jury obserwują
imprezy przygotowane dla dzieci przez szkoły, placówki kultural
ne i inne instytucje. Trwa - zorganizowany już po raz drugi - kon
kurs na najlepszego organizatora zimowego wypoczynku w mie
ście. Zakwalifikowano do niego 24 imprezy.
- Specjalna komisja ocenia atrakcyjność programu i nowator
stwo pomysłów - mówi Małgorzata Szweykowska z Kuratorium
Oświaty w Gdańsku. - Pod uwagę będzie też brana liczba uczest
ników i ich aktywność.
W pierwszym etapie konkursu zostanie wyłonionych trzech
najbardziej pomysłowych i najsprawniejszych organizatorów.
Najlepsi będą reprezentować nasze województwo w drugim - cen
tralnym - etapie. Jego laureaci zostaną nagrodzeni przez Minister
stwo Edukacji Narodowej.
Wstępne wyniki poznamy w przyszłym tygodniu.

(A.F.)

Powrót
bez Kamila

Wczoraj przed południem wróciła z zimowiska w Trzcinicy
koło Jasła 6-osobowa grupa podopiecznych Dziennego
Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie. Niestety, nie było z niq
27-letniego Kamila, który zaginqł zaraz po przyjeździe na
miejsce wypoczynku.
Jacek S., opiekun powie napotkanych ludzi. Mniej wię
dział nam, że cierpiący na zani cej po godzinie, kiedy poszuki
ki pamięci Kamil zniknął wania nie przynosiły rezulta
w czasie ogólnego zamieszania tów, Jacek S. z pomagającymi
przy wyładowywaniu bagażu mu osobami udał się do komi
i formowaniu grup. Na zimo sariatu w Jaśle i złożył meldu
wisko, którego organizatorem
nek o oddaleniu się Kamila,
była Komenda Chorągwi a nie - jak napisaliśmy wg na
Gdańskiej, pojechało w sumie szej wiedzy - dopiero we wto
80 osób. Niemal natychmiast rek. Policjanci, zdając sobie
zorientowano się, że nie ma
sprawę, że chodzi o człowieka
Kamila i wszczęto poszukiwa z zaburzoną pamięcią, włączyli
nia. Początkowo wokół inter
się od razu do akcji. Obszer
natu, gdzie zlokalizowane było
niejszą relację Jacka S. zamie
zimowisko, potem penetrowa ścimy w jednym z najbliższych
no nyską okolice, rozpytywano numerów.
(RK)

I brawa
i reprymendy
- Jeśli nie możecie budować,
to przynajmniej nie rujnujcie.
Jedną decyzją chcecie zniszczyć
garaże stojące tu od 20 lat grzmieli mieszkańcy Chełma na
środowym spotkaniu z prezy
dentem Gdańska, Tomaszem
Posadzkim i urzędnikami magi
stratu. - Po to się tu zebraliśmy,
żeby uratować nasze mienie.

Nudny raport
Sprawy budownictwa i zago
spodarowania terenów Chełma
zdominowały rozmowy w Szko
le Podstawowej nr 47. Mała sala
wypełniona była po brzegi,
a Posadzki stwierdził, że dawno
już nie było takiej frekwencji na
spotkaniach w innych dzielni
cach.
Poinformował o inwesty
cjach planowanych na bieżący
rok. Niestety, ul. Armii Krajo
wej doprowadzona zostanie tyl
ko do ul. Łostowickiej. Umożli
wi to jednak skorygowanie fa
talnego połączenia z ul. Draga
na. Inwestycja ta prowadzona
ma być do końca wieku. W tym
roku oddany zostanie do użytku
kolejny odcinek ul. Sikorskiego
i skrzyżowanie z ul. Witosa.
Plany miejskich włodarzy nie
spotkały się z wielkim zaintere
sowaniem mieszkańców Cheł
ma, z których większość stano

wili lokatorzy domów w starej
części dzielnicy. Narzekali na
wysokie czynsze, nie odpowia
dające standardowi lokali.
- Skala potrzeb PGM Śród
mieście jest tak olbrzymia, że
nie jesteśmy w stanie zapewnić
tak wysokich środków - tłuma
czył Posadzki. - Przez 30 lat,
czynsze nie wzrastały z powo
dów politycznych i dlatego do
my wyglądają tak, jak np. na
„starym" Chełmie.

Nie damy garaży
Właściciele garaży przy ul.
Worcella wybudowanych bez
wymaganej dokumentacji, pod
nieśli najgłośniejsze larum. Od
1 stycznia, zgodnie z. decyzją
Wydziału Architektury, Urbani
styki i Nadzoru Budowlanego
płacą dzierżawę trzykrotnie
wyższą. Okazało się też, że
większość garaży przeznaczono
do rozbiórki.
- Mamy dokumentację, ale
nikt nie chciał jej od nas przy
jąć. Nikt nie poinformował nas,
co mamy robić - skarżyli się
mieszkańcy prezydentowi. Wybraliśmy was, więc nam po
móżcie. Przecież musi być ja
kieś wyjście z tej sytuacji. Zbu
rzycie nasze garaże i co - wybu
dujecie parkingi?

Choć urzędnicy przekonywa
li, iż czas na złożenie dokumen
tacji i wniosków o legalizację
minął, prezydent miasta stwier
dził, że można uznać, iż winę za
„spóźnienie" mieszkańców po
nosi urząd i obiecał znieść wyż
szy o 300 proc. czynsz jeszcze
na 3 miesiące. W tym czasie
zorganizowane mają zostać spo
tkania z właścicielami „samo
wolek", na których poinformo
wani zostaną o dokumentach
niezbędnych do legalizacji gara
ży.

Na „Gdyńskq biesiadę",
zorganizowanq przez miasto
w siedzibie WIC Expo dla
uczczenia 70-lecia otrzyma
nia praw miejskich, będzie
nie tylko wolny wstęp, ale
i dojazd. Zarzqd Komunika
cji Miejskiej uruchomi tego
dnia, czyli 10 lutego, dwie
bezpłatne linie, obsługiwa
ne przez nowe mercedesy.
Linia nr 1 (WTC Expo 1) na
trasie: pl. Konstytucji - Wójta
Radtkego - pl. Kaszubski - Por
towa - Wendy - WTC Expo Jana z Kolna - pl. Konstytucji.
Kursować będą od 9.30 do 18
co pięć minut. Linia nr 2 (WTC
Expo 2) na trasie: SKM Wzgó
rze Św. Maksymiliana - Włady
sława IV - 10 Lutego - Święto
jańska, pl. Kaszubski - Portowa
- Wendy - WTC Expo - Jana
z Kolna - pl. Konstytucji Dworcowa - 10 Lutego - Wła
dysława IV - SKM Wzgórze
Św. Maksymiliana. Od 9.30 do
23 - co pięć minut.
Na pozostałych liniach obo
wiązywać będą zwykłe, sobot
nie rozkłady jazdy. Jedynie do
godz. 23 wydłużone będzie kur
sowanie trolejbusów nr 27 oraz
autobusów 128 i 170. A po za
kończeniu imprezy, spod bu
dynku WTC Expo, o godz.
23.40 odjadą dodatkowe auto
busy nocne 410 i 420 do Karwin, Dąbrowy, Dąbrówki, Witomina, Chwarzna, Chyloni, Ci
sowy, Pustek Cisowskich, Obłuża, Pogórza i Oksywia.
Zarząd Komunikacji Miej
skiej ma nadzieję, że oferta ta bezpłatne, komfortowe autobu
sy - będą skutecznym lekar
stwem na trudności ze znalezie
niem miejsca do parkowania.
Wszystkie osoby niepełno
sprawne, chcące wziąć udział
w zabawie, zostaną dowiezione
bezpłatnie minibusami. Kursy
można zamawiać pod numerem
23-50-78.
A ,c\

W Gdyni

Garść bolqczek

Napad na kantorek

- A ce z ogródkami? Słysze
liśmy, że nasze przydomowe
uprawy mają zostać zniszczone.
Kto podejmuje takie decyzje?
- Kiedy powstanie linia tram
wajowa na Chełm?
- Mieszkamy w trzydzieści
rodzin w walących się barakach.
Płacimy czynsz i chcemy wziąć
się za remont. Ale doszły nas
słuchy, że baraki zostaną roze
brane.
Na takie i wiele innych pytań
odpowiadali prezydent Gdańska
i urzędnicy. Z pewnością wielu
mieszkańców Chełma uspokoiło
się. Rozbiórek nie będzie,
ogródki zostaną, a tramwaje po
jadą na Chełm po 2000 roku.

Środową popołudniową porą
do małego kantoru przy ul. Rozewskiej w Gdyni Chyloni
wszedł z impetem mężczyzna
w czarnej czapce i czarnym
swetrze. Chwycił właścicielkę
za szyję, rzucił na ziemię, naj
pierw przyłożył do ust szmatkę
czymś nasączoną, potem zaczął
dusić krzycząc równocześnie do
wspólnika: - Bierz pieniądze
i uciekamy.
Wezwana policja przyjechała
razem z psem. Znaleziono
w krzakach kominiarkę,
a w sklepie rękawiczkę i czap
kę. Właścicielka straty ocenia
na 12 000 zł (w tym wszystko
z kasy i 80 z portmonetki).

IDIUIIRDY ZŁOTYCH
miLIOIW PUSZEK DO llimilfl!
Sipu PO ZŁOTO I
DO WYGRANIA
NAGRODY DO 150 000 PLN!
1. Jeśli nakrętka lub kapsel zawiera nazwę
miasta, w którym odbywała się olimpiada,
odpowiadający temu rok
oraz Twoją wygraną
pieniężną lub napis
,Puszka za darmo".
2. Jeśli dobierzesz nakrętkę (kapsel)
z miastem do nakrętki (kapsla)
z rokiem i z tą samą

^

wysokością wygranej.

Odbiór nagrody • po odpowiedzi na proste pytanie dotyczące Polski i firmy Coca-Cola

rstarych zlotfchl

APTEKI
Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK, „Dworcowa" Dworzec Główny, Podwale
Grodzkie 1, tel. 31-28-41 do 45
wew. 210; Apteka w Pogotowiu
Ratunkowym, al. Zwycięstwa
49, tel. 32-47-01
PRZYMORZE, ul. Opolska 3;
tel. 56-38-22
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 5692-71
WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
52, tel. 41-23-06
SOPOT, „Sopocka", al. Nie
podległości 7150, tel. 51-68-08
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 21-0032 ; „Pod Gryfem", Gdynia, ul.
Starowiejska 34, tel. 20-19-82
PRUSZCZ GD., „Zachodnia",
ul. Obrońców Pokoju 28, tel.
82-25-27
RUMIA, ul. Starowiejska 4A,
tel.71-27-72

OSTRE
DYŻURY
GDAŃSK, pt.: Chirurgia, II
Klin. Chirurgii, ul. Kieturakisa
1;
Interna: III Klin Chorób
Wewn., ul. Kieturakisa 1;
Okulistyka: Szpital Miejski Za
spa, ul. Jana Pawia II nr 50
GDYNIA, Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-7501

Morski, Redłowo, ul. Powstania
Styczniowego 1, tel.22-00-51

POGOTOWIA
RATUNKOWE

i PRZYCHODNIE
GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 lekarz ogólny, gabinet zabiego
wy dla dorosłych w wolne sob.,
niedz.'i święta - całą dobę,
w pozostałe dni w godz. 19-7
- poradnia dla dzieci chorych
i gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i święta - całą dobę
w pozostałe dni w godz. 19-7
OGŁOSZENIA PŁATNE
* LEKARZ DOMOWY, ALKMEDYK, 31-89-53,20-68-16
* WIZYTY lekarskie, EKG,
53-69-86,51-65-97
* WYJAZDOWA POMOC le
karzy specjalistów, 57-33-33
* WETERYNARYJNE wizyty
całodobowe, Trójmiasto,56-8956
* POGOTOWIE WETERYNA
RYJNE - tel. 983 (całodobowo)
POGOTOWIE DLA ZWIE
RZĄT (bezpańskich, rannych
i podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa
49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagłe zachorowania: tel. 3229-29,41-10-00.
Biuro Przewozów Sanitarnych 32-39-24 lub centr. 32-30-76,
32-36-14,32-39-44 w. 236
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g. 19.30-7.30,
w soboty robocze 17.30-7.30,
w wolne soboty, niedziele
i święta - całą dobę,
- stomatolog w dni powszednie
w g. 19.30-7.30, w soboty robo
cze, w g. 17.30-7.30, wolne so
boty, niedziele i święta - całą
dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
centr. 56-69-95, 47-82-51 - na
gle zachorowania, wypadki,
ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę
Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa 1 - w dni robocze
w g. 19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny
w wolne sob., niedz. i święta
w g. 8-8 oraz stomatolog
w godz.10-16,
- gabinet zabiegowy dziecięcy
w dni robocze w g. 19-7.30,
w dni wolne od pracy w g. 8-8,
- gabinet zabiegowy ogólny,
w wolne sob., niedz. i święta
wg. 8-18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mieszka I. Tele
fony: 51-11-56, 51-24-55 i tel.
alarm. 999. Ambulatorium chi
rurgiczne czynne całą dobę.
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę - nagłe za
chorowania i przewozy cho
rych, tel. 20-00-01, 20-00-02 ambulatorium stomatologiczne
czynne w g. 20-7
OBŁUŹE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Biało
wieska 1 (tel. 25-19-99), dla
mieszkańców dzielnic: Obłuże,
Pogórze, Oksywie, gm. Kosa
kowo - pediatra, lekarz ogólny,
gabinet chirurgiczny, czynne
w g. 15.30-7
RUMIA, ul. Derdowskiego 24,
tel. 710-811
PRUSZCZ GD., ul. Wojska
Polskiego 9, teł. 82-24-00, alar
mowy 999; Przychodnia rejo
nowa, ul. Wojska Polskiego 9,
tel. 82-26-45; Poradnie: Dzie
cięca, Rehabilitacyjna, Medy
cyny Szkolnej, ul. Grunwaldzka
25, tel. 82-35-62, Poradnia In-

ternistyczno-Cukrzycowa, ul.
Grunwaldzka 25, tel. 82-22-82
PSZCZÓŁKI, Ośrodek Zdro
wia, ul. 22 Lipca 8, tel. 55

GDAŃSK, dyżury oficerów
Komendy Wojewódzkiej Poli
cji, tel. 39-53-33; oficer dyżur
ny ruchu drogowego, tel. 3192-12; oficer dyżurny Komen
dy Rejonowej Policji, tel. 3862-22

(Straż Miejska 31-30-11)
SOPOT, dyżury oficerów Ko
mendy Rejonowej 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; 986)
RUMIA, Komenda Rejonowa,
ul. Derdowskiego 43, tel. 710215;
Straż Miejska, ul. Abrahama
17, tel. 710-134
PRUSZCZ GD., 82-22-41,997
PRZYWIDZ, 147
Słrai Pożarna:
GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA,
PRUSZCZ GD. tel. 998;
PRZYWIDZ. 169

TELEFONY
INFORMACYJNE

* TELEFONICZNA AGEN
CJA INFORMACYJNA - han
del, usługi, produkcja, pon-pt.
w g. 9,18, tel. 24-22-65, 56-5129. Wspomaganie niepełno
sprawnych wt-pt. w g. 9-15,4656-70
POMOC DROGOWA:
* HOLSERVICE, 52-29-87,
56-64-98, usługi całodobowe
USŁUGI POGRZEBOWE
* 7,1KLEŃ. Partyzantów 76,4120-71,41-73-35
Telefoniczna Poradnia Języko
wa UG - porady z zakresu języ
ka polskiego od pon. do pt. w g.
13-15,tel.41-15-15
Rzecznik Praw Ucznia - 310744
Telefon Zaufania:
Antymafijny - Gdańsk 32-2730, Gdynia 20-65-29, czynny
codz. w g. 8-15.15 (dyżurują
prokuratorzy rejonowi obu mia
sta); AMAZONKI: 25-08-80;
41-60-85; 57-24-58; 51-59-88,
w g. 19-21 (śr. 12-16); Anoni
mowy Przyjaciel, tel. 988 (od
godz. 16 do 6 rano); „Pogoto
wie Makowe", środy, piątki,
16-18, tel. 51-59-22: Poradnia
dla Rodzin Narkomanów „Po
wrót z U", środy, piątki, w g.
15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71;
Bezpłatna telefoniczna informa
cja o AIDS - tel. 958
Wojewódzka Przychodnia Od
wykowa - Pomoc dla osób
z problemem alkoholowym
i ich rodzin, Gdańsk, ul. Łąko
wa 58, tel. 31-51-32 czynna
codz. od 8 do 20; Dzienny Od
dział Odwykowy, ul. 3 Maja 6,
tel. 32-26-52.

POGOTOWIA
GDAŃSK - ciepłownicze: 3120-88, 993; - energetyczne: 4123-23, 991; - gazowe: 31-18-68
(całodobowe), 52-14-62, 992; techniczne PKM: 995; - wodo
ciągów i kanalizacji: 31-20-67,
994; - opiekuńcze państwowe:
41-10-42
PRUSZCZ GD. - gazowe 8236-75; energetyczne 82-26-43;
wodociągów i kanalizacji: 8234-17
SOPOT - gazowe: 51-10-68
(czynne w g. 6-22); - wodocią
gów i kanalizacji: 51-40-55,
994
GDYNIA - pogotowie ciepłow
nicze: 23-19-41; - pogotowie
dźwigowe: 23-36-65, 23-40-24;
- pogotowie energetyczne: 2045-50; - pogotowie gazowe: 2044-73, 20-44-79; - pogotowie
wodociągów i kanalizacji: 2190-19

TAXI
NA TELEFON
GDAŃSK
* Hallo TAXI, 9197, 31-59-59,
20 proc. taniej + superkonkurs
z samochodem
* CARO-MILAN0-TAXI, tel.
96-27,37-30-30; 370-800 na te
lefon 30 proc. taniej!
* CITY Taxi 91-93, 46-46-46,
fax 43-21-21. Wysoka jakość,
atrakcyjna cena
* CHRONOS Taxi, 91-92, 4322-22 taniej na kartę, telefon.
Comiesięczny konkurs
GDYNIA
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych, tel.
23-50-78, wg. 7-21
PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-71 do 76

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PRZYJMUJĄ
ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ
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TELEWIZORY NOWEH MEBLE WYPOCZYNKOM

HURT także DETAL /raty/
TV PHILIPS 154B 21" txt
985 zł
TV PHILIPS 165B 2l"txi
TV LEXUS
14"
TV LEXUS
21" txt
TVLEXUS
25" lxt
TVLEXUS
29" txt
TV CLATRONIC 14" txt
TV CLATRONIC 20"
TV CLATRONIC 21" txt
TV ROYAL
14"
TV RECOR
20" txt
TV RECOR
21" txt
WSZYSTKIE CENY Z GWARANGĄ OGÓLNOPOLSKĄ
lOEMkJI Gdańsk.Chodkiewicza 2A
I Tel.434545.435888.Pon.-Pt.10Tl8.Sob. 10-^14

TYLKO

W HEBANIE

GDAŃSK GARNCARSKA 18/20
GDYNIA WENDY 7/9 (EXPO)

Rejon Energetyczny w Elblągu
unieważnia skradzioną pieczątkę
inkasencką o treści - Rejon
Energetyczny Elbląg nr 2
oraz bloczek faktur VAT
od nr 30601 do 30650.

NAJTANIEJ Ii
MEBLE

P r z y j d ź ,

s p r a w d ź ,

k u p

Codziennie 1100 - 1900
sobota 1000 - 1400

GDAŃSK-WRZESZCZ

Szanowni Ogłoszeniodawcy!
Uprzejmie informujemy,
że z dniem 2ó stycznia 1996 r.
Biuro Ogłoszeń „Dziennika Bałtyckiego" i „Wieczoru
Wybrzeża" w Gdyni przy ul. Władysława IV 24

zostało zamknięte.

Jednocześnie informujemy,
że wszystkie sprawy
prowadzone dotychczas
przez Biuro
Ogłoszeń przy
ul. Władysława IV 24
będą realizowane
przez nasze
Biuro Ogłoszeń
mieszczące się
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ul. Śląska 64
11-304 GDYNIA

el. (0-58) 21-13-26
ax (0-58)21-16-85

w Gdyni przy
ul. Świętojańskiej

141 b,

ANGIELSKI

.

PREMIERE
*
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\&

a

«S»*f

które
jest czynne
w godz.
8.00-16.00
(tel./fax 20-04-79)

OFERUJEMY ZA GOTÓWKĘ I NA RATY
• zestawy wypoczynkowe

• kuchnie + sprzęt AGD

oraz wymiarów na życzenie Klienta

• sypialnie

• meble segmentowe

• meble biurowe

• meble dziecinne

• oraz meble na zamówienie

S.SlSm'®" 9 "
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kursy ogólne i egzaminacyjne ( Cambridge)
- wszystkie poziomy

^

kursy ogólnee - wszystkie poziomy

^

grupy 8-12-osobowe

SA

Zapisy na semestr wiosenno - letni

Stocznia Gdynia S.A. oferuje w terminie
do 29.02.1996 r. nieodpłatnie wapno pokarbidowe
- odbiór własnym środkiem transportu.

Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 47-23-69 lub 56-68-14
ul. Trubadurów 4
godz. 15.30-18.00
(obok Opery Bałtyckiej
i przystanku SKM Gdańsk-Politechnika)
godz. 16.00-20.00

Sklep Stoczni Gdynia S.A.
81-336 Gdynia ul. Czechosłowacka 3
Sklep czynny od godz. 7.00 do 15.30
Tel. 27-12-80, 27-70-95,27-72-06.

27787

Ponadto oferujemy po obniżonych cenach:
kable, armaturę, śruby i wkręty, wentylatory, transformatory,
generatory, silniki elektryczne i osprzęt elektryczny,
termometry, manometry, Oczyszczalnię ścieków ORKA II,
samochód marki "Żuk".

27600

MATURZYSTO!
Kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych na studia prowadzone
przez wykładowców akademickich

Informacje: OŚRODEK KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH DO MATURY I NA WYŻSZE UCZELNIE "REMUS"
idańsk, ul. Wały Piastowskie 6, tel. 46-33-18, poniedziatek-piątek 12.00-17.00.

HURTOWNIA AS
SŁAWOMIR I ELŻBIETA
P A P U Ż Y Ń S C Y

OFERUJE
WYROBY TYTONIOWE,
KOSMETYKI.
ŚRODKI CZYSTOŚCI
FIRM
CUSS0NS, BENCKISER,
PROCTER and GAMBLE
HENKEL.

tel7fax 41-04-22 i 47-23-18
tel.41-64-95

^""BIESIADA GDYŃSKA""^*

10 luty '96 Hala Wystawiennicza WTC EXP0
Gdynia, ul.Wendy 7/9 w godz.10.00-24.00

PRZYJD2

ZOBACZ

Bedzie urodzinowo, familijnie.
Program prowadzą:

POSŁUCHAJ
1926-1996

KRZYSZTOF TYNIEC
MAREK SOWIŃSKI

DLA DZIECI OD 10.00 D015.00:

GDYNIA

•Morski Festyn Gier i Zabaw.
•"Od Przedszkola do Opola."
•Kulfon i Monika.
•Dziecięcy zespół Jazzowy
•"Czarodziej z Krainy Oz".
•nagrody, konkursy, dyskoteka

WSTĘP
BEZPŁATNY

DLA DOROSŁYCH 00 15.30 DO 24.00:

•Dyskoteka dla młodzieży - disco-polo "CASAN0WA".
•Grupa "V0X".
•"PARTITA" i "DANED".
•Zespół Pieśni i Tańca "GDYNIA".
•Morskie Piosenki Biesiadne.
•"RAMA 111", "FLOTYLLA", "DETK0-BAND"

PONADTO SPOTKANIA:

•Rodów Gdyńskich.
•Zasłużonych dla Miasta Gdyni, VIP-ów.
•Urodzonych 10 lutego.
•Honorowych obywateli Gdyni.
•Kowalskich, Nowaków, Wiśniewskich czyli wszystkich.
•Swojska kuchnia i słodkości.

Zapraszają: Zarząd Miasta Gdyni, firma Haczet, Radio Eska Nord.

PRZY ZAKUPACH
POWYŻEJ 500 zl TOWAR
DOWOZIMY NA MIEJSCE.
GODZINY OTWARCIA
8.00-17.00
82-200 MALBORK
ul. WARECKA 7
TEL./FAX 72 22 26
NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ
Z BEZPOŚREDNIMI
IMPORTERAMI.

'ftSdlmo3$$

^OBMNIIOO^

Za utrudnienia z tym związane
. serdecznie przepraszamy.

School of English

• meble młodzieżowe

z możliwością wyboru tkaniny

ASTRA
SILNIK ECOTEC, ABS

Opei Astra dostępny jest teraz z sys
temem ABS i nowym silnikiem
I6V ECOTEC • moc - 1Ó0 KM
• zużycie paliwa - 5,3 1/I00 km
(przy 90 km/h, wg normy EEC
80/1286) • przyspieszenie: 0-100
km/h - 11,5 s•prędkość' maks. -

OLEJ OPAŁOWY

Zarząd RMSM "Bałtyk" w Gdyni,

„EKOTERM"

ul. Zgoda 8
ogłasza nieograniczony przetarg na

najem lokali użytkowych w Śródmieściu Gdyni

oferuje Firma "Obrót Paliwami" s.c. M. Proniński i G. Szeląg, 82-300 Elbląg,
ul. Dębowa 4c-stacja benzynowa, wjazd od ul. Grunwaldzkiej, tel./fax 33-98-39.
Atrakcyjne upusty cenowe uzależnione od ilości zakupionego oleju "Ekoterm".

Ponadto stacja prowadzi sprzedaz wszystkich rodzajów paliw, oleje i akcesoria samo
chodowe - duży wybór.
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ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ
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przy ulicy:
1.1 Armii WP 3-11,1 piętro - wejście z tarasu
- powierzchnia 666 m2 z możliwością podziatu na mniejsze
lokale
- atrakcyjna lokalizacja -100 m od ul. Świętojańskiej
- lokal nadaje się do prowadzenia działalności każdego typu:
handlowej, usługowej, biura
- stawka wywoławcza 8,00 zł/m2 p.u.
- wadium 1.000 zł
2. Świętojańskiej 110-112 - lokal handlowy
- powierzchnia 58 m2
- stawka wywoławcza 35,00 zl/m2 p.u.
- wadium 1.500 zł
Podane wyżej stawki nie obejmują kosztów dostawców i
podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.1996 r. o godz. 10.00 w
siedzibie Spółdzielni przy ul. Zgoda 8 w Gdyni, pok. 109.
Pisemne oferty zawierające proponowaną stawkę, kserokopię
postanowienia sądu o rejestracji lub wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej należy składać w zamkniętych
kopertach w Sekretariacie Spółdzielni w terminie
do 16.02.96 r. W przetargu mogą brać udział podmioty
gospodarcze mające zabezpieczenie finansowe
za 3-miesięczny okres najmu.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w kasie
Spółdzielni najpóźniej na jeden dzień przed przetargiem.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium
jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od
zawarcia umowy najmu.
Zarząd RMSM "Bałtyk" zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn
27719

Firma
poszukuje
w Centrum
Elbląga lokalu
do 100 m kw.
na sklep.
Wiadomość

Olsztyn
(089) 34-40-06

190 km/lł. Opei Astra z ABS i sil
nikiem ECOTEC czeka na Ciebie!

OPEL-0• ZAPRASZAMY •
SALON SPRZEDAZY
ul. Traugutta 27
tel. (055) 328-028

cŁ- LEASING Z NAMI
TO OSZCZĘDNOŚĆ

BAXIMA Sp. z

OPEL DEALER

™

- samochodów ciężarowych i dostawczych,
- maszyn usługowych, produkcyjnych
i innych,
- sprzętu komputerowego,
telekomunikacyjnego i biurowego,
• innych środków trwałych.

Informacje:
Wschodnie Towarzystwo Leasingowe Spółka z o.o.
Przedstawicielstwo w Elblągu, plac Słowiański 2
Hotel "ELZAM" - pokój 129
telefon 325-246, w godz. 8-16.
R 56:

SERWIS
ul. Stoczniowa 2 bud. A6
tel. (055) 39-13-19
tel./fax (055) 32-51-21

MATERIAŁY BUDOWLANE
I WYKOŃCZENIOWE

LEASING

Opłata wstępna - od 10%.

o.o.

mmmm

Tczew, ul. 30 Stycznia 44
tel.31-17-24, fax 31-22-39
Zapraszamy pn.-pt.: 7.00-17.00; w soboty: 8.00-14.00

DODATKOWE PUNKTY SPRZEDAŻY:
LEŚNA JANIA SKR TEL. 82-15-78
PSZCZÓŁKI, ul. Jana Pawła li, tel. 85
MALBORK AGROPOM, ul. Chrobrego 29, tel. 3001
LUBICHOWO, ul. Zblewska 22, tel. 85-350
STARA KISZEWA SKR, tel. 82 15 78

16453/01 /b/26834

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169wpon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 catą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elbląg, tel./fax (0 50)
32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel./fax (O 69) 31-63-26 w godz. 8.00- 16.00; Starogard Gdański, tel./fax (O 69) 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

§tmĄ§$Łjmt

9

WYBRZEŻE

^

Jazzowe gwiazdy pod patronatem
„Dziennika Bałtyckiego"

Bowie i Miłość

• Od „pijanego dancingu" po medytacje

W Gdańsku ma swą sie
dzibę redakcja czasopisma,
które zyskało jui sobie
uznanie w kraju, a i poza
granicami zbiera pochlebne
opinie, nawiązując coraz ło
nowe kontakty. Mowa
0 kwartalniku „Magazyn
Sztuki", redagowanym i wy
dawanym przez Ryszarda
Ziarkiewicza.

Z „Magazynem
Sztuki"

Bliżej
świata

Fot. Maciej Kostun
Zgromadzona środowego
wieczora w gdyńskim Teatrze
Miejskim publiczność czekała
na ten koncert z niecierpliwo
ścią, obiecując sobie nie lada
atrakcje po występie gdańskich
muzyków z grupy Miłość z le
gendą amerykańskiej sceny
jazzowej - trębaczem Lesterem
Bowie. I nie zawiodła się.
- „Teraz coś poważnego" zapowiedziany przez lidera ty
tuł pierwszej z wykonanych te
go wieczora kompozycji moż
na odnieść do pierwszych trzy
dziestu minut grania, podczas
których zespół przedstawił
oprócz wspomnianego, ostrego
bluesa, także „Etno" - utwór
inspirowany elementami „mu
zyki korzeni" wielu kultur,
z powracającymi wciąż latyno
skimi motywami przetwarza
nymi przez trąbkę Bowiego
w coraz silniejsze, przestrzen
ne wybrzmienia.
Zaraz potem Tymon - lider,
basista i kompozytor zespołu,
ręka w rękę z pianistą Lesz
kiem Możdżerem stwierdzili,
że pubiitiiiość należy rozru
szać, co uczyniła umiejętnie ca
ła grupa za pomocą aktorskiego
happeningu połączonego z wy
konaniem „gastronomicznego"
szlagieru w stylu pijanego dan

Truso ożyje?

cingu. Atmosfera na rozbawio
nej coraz bardziej widowni na
grzewała się nadal, podczas
gdy wspierana przez Bowiego
Miłość, idąc za ciosem, zapre
zentowała z kolei instrumementalną, pełną absurdalnego
dowcipu wersję własnego stan
dardu „Swędzenie plazmy"
z debiutanckiej płyty - tym ra
zem z poprzedzającą temat
szczególną uwerturą mlaskań,
sapania i dyszenia, co odziany
w swój legendarny biały kitel
Lester Bowie komentował ku
uciesze publiczności chrapli
wymi partiami trąbki.
Dalszy ciąg koncertu przy
niósł zmianę nastroju, gdy wy
raźniej doszedł do głosu stale
obecny w twórczości grupy
Tymańskiego aspekt mistycz
ny, duchowy: nie tracąc swoje
go niezmiennie żywiołowego
i silnego brzmienia zespół
wzbogacił je o nowe elementy
w transowej, ekspresyjnej
kompozycji lidera „Tribute to
Drukpa Kunley" będącej hoł
dem dla tybetańskiego święte
go - buddyjskiego „szalonego"
jogina Kunga Legpy.
Następny
koncertowy
utwór, zatytułowany „Twarzą
do ściany" należy chyba trak
tować jako muzyczny zapis

X
L

• Nie bójmy się marzeń - mó
wią elblążanie, skupieni w ro
dzącym się Stowarzyszeniu Miło
śników Truso. Ich marzeniem jest
zrekonstruowanie wczesnośre
dniowiecznej osady - legendy.
Przez 400 lat naukowcy wczyty
wali się w relację anglosaskiego
podróżnika Wulfstana, który w IX
wieku odwiedził Truso, próbując
zlokalizować - głównie na podsta
wie dokładnego opisu topografii
ujścia Wisły - ową wczesnośre
dniowieczną osadę. W licznych
publikacjach, z których pierwsze
pochodzą z końca XVI wieku,
wskazywano na Elbląg, jego naj
bliższe okolice bądź na wschodnie
i południowe obrzeża jeziora Druż
no. Z upływem lat i brakiem po
twierdzenia domysłów jednoznacz
nymi odkryciami archeologiczny
mi

rosła legenda Truso.

W 1982 roku, z inicjatywy Ma
rii Lubockiej-Hoffmann, woje-

medytacyjnych doświadczeń
podczas praktyki zen, co zdaje
się potwierdzać także ostatni
zaprezentowany tego wieczoru
długi temat stanowiący instru
mentalną transkrypcję nauk
z pism Dogena - jednego
z wielkich mistrzów buddyzmu
zen; ta kompozycja zakończyła
dwugodzinny set.
Po owacji na stojąco i upro
szonym bisie, przed trójmiej
ską publicznością pokłoniła się
najlepsza w 1995 r. wg „Jazz
Forum" grupa Miłość w skła
dzie: Ryszard Tymon Tymań
ski - kontrabas, kompozycje,
lider, Leszek Możdżer (muzyk
i pianista roku) - fortepian,
Maciej Sikała (najlepszy tenorzysta w kraju) - saksofon te
norowy, Mikołaj Trzaska - sak
sofony altowy i sopran, Jacek
Olter - perkusja oraz jako gość
specjalny - Lester Bowie na
trąbce. Koncert, który niewąt
pliwie był wydarzeniem, zor
ganizowała tradycyjnie gdyń
ska Agencja Colosseum.
Występem w Teatrze Miej
skim w Gdyni zakończyła się
w środę polska trasa koncerto
wa amerykańskiego trębacza
jazzowej awangardy Lestera
Bowie z gdańską grupą Miłość.

Artur Kawiński

Periodyk ten, nominowany
do „Paszportu «Polityki»' 95",
otrzymuje dotacje między in
nymi z resortu kultury i sztuki
1 Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku.
Nie znaczy to, że redakcja
jest bogata. Przeciwnie - finan
sowe kłopoty wydawcy dają
się we znaki, lecz nie obniżają
poziomu merytorycznego
i edytorskiego kwartalnika.
Jest on pismem w pełni profe
sjonalnym, bogatym w treści
i eleganckim. - Periodyk
0 sztuce nie ma prawa prezen
tować się źle; jesteśmy zresztą
za biedni na to, by wydawać
byle jak - twierdzi Ryszard
Ziarkiewicz, były dyrektor
Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie i pomysłodawca
czasopisma, firmowanego pier
wotnie przez tę instytucję.
Właśnie pojawił się kolejny
8. (4. za rok 1995) numer „Ma
gazynu Sztuki", monograficz
ny, poświęcony współczesnej
sztuce skandynawskiej. Auto
rzy tekstów to skandynawscy
krytycy i historycy sztuki oraz
Małgorzata Lisiewicz i Ewa
Mikina. Pojechały do Szwecji
1 Finlandii na koszt strony
skandynawskiej, zainteresowa
nej taką formą promocji no
wych zjawisk artystycznych
w Polsce. W planach redakcyj
nych są już następne monogra
ficzne zeszyty o plastyce Ło
twy, Litwy i Estonii, o sztuce
Azji, o wybitnych kontrower
syjnych artystach z krajów za
chodnich. Redakcja nie mą za
plecza wystawienniczego, któ
re pozwalałoby łączyć promo
cję kolejnych numerów z eks
pozycjami. Z myślą o takich
przedsięwzięciach „Magazyn
Sztuki" nawiązał ostatnio
współpracę z Nadbałtyckim
Centrum Kultury.

(A.J.)
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Co będzie ze Stocznią Gdańskg?

Skansen i politycy
Z Romanem Gałęzewskim, wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Stoczni Gdańskiej S.A.,
rozmawia Jan Kreft

- W sytuacji w jakiej znala
zła się stocznia znajduje się,
bądź znajdowała się jeszcze
rok-dwa lata temu większość
większych polskich przedsię
biorstw, zwłaszcza morskiej
branży. Czy kryzys gdańskiej
jest zjawiskiem politycznym,
czy raczej finansowym?
- Im więcej szumu wokół
pomocy dla stoczni, tym mniej
stocznia dostaje. Kolejne zarzą
dy Stoczni Gdańskiej bardzo
głośno mówiły ile należy stocz
ni dać pieniędzy i co należy
zrobić z przemysłem morskim.
I kolejne rządy - obojętnie,
prawicowe czy lewicowe, gło
śno mówiły o potrzebie sanacji
i nigdy jej nie dokonały. Koń
czyło się na deklaracjach poli
tycznych.
Podobnie było z kopalniami.
Gdy strajkowały - padały. Gdy
rwetes cichł, politycy przesta
wali się nimi zajmować i poja
wiały się systemowe rozwiąza
nia. Na niższych szczeblach, na
poziomie dyrektorów departa
mentów, wśród ludzi spoza po
litycznego klucza, rodziły się
decyzje.
Często w gronie rady nad
zorczej zastanawialiśmy się,
jak odpolitycznić stocznię. Do
szliśmy do wniosku, że to nie
możliwe, bo politycy - zarówno
prawicowi, jak i lewicowi wciąż próbują uczynić z zakła
du swoje przyczółki. Dla zakła
dów kończy się to czasem tra
gicznie. Dlatego sanację stocz
ni uznaję za klęskę polityków,
którym zabrakło wyobraźni.
Oni wygrywają swoje małe bi
twy, przegrywając przyszłość
takich zakładów, w ostatecz
nym rachunku, przyszłość Pol
ski. Dla gdańskiej stoczni pra
cuje około 40 tysięcy ludzi.
Utrata przez nich pewności pra
cy to, w tym przypadku, dowód
politycznej porażki.
- Gdańską stawia się teraz za
symbol zacofania, przykładem
świeci Stocznia Szczecińska.
Co pan o tym sądzi?
- Dawniej Stocznia im. Leni
na była przykładem sukcesu
komunizmu, teraz za sukces
uznaje się Stocznię Szczeciń
ską, której działalność ostatnio
nie jest wcale wielkim sukce
sem.
- Twierdzi pan zatem, że
stocznia padła ofiarą polityki?

- Prezydent Wałęsa nie zała
twił dla Stoczni Gdańskiej żad
nych pieniędzy. Gwarancje,
które przyznał rząd Pawlaka,
pozwoliły Bankowi Handlowe
mu kredytować budowę stat
ków i nie naruszyły w niczym
zasobów Skarbu Państwa, bo
stocznia spłaca kredyty. Bank
podjął suwerenną decyzję, oce
niając ryzyko, które Skarb Pań
stwa tylko pomniejszył. Cho
dziło o ponad 2 bln zł i była to
kropla w morzu gwarancji, ja
kie rząd przyznawał w tym cza
sie różnym polskim zakładom.
W tym samym czasie z kilku
bilionów oddłużono Stocznię
Szczecińską, Stocznię Gdynia
z ok. 5 bilionów i Północną
z ok. 2 bilionów. Gdyby takie
fory miała Gdańska, nie wyglą
dałaby dziś jak skansen.
- Co pan sądzi o pomyśle
okrągłego stołu dla stoczni?
- Przenoszenie dyskusji na
takie forum byłoby szkodliwe.
Tyle złego, ile przyniósłby
stoczni taki okrągły stół nie
przyniósł w ubiegłym roku re
latywny spadek kursu dolara.
Sprawa jest prosta: albo stocz
nia - montownia - która sprze
daje owoce pracy setek pol
skich firm, jest potrzebna go
spodarce, albo nie. O tym, że
jest, nie mam żadnych wątpli
wości.
- Jaką odpowiedzialność za
stan stoczni ponoszą jej zarzą
dy?
- Zarządy uważały, że 90
proc. zależy od sytuacji ze
wnętrznej. Mniejszą wagę przy
kładano do zmian wewnątrz
stoczni. Dyrekcje były skażone
przemysłem okrętowym. Bra
kowało menedżera ,który byłby
nastawiony na pewne przedsię
wzięcia kapitałowe, łączenie sił
spoza stoczniowej branży.
- Takim ruchom znakomicie
sprzyja komfort psychiczny.
Tymczasem zarządy Stoczni
Gdańskiej najpierw były za
przątnięte zamiarami Barbary
Piaseckiej-Johnson, a później
nie wiązały końca z końcem.
Taki komfort miała na przykład
Stocznia Szczecińska.
- Dlatego zamierzamy od
dzielić zarząd stoczni od dyrek
cji. Zarząd zajmowałby się po
zycją stoczni na rynku, dyrek
cja - elektrodami, piaskiem,
czyli bieżącą produkcją.

- Nie ma pan wrażenia, że
strata netto stoczni za ub. rok 88 min zł - została celowo za
wyżona?
- Strata byłaby mniejsza,
gdyby założyć, że na przykład
uda się sprzedać „Gwarka".
Ale tego nikt dzisiaj nie wie.
Swój wpływ miały także prze
szacowania majątku. Sam za
rząd stoczni był zaskoczony
niektórymi zapisami.
- Jak pan ocenia oświadcze
nie wicepremiera Kołodki, że
rząd nie pomoże stoczni?
- Kołodko powiedział, że
jednemu zakładowi nie będzie
pomagał. Dlatego przekonują
mnie koncepcje prof. Jerzego
Bielińskiego, że stocznia po
winna być wpisana w większy

- Kapitał zagraniczny, choć
z punktu widzenia przemysłu
stoczniowego - a nie samej
stoczni - może to być niebez
pieczne. Stocznia jest jak wiel
ka puszka, do której wiele pol
skich zakładów wsadza swoje
urządzenia.
- Sprzedając wieko puszki,
sprzedalibyśmy polski kawa
łek światowego rynku produ
centów statków?
- Tak, dopuszczamy za
chodnie firmy produkcyjne do
sprzedaży swoich wyrobów.
W ten sposób kryzys jednej
polskiej stoczni, może zaha
mować rozwój całej gałęzi go
spodarki.
- Czy stocznia prowadzi
rozmowy w sprawie dokapita-

organizm na wzór zachodnich
holdingów. Wówczas można
uniknąć cyklicznych wahań ko
niunktury w budownictwie
okrętowym. Wypowiedź Ko
łodki odbieram jako sygnał za
chęcający do większej aktyw
ności ze strony stoczni.
- Wierzy pan, że szybkie po
wołanie takiej finansowostoczniowej grupy jest możli
we?
- Nie wierzę. Bez decyzji
właścicieli jest to raczej nie
możliwe.
- Ale na to potrzeba miesię
cy, jeśli nie lat. Stocznia nie ma
tak wiele czasu.
- To prawda.
- Co w takim razie można
szybko zrobić?
- Dokapitalizować stocznię.
- Kto miałby na to ochotę?

lizowania z zachodnimi part
nerami?
- Są takie propozycje. Na
kolejnym posiedzeniu rady
nadzorczej mają być przedsta
wione.
- Czy ktoś kupi akcje stocz
ni, której ponad 44 proc. akcji
ma załoga?
- Ten udział może w ciągu
dnia zostać sprowadzony do
zera. Wystarczy podnieść ka
pitał stoczni. A trzeba to zro
bić, bo stocznia jest skanse
nem.
- Na razie jednak banki
wstrzymały finansowanie bu
dowy statków. Co rada zamie
rza zrobić?
- To leży w gestii zarządu.
Nie chcę swoimi wypowie
dziami w niczym przeszko
dzić.

Fot. Robert Kwiatek

Legenda odnaleziona
wódzkiego konserwatora zabyt
ków, podjęte zostały badania ar
cheologiczne w Janowie Pomor
skim, nad jeziorem Drużno. Arche
olog Marek Jagodziński, pracujący
wówczas w Biurze Dokumentacji
Zabytków miał szczęście. To on
oddelegowany został z biura, żeby
przyjrzeć się wielce obiecującemu
terenowi.
- Już dużo wcześniej te tereny
były znane, jako „bursztynodajne"
- wspomina Jagodziński. - Po każ
dej orce okoliczni mieszkańcy wy
bierali z ziemi kawałki obrobione
go bursztynu. Potem dowiedziałem
się od nich, że nawet elblążanie
przyjeżdżali na „bursztynowe żni
wa". Do niektórych z nich dotar
łem, odzyskując cenne przedmioty,
na przykład, pionki do gry... Jed
nak przez długi czas nikt nie łączył
Janowa z Truso...
Dla Marka Jagodzińskiego
pierwszym sygnałem, że oto być
może stał się odkrywcą legendar
nej osady, była jej rozległość.
Z początkowych badań powierzch

niowych wynikało, że mogła się
ona rozciągać na około 5 ha, pod
czas gdy do tej pory odkrywane
wczesnośredniowieczne osady zaj
mowały co najwyżej powierzchnię
1 hektara. Potem okazało się, że
Truso zajmowało prawie 10 hekta
rów...
Prowadzone przez 9 sezonów
prace archeologiczne przyniosły
rewelacyjne wyniki. Na przebada
nych 11 arach znaleziono kilka
dziesiąt tysięcy zabytków (między
innymi: wyroby z bursztynu
i szkła, fragmenty grzebieni, frag
menty dirhemów arabskich, od
ważniki i płacidła ołowiane) i pra
wie pół miliona sztuk kości zwie
rzęcych. Wszystkie wskazywały na
to, że Truso było osadą rzemieślniczo-handlową. Prezentowana w el
bląskim muzeum wystawa ekspo
natów pozyskanych podczas wyko
palisk niezmiennie przyciąga do
Elbląga specjalistów z całej Euro
py. Jak podkreśla Kazimierz Arbart, dyrektor muzeum, wszyscy
oni wyrażają chęć obejrzenia miej

sca, gdzie przed tysiącem lat Truso
tętniło życiem. Być może już
w najbliższym czasie będzie ich
można zaprosić do zrekonstruowa
nej osady...

Pomysł ożywienia Truso

zrodził się w kręgu osób zwią
zanych z Galerią EL w 1992 roku.
Zorganizowane wówczas sympo
zjum nadbałtyckie po raz pierwszy
promowało pomysł zrekonstru
owania osady. Andrzej Szadkow
ski, dyrektor Galerii EL nie kryje,
że wszyscy byli wówczas optymi
stami. Z pieniędzy wtedy pozyska
nych zbudowano makietę przyszłej
odrodzonej osady. W kolejnych la
tach powstały dwie pierwsze cha
ty, które mają być przeniesione do
„żywego skansenu".
Osad
wczesnośrednio
wiecznych znamy co niemiara podkreśla Arbart - ale tylko Truso
owiane jest tajemniczością i legen
dą. Jego zrekonstruowanie ma tyl
ko wówczas sens, gdy osada na
prawdę ożyje. Gdy turysta będzie

Większość odnalezionych przez Marka Jagodzińskiego (na zdjęciu) eksponatów, tworzących - po zrekonstruowaniu - między innymi, warsztat tkacki
z IX w., można oglądać na stałej wystawie w elbląskim muzeum.
Fot. Piotr Kajmer

Chata, stojąca na dziedzińcu Galerii El czeka na przeniesienie do odtworzonej osady Truso.

i

•

mógł na tydzień zatrzymać się
w jednej z chat, cofając się w cza
sie o tysiąc lat...
I właśnie taki cel wytyczyło so
bie rodzące się właśnie Stowarzy
szenie Miłośników Truso. Odro
dzona osada nie może się stać ko
lejnym martwym skansenem. Musi
tętnić życiem. Zakłada się zrekon
struowanie nie tylko chat, ale
i warsztatów, gdzie podobnymi jak
przed tysiącem lat metodami wy
twarzać się będzie ozdoby i przed
mioty codziennego użytku. Osada
pełnić będzie dla artystów z całej
Europy funkcję swoistej „wioski
sztuki". Myśli się też o odtworze
niu łodzi, którymi będzie można
odbywać przejażdżki po jeziorze
Drużno.
Niewątpliwą atrakcją może się
okazać wydzielenie w miejscu by
łej osady stanowisk, gdzie pod
okiem fachowca, za niewielką
opłatą, archeolodzy - amatorzy
mogliby przeżyć dreszczyk emocji,
szukając ukrytych w ziemi tysiąc
letnich skarbów. Archeolodzy po
wrócą do Truso najwcześniej

<

w 1998 roku. W przyszłym roku
Marek Jagodziński ma przedstawić
wynik swojej trzyletniej pracy nad
znaleziskami (grant badawczy, fi
nansowany przez Komitet Badań
Naukowych został mu przyznany
w ubiegłym roku) w postaci mono
grafii przebadanego przez siebie
stanowiska archeologicznego.
• Oczywiście, niemożliwe jest
zrekonstruowanie osady w jej hi
storycznym miejscu. Na razie
przebadanych jest bowiem tylko
11 arów. Cały obszar znajduje się
w rejestrze zabytków. Mając na
uwadze jego ochronę, pod przyszłe
Truso przeznaczono podobnie
ukształtowany teren, leżący 2 km
dalej na północny-zachód (przy
trasie warszawskiej, na wysokości
„Wiatraka"). Gmina Elbląg, której
Agencja Własności Rolnej Skarbu
Państwa ma w najbliższym czasie
przekazać owe grunty, w swoim
planie przestrzennego zagospoda
rowania ujęła je już zgodnie
z nowym przeznaczeniem. Wójt
gminy Elbląg Sławomir Jezierski
nie wyklucza, że - gdy zajdzie taka

potrzeba - rada zgodzi się na prze
kazanie terenu stowarzyszeniu.
M. Jagodziński jest realistą i re
alistami starają się być inni człon
kowie Stowarzyszenia Miłośników
Truso. Planowane przedsięwzięcie
wymaga zgromadzenia ogromnych
środków. Samo uzbrojenie 30-hektarowego terenu, przeznaczonego
pod odtworzenie osady pochłonie
niemałe fundusze. Przed 2 laty bu
dowa jednej chaty kosztowała 150
min starych zł. A trzeba ich wybu
dować kilkanaście, nie licząc
warsztatów rzemieślniczych. Pro
pozycja dla potencjalnych inwesto
rów musi więc być na tyle atrak
cyjna, żeby odważyli się zaryzyko
wać...
Jedynie M. Lubocka-Hoffmann
odnosi się do planowanego przed
sięwzięcia z bardzo dużą rezerwą.
Podkreśla, że trudno jej byłoby od
mówić miana miłośniczki Truso,
ale właśnie dlatego jest zdecydo
waną przeciwniczką rekonstrukcji
osady. Czy można bowiem legen
dę przetwarzać w Disneyland? -

-

pyta

Grażyna Gosk
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KIWA
GDAŃSK. Neptun ul. Długa:
Girl Guide, pol . 15 1., g 18; Desperado, USA, 15 1„ g. 10 i 20;
Nagła śmierć, USA. 15 1., g. 12
i 16; Ace Ventura, USA. 12 l.,g.
14
Kameralne, ul. Długa: Goldeneye, USA, 15 1., g 10. 12.30,
15,17.30,20
Helikon. ul. Długa: Girl Guide,
pol., 15 l.,g. 14.30 i 16.15; Pest
ka, pol., 15 i..g. 18 i 20
Żak, Wały Jagiellońskie: Kruk,
USA, 5 1., g. 13.30; Wielki błę
kit, Francja, 15 1.. g. 15.30; Na
iwniak, USA, 15 1., g. 20
Watra (Dom Harcerza, ul. Za
Murami 2-10): Szaleństwo króla
Jerzego, prod. Wlk. Brytania, 15
1., g. 17
Znicz, (ul. Szymanowskiego):
Power Rangers, USA, b/o, dub
bing, g. 14; Młodzi gniewni,
USA, 15 1., g. 16 i 20; Desperado, USA, 151.. g. 18 (premiera)
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
Pocohontas, b/o, USA, g. 10.30
i 12; Casper. b/o, USA, g. 13.30;
9 miesięcy, USA, 12 1.. g. 15.15
i 18.30: Liberator II, USA, 15 1.,
g. 17; Urodzeni mordercy. USA,
18 1.. g. 20.10
Bajka. ul. Jaśkowa Dolina: Babe
- świnka z klasą, USA, bo., dub
bing, g. 16; Power Rangers,
USA, b/o, dubbing, g. 16; Mło
dzi gniewni, USA, 15 I., g. 18;
Showgirls. USA, 181., g. 20
SOPOT, Bałtyk, ul Boh. Monte
Cassino 30: Dolbres. USA, 15 1.,
g. 13.45; Desperado. USA. 15 1.,
g. 16 i 20; Ojciec narzeczonej 2,
USA. 15 1.. g. 18
Polonia, ul. Boh Monte Cassino
55: Ace Ventura, USA. 12 1„ g.
16 i 18; Nagła śmierć. USA. 15
l.,g. 20
GDYNIA, Warszawa, ul Świę
tojańska: Girld Guide, pol., 5 1.,
g. 12, 14, 18; Desperado, USA,
15 1.. g. 10 i 20: \Tagła śmierć,
USA, 15 l.,g 16
Goplana Skwei Kościuszki Po
wer Rangers, b/o. USA ;dub
bing), g. 14: Jade, USA 18 1.. g.
16; Desperado od 15 1 TSA g
18;Girl Guide, pol 151.,g, 20
GRABÓWEK Fate Babe
świnka z klasą, USA, bo., g
15.30; Caspei. bo , USA, g. 17
Pulp Fiction, USA. 15 l.,g. 19
WEJHEROWO, Świt Don Juan
de Marco, USA 18 1. Śpiąca
Królewna, b/o. L.S \ Znak smo
ka, USA, 121
PRUSZCZ GD.. Ikar Uwolnić
orkę II, USA 12 1.. g. 18; Libe
rator II, USA, 151 , g. 20
Krakus Andrea, USA, b/o, g.
12 i 16.30; Gatunek. USA, 15 1.,
g. 18.30
KOŚCIERZYNA, Śnięty Miko
taj (dubbing), b/o, USA. g 17,
Don Juan de Marco, USA, 15 1.,
g. 19
TCZEW, Wisła, Ace Ventura:
Zew natury, USA, 12 1., g. 14 i 16;
Tato, pol., 15 l.,g. 17.45 i 20
STAROGARD GD., Sputnik.
Brzdąc w opałach, UŚA, b/o, g.
14.30; Golden Eye, USA, 15 1.,
g. 16 i 20; Spacer w chmurach,
USA, 15 l.,g. 20
ELBLĄG. Światowit. Power Ran
gers. USA, b/o, g. 16 i 1$. Uroczy
sta elbląska premiera „Pestki"
z prezentacją samochodu renault
Syrena: Show Girls, USA, 18 1.,
g. 16, 18,20
KWIDZYN, Kinoteatr. Zabójcy,
USA, 15 1., g. 17.15; Huzar,
franc. 15 1., g. 20
MALBORK, Klubowe, Clueless, USA, 15 l.,g. 19
NOWY DWÓR GDAŃSKI, Żu
ławy: Operacja Słoń, USA, 12 1..
g. 18
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

T

//

//

Nagła śmierć'

Desperado"
Antonio Banderas jako Mariachi - wędrowny muzyk, mści
ciel, szukający niejakiego Bucho, zabójcy swojej narzeczo
nej. Broń nosi w futerale od gi
tary. Ranny podczas strzelaniny,
znajduje pomoc i opiekę u pięk
nej Caroliny... Reżyser Robert
Rodriguez zrealizował 4 lata te
mu film „El Mariachi", a teraz,
w „Desperado" kontynuuje swą
opowieść, zadziwiając pomysło
wością i perfekcją. Rodriguez
sam reżyserował, napisał scenariusz i montował film. Na planie,
w epizodzie pojawia się Quentin Tarantino.
W niedzielę wyświetlają ten film kina: „Neptun" w Gdańsku,
„Znicz" we Wrzeszczu, „Bałtyk" w Sopocie i „Warszawa"
w Gdyni. Do „Neptuna" i „Znicza" mamy dwa podwójne zapro
szenia, po które zgłosić trzeba się telefonicznie (31 - 35 - 66)
w nas/ym Biurze Konkursów, dziś w godz. 11 - 11.15

//

Młodzi gniewn

//

Michelle Pfeiffer we współczesnym amerykańskim „poemacie
pedagogicznym". Jako nauczycielka ma bardzo trudne zadanie, bo
trafia jej się klasa tak zwanej trudnej młodzieży. Ale pani profesor,
która służyła wcześniej w piechocie morskiej, nie zraża się i nie
załamuje. Niekonwencjonalne metody działania zjednują jej zaufanie
młodzieży, ale budzą sprzeciw dyrekcji szkoły...
Film wyświetlają w niedzielę kina „Znicz" i ..Bajka" we
Wrzeszczu. Do każdego mamy po jednym podwójnym
zaproszeniu (do „Bajki także jedno podwójne na „Babe - świnka
z klasą"). Ten. kto dziś w godz. 11 - 11.15 dodzwoni się
pierwszy do naszego Biura Konkursów (31- 35- 66 ) otrzyma
1
zaproszenia .

ii

Z Teatru Miejskiego w Gdyni

TEATRY

Jean Claude Van Damme po raz drugi w filmie Petera Hyamsa
(pierwszym wspólnym obrazem byt „Strażnik czasu"). Tym ra
zem gra „goryla" z burzliwą przeszłością, któremu terroryści
uprowadzają córkę jako zakładniczkę. McCorda, bo tak się nazy
wa bohater, podejmuje dramatyczną walkę z przeciwnikami. Ty
powe kino akcji, dynamiczne i emocjonujące, w którym Van
Damme ma okazję po raz kolejny udowodnić, że jest nie tylko
sprawny fizycznie i świetnie zbudowany, lecz ma też iskierkę ak
torskiego talentu.
Na projekcję tego filmu zaprasza w niedzielę sopocka „Polo
nia". Jedno dwuosobowe zaproszenie czeka dziś w godz. 9-15
w sopockim oddalę redakcji przy ul. Kościuszki 61.

MUZYKA

„Wybrieże"

0 trzech
kobietach
„Trzy siostry" Antoniego
Czechowa to dramat, którego
bohaterki marzą o innym ży
ciu, lecz nie są w stanie przeła
mać bierności, wpłynąć na od
mianę własnego losu. Sztuka
Czechowa staje się więc stu
dium przemijania, szamotania
się bohaterów uwikłanych
w nie akceptowaną przez sie
bie codzienność i stopniowej
utraty nadziei na zmianę, nara
stającej rezygnacji.

e

GDAŃSK, Państwowa Opera
Bałtycka (al. Zwycięstwa 15):
Koncert Big Bandu Ópery Bał
tyckiej - sala posiedzeń Urzędu
Miasta Sopotu, ul. Kościuszki
25/27 - niedz. g. 17
Państwowa Filharmonia Bałtycka
(al. Zwycięstwa 15): Koncert fina
łowy Międzynarodowego Konkur
su Gry na Instrumentach Dętych
Blaszanych - orkiestra PFB, dyry
gent Elżbieta Lejczak. W progra
mie uroczyste wręczenie nagród
laureatom konkursu, koncert laure
ata oraz M. Karołowicz - poemat
symfoniczny „Powracające fale",
pt. g. 19 - sala PFB
IMPREZY
GDAŃSK, Hala „01ivia" - Lo
dowisko: W okresie ferii śli
zgawki ogólnodostępne na tafli
odkrytej czynne są codziennie
w godz. 8, 10.30, 12, 13.30, 15,
16.30, 18; tafla kryta: sob. - nie
czynna; niedz. a. 17-18, 18.3019.30,20-21

Sylwia Glaszczyk, Mariusz Żarnecki i Rafał Kowal w jednej ze scen programu „Nie przerywajcie zabawy".
„Nie przerywajcie zabawy" taki tytuł nosi najnowszy wie
czór kabaretowy przygotowany
w Teatrze Miejskim w Gdyni
przez Marka Pacułę. Tym ra
zem reżyser sięgnął po piosenki
i songi Jana Kantego Pawluś
kiewicza (rozmowę z krakow
skim kompozytorem drukujemy
w magazynie „Rejsy" na str. 2).
Obaj twórcy mają w artystycz
nej biografii ważny epizod
współpracy ze słynną „Piwnicą
pod Baranami" i kto wie, czy
ten właśnie rodowód nie spra

wił, że powstał w Gdyni tak
udany spektakl. Z piosenek
i songów, tych znanych i mało
znanych, oryginalnie zaaranżo
wanych i brawurowo, niekiedy
ze zmrużeniem oka, śpiewa
nych przez aktorów tej sceny,
wyłonił się godzinny program.
Taki, co to nie tylko bawi, ale
i nastraja refleksyjnie, bo po
przez piosenkę i teatralne środ
ki buduje mały spektakl traktu
jący o życiu. Ńie ma wątpliwo
ści, że jest to najlepszy z do
tychczasowych (a były do tej

Dziś w PFB koncert finałowy

Przed laty Vincente Minnelli
Diii o godz. 19 w sali Państwowej Filharmonii Bałtyckiej
wej Filharmonii Bałtyckiej,
zrealizował dwie komedie „Oj
odbędzie się koncert symfoniczny, który zakończy • trwający Roman Perucki zasiedli: Peter
ciec narzeczonej" i „Kłopotliwy
Damm,
Roman Gryń, Jan Je
od wtorku w Gdańsku • Międzynarodowy Konkurs Gry na In
wnuczek". Teraz pomysł ten
żewski, Tonnhalle Markus
strumentach Dętych Blaszanych.
..odgrzał" scenarzysta i reżyser
Wiirsch,
Zdzisław Piernik oraz
Koncert rozpocznie się po
pracuje jako dyrygent w StadCnarles Shyer, który oba swe
Roman Siwek.
uroczystym ogłoszeniu wyni steater w Malmo.
filmy „Ojca narzeczonej"
ków i wręczeniu nagród laure
W przesłuchaniach uczestni
Dla tych Czytelników, któ
i „Ojca narzeczonej 2" wpisał
atom. W pierwszej części pro czyło prawie sześćdziesięciu rzy przyjdą dziś o godz. 9 z ak
we współczesne realia.
Bohaterem filmu jest Georg
. .< g. :
J gramu usłyszymy recital w wy .^ojistów z Francji, Danii, Nie tualnym egzemplarzem naszej
konaniu laureata, w drugiej za miec/Czech, Rosji i Polski. gazety do Biura Konkursów
Banks (Steve Martin;, pan
brzmi Poemat symfoniczny
Kandydaci
występowali (pokój 201 „B") w Domu Pra
w średnim wieku. Spadają na
„Powracająca fala" Mieczysła
w czterech sekcjach: trąbki, sy przy Targu Drzewnym 3/7,
niego dwie wiadomości. Naj
wa
Karłowicza.
Orkiestrę
Pań
waltorni,
puzonu,
tuby i puzo PFB ufundowała pięć podwój
pierw dowiaduje się, że zostanie
stwowej Filharmonii Bałtyc nu basowego. W międzynaro nych zaproszeń na dzisiejszy
dziadkiem, potem - że również
kiej
poprowadzi
Elżbieta
Lej
dowym
jury,
któremu
prze
ojcem! To szok dla kogoś, kto
(K.K.)
czak. Dyrygentka od 1976 roku wodniczył dyrektor Państwo
uważa się za zbyt młodego na
dziadka i za starego na ojca...
„Ojca narzeczonej" wyświe
tla w niedzielę sopockie kino „Bałtyk". Jedno podwójne zapro
szenie przypadnie w udziale Czytelnikowi, który dziś w godz. 9 - \
15 zjawi się pierwszy w sopockim oddziale „Dziennika Bałtyc
kiego" przy ul. Kościuszki 61.
We wszystkich kome
diach Michała Bałuckiego
spotykamy galerię malowni
czych, zabawnych postaci.
To typowi mieszczanie, wo
kół których ogniskują się
Jim Carrey ponownie wcielił się w postać podróżnika i łowcy
Dziś o godz. 18 w sali Capmałe intrygi i wielkie ambi
przygód. Jego nowa misja to poszukiwanie świętego zwierzęcia
pelli Gedanensis przy ul. Nowe
cje
ludzie drobnego formatu,
w afrykańskim buszu. Niepowodzenie misji grozi wojną między
Ogrody
35 odbędzie się kon
towarzysko - uczuciowe pe
plemionami...
cert karnawałowy z udziałem
rypetie, kłopoty urastające
Na film zaprasza w niedzielę sopockie kino „Polonia". Jedno
Gdańskiego Kwartetu Kontra
do rangi dramatów. Świat
podwójne zaproszenie czeka dziś w godz. 9 - 15 w oddziale re
basowego pt. „Od renesansu
Bałuckiego to świat galicyj
dakcji w Sopocie przy ul. Kościuszki 61.
do Straussa".
skich salonów schyłku ubie
W programie znajdą się utwory:
głego stulecia. I ten fin de
A. Scandello, J.S. Bacha, D. Funcsieciowy wdzięk mają także
u
ka, J. Dobrowolskiego, 1. Laubera
„Radcy pana radcy", który to
i D. Runswicka.
tekst posłużył Henrykowi
Gdański Kwartet Kontrabasowy Rozenowi do napisania li
przypomnijmy - stworzyli w 1993
bretta muzycznego widowi
roku studenci i absolwenci Akade
ska. Piotr Moss skompono
mii Muzycznej im. Stanisława Mo
w kryminalną kabałę. A wszyst wał muzykę, a Łucja i Bruno
niuszki w Gdańsku: Dariusz Guko przez miłość do ślicznej Sobczakowie stworzyli sty
tomski, Marek Tarasiuk, Damian
uczennicy (Renata Gabryjelska), lowe dekoracje i kostiumy.
Wdziękoński i Tomasz Wiczyński.
Tak powstał musical „Radcy
która szlifuje angielski, czekając
Wszyscy są z klasy prof. Janusza
na zagranicznego ukochanego. pana radcy", którego premie
Dobrowolskiego, który sprawuje
Kim w finale tenże ukochany się ra odbyła się przed rokiem
opiekę artystyczną nad zespołem.
okaże, co się kryje pod nazwą w prima aprilis.
Młody zespół koncertował już
Spektakl ten można zoba
„Girl guide", dlaczego i z czyich
w wielu krajach Europy - w Niem
rąk padają na ekranie trupy, kto czyć na dużej scenie Teatru Irena Pająkówna w „Radcach pana
Francji, Szwajcarii, Luxemstoi za terrorystami i dlaczego Muzycznego dzisiaj o godz. 18.
Fot.TomszDegórski czech,
burgu i Flolandii.
(K.K.)
Józek znalazł się w opresji - to
właściwie do końca wydaje się
nie całkiem jasne. Bo w filmie,
niedz. 11-16; Centralne Muzeum GNIEW. Muzeum Archeologicz
MUZEA
który został zamierzony jako za
Morskie i jego oddziały - Żuraw, ne. Zamek, w g. 10-17 (oprócz
bawa, mniej ważne stają się lo
i WYSTAWY
budynek „B", statek-muzeum pon.)
giczne rozwiązania poszczegól
„Sołdek", wt.-pt. g. 9.30-16; STAROGARD. Ziemi Kociewnych wątków. W końcu zresztą
GDAŃSK: Narodowe, ul. To sob. niedz.10-16
skiej, pon.-pt. w g. 10-15, niedz.
i tak wszystkie nitki doprowa ruńska
Czynne niedz . śr.. GDYNIA: Marynarki Wojennej 10-14
dzają do przysłowiowego kłęb czw., pt., sob. w g. 9-15; wt. w g. (bulwar Nadmorski), g. 10-16;
ka, w czym udział mają góralscy 10-16: Narodowe (Pałac Opa Oceanograficzne i Akwarium Mor ELBLĄG. Państwowe, bulwar
krewniacy i sąsiedzi osiedli tów w Oliwie, ul. Cystersów 15); skie (al Zjednoczenia 1), codz. g. Zygmunta Augusta. Wystawy
w Chicago, A nim to się stanie, Wokół kapizmu malarstwo; 10-17, Dar Pomorza, g. 10-16; archeologiczne. Nim powstał El
oglądamy świat „ulepiony" Polska sztuka współczesna; Ga Muzeum Miasta Gdyni, Pawilon bląg. Dzieje Elbląga 1237-1947.
w świecie gadżetów) jest wła z okruchów naszych realiów, leria Pałacowa - Stanisław Fijał Wystawowy, ul. Waszyngtona 21 - Elbląskie rzemiosło artystyczne
trochę wywrócony na opak, cza kowski - malarstwo; Salon Mi Wystawa stała: Morski rodowód XV1I-XIX wiek. Sztuka sakralna
śnie czymś takim.
Elbląga i okolic. Truso i Elbląg Machulski, który swymi sem obskurny i tandetny, innym strzów - Jerzy Panek - drzewo Gdyni; Czynne g. 11-17, oprócz
archeologia olśniewa, wt.-sob.
wcześniejszymi filmami do znów razem elegancki, jak nasze
ryt; Polskie szkło unikatowe; pon.; Domek Abrahama, ul. Starow g. 8-16, niedz. w g. 10-16 (ka
ulice
od
frontu
i
od
zaplecza.
wiódł, że czuje kino i ceni jego
Salon Karykatury - Jan Solka - wiejska 30: „Antoni Abraham walor rozrywkowy, bawi nas, A niekiedy też bardzo malowni rysunek; Archeologiczne, Rodo Gdynia-wieś". Czynna w g. 11-17 sa do g.15)
KWIDZYN.
Zamkowe, ul. Kate
czy.
Jak
grupa
Twinkle
Brothers
tym razem kreując rzeczywi
wód słowiańskiego Gdańska, codz. oprócz pon.
koncertująca w góralskiej chacie Orzeł znak żołnierza polskiego BĘDOMIN. Hymnu Narodowego, dralna 1. Wystawy: Współczesna
stość. która, choć fikcyjna i wy
sztuka
ludowa.
Exlibris współ
z
zespołem
Trebuniów-Tutków,
raźnie ujęta w nawias zamierzo
oraz Schorzenia ludności prahi
wt.-sob. w. g. 9-15;niedz. 10-15
nego nieprawdopodobieństwa, jak tatrzańskie plenery, jak szla
storycznej na ziemiach polskich; TCZEW. Wisły, codz. w g. 10- czesny, czynne wt.-niedz. g. 915(1
I
nieczynne)
gier
„Chodź
tu
mila,
będziesz
ze
w odczuciu widza pod wieloma
czynne wt., czw., pt. w g. 9-16; 16; czw. 10-18 (31 XII i 1 I MALBORK. Zamkowe, ul. Hib
mną wino pila".
względami bliska jest naszej rze
śr. 10-17; sob. i niedz. 10-16;
nieczynne)
nera 17. Wystawy: Rzeźba sa
czywistości codziennej. Nieprze
Poczty i Telekomunikacji, pon.Muzeum Diecezjalne, kralna. Bursztyn, w g. 9-15
widywalna, irracjonalna, zakła
Anna Jęsiak pt. g. 10-16; sob. i niedz. 10.30- PELPLIN.
ul
Ks.
Biskupa
Dominika
11,
(oprócz
pon.), tereny zamkowe
dająca, że wszystko bywa możli
14; we wtorki nieczynne. Etno
czynne wt.-sob. w g. 11-16, do g. 16 (kasy w g. 9-14.30)
we; śmieszna i straszna zarazem.
Dwa dwuosobowe zaprosze graficzne w Oliwie: 1. „Tak się
w niedz. 10-17.
FROMBORK.
M. Kopernika.
Pomysł zrealizowania tego
nia na niedzielne seanse do kina żyło kochanińkie... Wileńszczyfilmu podsunął Machulskiemu „Neptun" w Gdańsku otrzymać
zna w fotografii S.F. Fleury PUCK. Ziemi Puckiej, codz. Wystawy: Frombork w zabyt
w
g.
9-15,
wt.
nieczynne,
sob.,
operator Witold Adamek pod można, dzwoniąc dziś w godz. 1858-1915"; 2. „Dawne rybo
kach kultury materialnej. Dawne
wpływem lektury powieści Mi
11 11.15 do naszego Biura łówstwo ludowe Pomorza niedz. g.9-13
mapy i atlasy. Kopernik - biogra
WDZYDZE: Park Etnograficz ficzna. Gabinet uczonego doby
Konkursów, nr 31 35 - 66. Dwa Wschodniego";, czynne wt.
t hała Szczepańskiego. Bohater,
ny, czynne wt. niedz. wg. 10-15
niedz 9-15. Muzeum Historii
Józek Galica (w tej roli Paweł podwójne zaproszenia do gdyń
renesansu. Kontynuacja myśli
Kukiz, lider zespołu Piersi), gó skiej „Warszawy" odebrać moż Miasta Gdańska - Ratusz Głów WIELE. Ziemi Zaborskiej, w g. Kopernika. Historia medycyny.
ral z urodzenia, anglista z wy na dziś w godz. 9 -15 w oddzia nego Miasta (ul. Długa 47) - wy 9-16
Katedra - pon., wt., sob. w g. 9kształcenia dorabiający sobie le redakcji w Gdyni przy ul. stawa „Grenlandia dzisiaj". HEL. Rybołówstwa, w g. 9-16 16, Pałac - wt., sob., niedz. w g.
udzielaniem lekcji, wplątuje się Świętojańskiej 141
Czynne wt.. śr., czw., sob. 10-16; (31 XII i II - nieczynne)
9-16, Wieża - pon., wt., sob.,

W Teatrze Muzycznym

„Kadryl na obie nogi"

Fot. Adam Krajewski

pory trzy) programów kabareto
wych zrealizowanych w Gdyni
przez Marka Pacułę.
Najbliższe przedstawienia dziś i w niedzielę o godz. 18,
a w sobotę o godz. 20. W kasie
teatru na każdy ze spektakli
czekają dwa dwuosobowe za
proszenia dla Czytelników.
Otrzymają je dwie pierwsze
osoby, które przyjdą z aktual
nymi wydaniami „Dziennika
Bałtyckiego".

Na dużej scenie Teatru
„Wybrzeże" oglądamy „Trzy
siostry" w reżyserii Krzysztofa
Babickiego (spektakle dziś, ju
tro i w niedzielę o godz. 18).
Teatralna klasyka świetnie za
grana i poddana eksperymento
wi, który sprowadza się do
umieszczenia publiczności na
scenie.
W Sopocie natomiast (także
dziś, jutro i w niedzielę o godz.
18) obejrzeć można insceniza
cję kameralnego dramatu
Edwarda Albee'go „Trzy wy
sokie kobiety". To metaforycz
na, poetycka i pełna gorzkiej
ironii przypowieść o kobiecym
losie z jego pięknymi i jasnymi
stronami obok cierpienia, roz
czarowań i starości.

W Dworku Sierakowskich w Sopocie

Międzynarodowy Konkurs Gry
Ojciec narzeczonej 2" na Instrumentach Dętych Blaszanych

„Ace Ventura: zew natury"

W Teatrze

Zaproszenie
do kabaretu

GDAŃSK: Wybrzeże (Targ Wę
glowy): Trzy siostry, pt., sob.,
niedz. g. 18
Miniatura (ul. Grunwaldzka 16):
Szopka Krakowska (zamknięte),
sob., niedz. g. 12 + dyskoteka
z Mikołajem
SOPOT, Kameralny (ul. Boh.
Monte Cassino): Trzy wysokie
kobiety, pt., sob.. niedź. g. 18
GDYNIA: Miejski (ul. Bema 26)
- pt.: Nie przerywajcie zabawy,
g. 18; Sax Club - Jarosław Śmie
tana Trio; sob.; Nie przerywajcie
zabawy g. 20 i niedz. g. 18
Muzyczny, Scena duża (pl.
Grunwaldzki 1): Kadryl na obie
nogi pt., g. 18; sob. 70-lecie mia
sta Gdyni; niedz. Koncert karna
wałowy, g. 18

j
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W sali tappelli
Gedanensis

Grafika i rysunek
Chudzyńskiego
W Galerii Sztuki w Dworku Sierakowskich w Sopocie
czynna jest wystawa grafiki i rysunku znanego sopockiego
artysty, Feliksa Chudzyńskiego.
Twórca.jest absolwentem
Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych, dyplom
uzyskał w pracowni prof. Kry
styny Łady-Studnickiej. Cieszy
sitsłąwą niemal na,ęalym świe
cie. Wystawiał we Włoszech,
Szwecji, Francji, Finlandii,
Niemczech, Japonii. Zdobył za
grafiki i rysunki 23 nagrody, me
dale i wyróżnienia. Jego prace
znajdują się w 32 muzeach i ga
leriach świata oraz w znanych
kolekcjach prywatnych.

Chudżyński
zarówno
w swoim malarstwie, rysunku

jak i w grafice operuje metafo
rą, bywa, że i groteską. Wyraź
nie reaguje na rozgrywające się
wokół niego ludzkie dramaty.
Są to prace głęboko refleksyj
ne, dość ponure, pesymistycz
ne, wyrażające przesianie filo
zoficzne artysty.
Autor po mistrzowsku uży
wa tradycyjnych technik gra
ficznych. Akwafortę łączy na
przykład z mezzotintą, lub su
chą igłą, dzięki czemu uzysku
je znakomite walory ekspresji.

Koncert na cztery
kontrabasy

Girl guide

ym filmem Juliusz Ma
chulski ponownie sięgnął
po festiwalowe laury.
Sam zdawał się być za
skoczony faktem uhonorowania
swego skromnego obrazu naj
wyższym trofeum, co skwapli
wie wychwycili wszyscy nie
mniej od niego decyzją jury za
ikoczeni. Film Machulskiego na
ogól się podobał jako inteligent
;ia. sensacyjna współczesna ko
media, przejawiająca skłonność
do pastiszu czy adaptowania na
rodzimym gruncie pewnych
modnych tendencji współczesne
go kina akcji. Ale w odczuciu
większości zyskat n jurorów
/.byt wielkie forv
Być może "adecydowała
o tym właśnie jego świeżość
: niekonwencjonalność. Girl
guide" szybko określono mia
nem filmowego gadżetu i to go
świetnie charakteryzuje. Lepiej
niż bajanie o postmodernizmie
Machulskiego czy dopatrywanie
się związków filmu z twórczo
ścią Jarmuscha, Lyncha i Taran
tino. Pewne analogie są tu
wprawdzie oczywiste, bo Ma
chulski jest twórcą świadomym
zarówno tendencji współczesne
go kina jak i oczekiwań widow
ni, ale nie uprawia naśladownic
twa. Jest oryginalny, choć pod
daje się modnej konwencji.
Przyczyn sukcesu „Girl gu
ide" szukać trzeba właśnie w tej
oryginalności. Objawia się ona
na ekranie w warstwie wizual
nej. wnosząc dodatkowo ele
menty humoru. Objawia się tak
że w przełamywaniu schematów
w taki sposób, że całej sensacyj
nej i kompozycyjnie raczej luź
nej fabuły ani przez moment nie
jesteśmy skłonni traktować se
rio. Gadżet (a żyjemy przecież

(aj)

Feliks Chudżyński „Pro Vizorka",fragm.
niedz. w g. 9-16; Szpital św. Du
cha, wt., sob. w g. 9-16 (Kasa gł.
wg. 9-15.30)
SZTUTOWO. Muzeum Stutthof,
w g.8-15
NOWY DWÓR GDAŃSKI,
Muzeum Żuławskie, ul. Koperni
ka 17, czynne codz. w g. 13-18
GDAŃSK: Zeidler Art Gallery, ul.
Długa 81 - stała kolekcja dziel
sztuki dawnej polskiego i europej
skiego kręgu kulturowego,
ul. Ogarna 65 - kolekcja grafiki,
rysunku, plakatu oraz antykwa
riat. Galerie czynne g. 11-18,
sob. 11-15, niedz. nieczynne
Żak (Wały Jagiellońskie 1): Da
riusz Sitek - rzeźba; wernisaż
0 godz.18
Galeria PRO-ARTE-CHRISTI
(ul. Mariacka 48) - wystawa pt.
Wędrówki w czasie II - grafika
1 malarstwo Krystyny Górskiej.
Czynna od wt. do pt. w g. 12-16.
Galeria „DIORAMA" (Podbielańska 1, b. hotel „Monopol") wystawa gdańskich artystów pla
styków; czynna pon.-pt. wg. 1118;sob.11-14
Gdańska Galeria Fotografii (ul.
Grobla I/róg św. Ducha): Jaro
sław Bujny KI7SZONK1. Czyn
ne: wt-pt g. 11-17 z przerwą
13.30-14, sob i niedz. 11-16.
Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Dom Aukcyjny - Ratusz Staro

miejski (ul. Korzenna 33/35) Stała kolekcja malarstwa i grafi
ki, meble, zegary, rzemiosło ar
tystyczne oraz wydawnictwa ar
tystyczne. Czynne codz. g. 1119,sob.g.11-15
Galeria NCK (ul. Korzenna
33/35): wystawa fotograficzna
Remigijusa Treigysa. Czynna
codz. w g. 10-18
Galeria „Na Piętrze" (Dom Kul
tury - Morena, ul. Nałkowskiej
3): rysunek i malarstwo „Jeden
pejzaż" Anny Sokolskiej z Gdań
ska, studentki Europejskiej Aka
demii Sztuki w Warszawie.
Czynna pon.-pt. w g. 10-19.
Autorska Galeria Rzeźby, Gdańsk,
ul. Pomorska 68 d - Wystawa re
trospektywna Józefa Sarnowskie
go. Czynna wt.-sob. g. 12-17
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.
Bytowska la). Czynna g. 10-15
SOPOT: Galeria „Triada" (Boh.
Monte Cassino 36) - wystawa zbio
rowa twórców Wybrzeża: malar
stwo, grafika, ceramika, rzeźba, uni
katowa biżuteria artystyczna. Czyn
na pon.-pt. g.11-18; sob.11-16
Państwowa Galeria Sztuki (ul.
Powstańców Warszawy 2-6) - re
trospektywna wystawa rzeźby
Antoniego Rząsy. Czynna codz.
w g. 11-18, oprócz pon.

t
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TV
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6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V. I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 „Moda na sukces" [185] - serial
8.30 Teleferie: Ciuchciozima
8.55 Zimowy pamiętnik
9.00 Wiadomości
9.25 Domowe przedszkole
10.00 „Star Trek - stacja kosmiczna"
[6/20] - serial s f prod. USA
10.45 Muzyczna Jedynka
11.00 Od niemowlaka do przedszkolaka
11.15 Zrób to tak jak my
11.30 U siebie
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.15 Magazyn Notowań - Od
Schwarzwaldu po Alzację O,
człowiek!
12.45 „Szef' - reportaż
13.05 Innowacje edukacyjne Twórcze
szkoły - Menadżer oświaty
13.25 Wiedzieć znaczy żyć 131 - Nad
mierna prędkość
13.35 Nowa matura - Ocenianie a ja
kość kształcenia
13.50 Tu jest ojczyzna - Nuty pana
Fryderyka
14.05 Jeśli nie Oxford, to co.
14.15 Seks - wizja -Kto zadecydował
14.30 Kino Teleferii : „Oberża Pod
Aniołem Stróżem" [5 - ost. ]
15.00 Muzyczna Jedynka
15 30 „Moda na sukces" [185] - serial

7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.15 Poranny magazyn Dwójki
7.50 Akademia zdrowia Dwójki
8.00 Panorama
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 „Pełna chata" /29/ - serial
9.00 Świat kobiet - magazyn

930 „Świat, który nie może zagi
nąć" „Białowieskie żubry" serial dok. prod. angielskiej

9.55 „Pan Magoo" - serial anim.
10.00 Co jest grane ?
10.25 Ferie na sportowo

10.35 Teatr Telewizji Ephraim
Lessing „Natan Mędrzec"
reż. Krzysztof Babicki, wyk.
Jerzy Łapiński, Krzysztof
Gordon, Halina Winiarska
12.05 Studio sport: M. Ś. w biath

lonie
13.00 Panorama

1320 „Złoto Alaski" 151 - serial
prod. polsko - niemiecko rosyjskiej

14.15 Clipol
14.45 Muzyczne nowości 2
14.55 Powitanie
15.00 „Wilczek" /12/ „Pod uro
kiem" - serial anim. USA
15.25 Akademia zdrowia Dwójki program sportowo /powt. /
15.40 Inwazja szaleńców

7.55
8.00
8.10
8.30
8.40
8.50
9.10
9.25
9.35
10.05
10.30
10.45
10.55
11.05
11.25
11.50
12.25
12.50
13.20
13.45
14.15
15.00
15.10
15.35

O

L

O

N

I

A

S AT

6.55 Dzień dobry z Polski
7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z Polski
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Maszyna zmian ode. 3/7/ serial dla dzieci, reż. An
drzej Maleszka (powt.) 30
9.45 „Krzyżówka szczęścia" - te
leturniej (powt.)
10.15 Królowa Bona ode. 12 /ost. /
- serial TVP, reż. Janusz
Majewski (napisy w jęz. an
gielskim) (powt.) 48
11.15 Blok programów edukacyj
nych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 WSPOMNIEŃ CZAR: „Ró
ża" - film archiwalny prod.
polskiej, reż. Józef Lejtes
13.35 Blues o łowieniu ryb na
wędkę i prąd - reportaż
13.55 Zaproszenie
14.15 „Diariusz" - magazyn rządo
wy
14.25 Rozmowa dnia
14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Panorama
15.20 Borussia i Atlantyda Półno
cy - reportaż
15.45 5 - 10 - 15 - program dla
dzieci

7.00 Bliżej Europy
7.00 HALOGRAIMY
7.30 Bajki
7.20 Ye! Ye! Ye!
8.00 W świecie muzyki
7.30 Kalambury - program
8.30 Powitanie
rozrywkowy
8.45 Giełda pracy
8.00 Grand Prix, ode. 28 - se
8.50 Film animowany dla dzieci
rial animowany dla dzie
9.00 Nasza dyskoteka
ci
9.30 Film
8.20 Klub Lady Fitness
11.00 Kalejdoskop
8.30 „Webster", ode. 70 - se
11.30 Nasi goście
rial komediowy
12.30 W świecie muzyki
9.00 „Jastrząb atakuje", ode. 8 13.00 Sport, muzyka i moda,
- serial sensacyjny
w przerwie ok. 14 - giełda
pracy
10.00 „Za wszelką cenę", ode.
15.00
Lista
przebojów
57/58 - brazylijska tele
15.30 Baw się razem z nami - quiz
nowela
16.10
Giełda
pracy
11.00 Tylko dla dam
16.15 Nasi goście
11.30 Plus minus - pr. publ.
17.00 Bajki
12.00 4x4- mag. motoryza
17.30 Skyexpress
cyjny
18.00 Giełda pracy
12.30 Sztuka sprawiedliwości - 18.10 Bliżej Europy
mag. prawniczy
18.30 Nasza dyskoteka
13.00 Magazyn sportowy
19.10 Film
14.00 Motowiadomości
20.45 Sky express
14.30 Pamiętnik nastolatki 21.00 Na dużym ekranie
21.30 Film
mag. młodzieżowy
23.10 Rozmowa dnia
15.00 HALOGRAIMY
23.40 Skyexpress
15.20 Ye! Ye! Ye! - pr. mu
23.50 Pasjonaci
zyczny
0.30 Bliżej Europy
15.30 „Czarodziejka z księży
1.00 Sport, muzyka i moda
ca", ode. 25 - anim.
3.00 Nasi goście

16.00 Studio sport - koszykówka
zawodowa NBA
16.55 Referenda uwłaszczeniowe
17.00 30 ton ! Lista, lista - lista
przebojów
17.30 „Pełna chata" /29/ - serial ko
mediowy prod. USA /powt. /
18.00 Panorama
18.10 PANORAMA
18.30 Punkt - temat dnia
18.40 EOL - elbląsko-olsztyński
magazyn telewizyjny
19.05 Gra - teleturniej
19.35 Co jest grane ? /powt./

16.05
16.30
17.00
17.20
18.00
18.10
18.30
18.40
18.55
19.00
19.15

„Miód i pszczoły" (132)
Poradnik weekendowy
Teleexpress
„Cristal" (375) - serial
Studio Trójki
Panorama
Punkt - temat dnia
EOL - magazyn telewizyjny
„Co jest grane?"
Co, gdzie,kiedy w Trójmieście
Na planie filmowym - kuli
sy filmu „Gatunek"
19.30 Wieczór z Royerii Orbisonem (cz. I) - ang. pr. muz.

16.20 Gość TV Polonia
16.30 Magazyn kulturalny
16.45 Przegląd prasy polonijnej
17.00 Teleexpress
17.15 Bajki pana Bałagana - film
animowany dla dzieci
17.45 Krzyżówka szczęścia
18.15 Radio Romans ode. 4 /32/ serial TVP
18.45 „Auto - Moto - Klub" - ma
gazyn sportów motorowych
19.00 Hity satelity
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości

16.00 Informacje
16.15 Kuba zaprasza
16.45 „I wszyscy razem", ode.
90/101 - serial komediowy
17.15 Kalambury - pr. rozrywkowy
17.45 „Grace w opalach", ode.
51- serial komediowy
18.15 Przygody Leona H. - pro
gram rozrywkowy
18.45 Informacje
18.55 „Statek miłości", ode. 71 amerykański serial obycza
jowy
19.50 Informacje

„Kandydat" - film fab. prod.
USA /1972 r, 106 min. / reż. Michael Ritchie, wyk. Robert Redford, Peter Boyle, Don Porter

20.00 Wesoło, czyli smutno. Bie
siada XIII - Adam Michnik
20.50 Referenda uwłaszczeniowe
21.00 Panorama
21.35 Sport telegram
Bardzo dobry wieczór
21.40 Czerwony Kapturek - kabaret

20.00 Powikłania 4(13) „Prawo do
śmierci" - serial obyczajowy
prod. kanadyjskiej, 1994,
reż. Milan Cheylov
20.50 D-Influence - ang. program
rozrywkowy z cyklu „Profi
le"
21.00 Debata telewizyjna
21.40 Homo Popularis
21.50 Panorama
22.00 „Namiętność" - serial fabu
larny, ode. 22
22.45 Policjanci z dzielnicy - ma
gazyn
23.00 Mistrzowie Polski w tańcu
towarzyskim w stylu latyno
amerykańskim
0.20 Zakończenie programu

20.00 Przegląd Filmów o Sztuce
21.00 Panorama
21.30 Modrzejewska ode. 7 /ost. / Plan Bitwy - serial TVP, reż.
Jan Łomnicki 80 (napisy
w jęz. angielskim)
22.50 Program na sobotę
23.00 „Pałer" - magazyn wibracji
muzycznych

20.05 „Strażnik Teksasu", ode.
45 - serial sensac.
21.00 „Charlie Grace", ode. 1/9,
USA, 1995. Bystry detek
tyw z Los Angeles, Charlie
Grace po aresztowaniu byłej
żony samotnie wychowuje
12-letnią córkę, próbując
pogodzić nowe obowiązki
z wyczerpującą i bardzo ry
zykowną pracą policjanta.
22.00 Informacje
22.15 Biznes tydzień
22.30 „Niewinnie podejrzany" Niemcy-USA, 1994, reż.
Bob Saim. Thriller utrzy
many w stylu Hitchcocka.
0.10 Playboy
1.00 Program muzyczny
1.50 Pożegnanie

22.15 WC kwadrans
23.05 Referenda uwłaszczeniowe
22.35 MdM, czyli Mann do Materny,
Materna do Manna
23.15 Wiadomości
23.35 „Parada pradziada " - program
rozrywkowy

„Podglądacz" /Bedroom Eyes/
- film sensacyjny prod. kana
dyjskiej /1984 r, 90 min. / reż.
William Fruet, wyk. Kenneth,
Dayle Haddon, Christine Cattell

Goniec - tygodnik kulturalny
Zakończenie programu

PTK

22.45 „Upadłe anioły" „Zaciszny
pokoik" - nowela kryminal
na prod. USA /1993 r, 29
min. / reż. Steven Soderbergh, wyk. Joe Mantegna
Wayne Grace
23.15 „Kobiety Hollywoodu" [2/4]
„Seks i sukcesy" - serial

0.05 Panorama
0.10 Wywiady z gwiazdą - Elton
John w Polsce
0.35 Koncert Eltona Johna
1.45 Zakończenie programu

POLONIA

ORUNIA

Program dnia
Panorama
Dzień dobry, tu Gdańsk
Trójmiejski serwis inform.
Studio Trójki
Co mnie gryzie? (powt.)
Radź sobie sam (powt.)
Program o zdrowiu „Inten
sywna terapia" (powt.)
Sport w Trójce
Damskie głosy (powt.)
„Szmacianki" ode. 43 anim. (powt.)
„W jałowcowej dżungli"
7/13 - anim. (powt.)
„W Bucikowie" - ode. 4
Spotkania z Afryką ode. 5
„Miód i pszczoły" (131) serial (powt.)
„Cristal" (374) - serial
Wielkie przestępstwa XX
wieku ode. 6
„Gallowie i Rzymianie" film prod. belgijskiej
Kradzione auta - reportaż
Konie - film dok.
45 minut - mag. młodzieżowy
Panorama
„Przygody małego księcia"
(7) - anim.
Zgadnij, jakie to zwierzę
4/12 - „Najbardziej tajemni
cze zwierzę Indonezji"

16.00 Ferie z miliardem - teleturniej
16.25 Teleferie „ Baw się z nami
16.40 Halo, Koalo! - quiz
16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 „Tata, a Marcin powiedział
17.30 Goniec - tygodnik kulturalny
17.45 Test - magazyn konsumenta
18.05 Randka w ciemno
18.45 Zulu Gula
18.55 Wieczorynka Benjamin Blumchen
19.20 Referenda uwłaszczeniowe
19.30 Wiadomości

22.00 Puls dnia

SKY

POL

T V

TV

TV

WE

2330 KINO NOCĄ: Wściekły film fabularny produkcji
polskiej, reż. Roman Zału
ski 80

0.50 Panorama (powt. z godz.
21.00)

1.20 Wieczór z Alicją
2.15 Zakończenie programu

EUROSPORT

T V

TRÓJMIASTO
Powitanie + przebój tygodnia
Magazyn południowy
„Daktari" - film ode. 36
„Szpital miejski" - ode. 129
„Panna dziedziczka" - tele
nowela, ode.10
14.45 „Superautobus" - komedia
USA. Parodia filmów kata
stroficznych z wielkim auto
busem toczącym się ku za
gładzie wśród setek gagów
1 $.30 „Daktari" - film ode. 37
17.30 ExpressQuiz
18.00 „Szpital miejski" - ode. 130
18.45 „Ojczym 2" - horror USA
20 .15 Koncert życzeń (stereo)
21.00 „Panna dziedziczka" - tele
nowela, ode.11
21.30 Informator
21.50 Rozwiązanie konkursu
21.55 Program na dzień następny
22.00 „Świrusy" - komedia prod.
USA, reż.Charles Winkler.
Akcja komedii rozgrywa się w szpi
talu psychiatrycznym kierowanym
przez doktora Rusella o dziwnych
skłonnościach do nieprzytomnych
kobiet oraz sadystyczną siostrę
Francine. Doktor zaczyna przy
puszczać, że zabił jedną z pacjen
tek. Rozpoczyna się pełne licznych
niespodzianek poszkiwanie ciała.
23.35-0.00 Erotic Night

PISCOYERY

TRAVEŁ

RTL
2
5.40 -9.30 Blok programów dla dzieci:
930 „Flipper" - serial (powt.)
10.00 „Proszę o uśmiech" - show

(powt.)

10.30 „Człowiek za sześć milionów

dolarów" - serial (powt.)
1120 „Więź rodzinna" - serial
(powt.)
11.50 -16.10 Blok programów dla
dzieci:
15.00 „Dzieci rock'n rolla"
15.25 „Supertrio"
15.50 „Wojownicze żółwie Ninja"
16.10 „Flipper" - serial
16.40 „Człowiek za sześć milionów
dolarów" - serial
1730 „Więź rodzinna" - serial
18.00 Wiadomości
18.15 „Kojak" - serial
19.15 „Smile" - show
19.45 „Proszę o uśmiech" - show
20.15 „Wyższa szkoła jazdy" - kome
dia, USA 1987, reż. Oz Scott,
wyst.: Charlie Robinson,
Jackae, Harvey Korman, Dick
Butkus i in. (95 min) Jeden
z uczniów bierze samochód in
struktora nauki jazdy bez jego
wiedzy i rozbija go...
22.15 „Moja mama jest wilkołakiem"
- horror, USA 1989, reż. Michael Fischa, wyst.: Susan Blakely, John Saxon, Katrina Caspary, John Schuck i in. (95
min) Atrakcyjna kobieta po
ugryzieniu przez właściciela
sklepu zoologicznego zmienia
się w wilkołaka...
23.50 „Redakcja" - magazyn reporte
rów
^
0.45 „Życie jak sen" - serial
1.20 „David Letterman" - show
2.10 Wiadomości
2.40 „Benson" - serial

6.00 „Prawo do narodzin" - te
lenowela
6.45 „1+10" - serial
7.45 Teleshop
8.10 Filmy animowane
9.50 „Maria" - serial
11.30 „T and T" - serial USA
12.20 Filmy animowane
14.00 „Prawo^do narodzin" - te
lenowela
14.55 Bliżej filmu
15.25 Teleshop
16.00 Filmy animowane
17.40 „T and T"-serial USA
18.10„1+10" - serial
18.35 „Maria" - serial
20.00 Film fabularny
21.50 Film fabularny
23.35 „Maria" - serial
1.10 Film fabularny - powt.
3.00 Film fabularny - powt.
4.30 Power dance

SAT

9.10 „Los desayuno de Radio 1" -

program publicystyczny

10.00 „Eurosiete"
10.15 „Preguntas y respuestas" - py

tania telewidzów

11.00 „La aventura de saber" - tele

wizja edukacyjna

12.00 „Bricomania" - magazyn dla

majsterkowicza
12.30 Wiadomości
13.00 „La Cocina de Karlos Arguinano" - magazyn kulinarny
13.30 „Lingo" - quiz językowy
14.00'„Euronews"
14.15 „El desprecio" - serial
15.00 Wiadomości
15.45 „Pasa la vida" - magazyn publicystyczno-rozrywkowy
17.45 „Biologia" - cykl edukacyjny
13.00 Wiadomości
18.30 „Mundo chico" - pr. dla dzieci
19.00 „Apaga y vamonos" - serial
20.00 „El primo Basilio" - serial
21.00 Wiadomości
21.35 „Turno de oficio"
22.30 „Luis Eduardo Au te"
23.00 „Teatro" - spektakl teatralny
2.00 Wiadomości

PRO

8.30 Snowboard: FIS PŚ
9.00 Piłka nożna - mecz towarzy
ski: Hiszpania-Norwegia
10.30 Biathlon: MŚ w Ruhpolding
- 10 km mężczyzn (na żywo)
12.00 Narciarstwo: MŚ w skokach
w Bad Mitterndorf/Austria trening (na żywo)
13.30 Magazyn narciarski
14.00 „Eurofun": m.in. snowboard
14.30 Wspinaczka: PŚ '95 w Aix
Les Bains/Francja - finał
15.30 „Przygoda": Volvie Trophy
16.00 Rajd Granada-Dakar (naj
ważniejsze wydarzenia)
17.00 Informator Motorowy
18.00 Biathlon: MŚ w Ruhpolding
19.00 Boks
20.00 Snooker: World Trickshot
Championships w Sun Ci
ty/Południowa Afryka
22.00 Kulturystyka: ME
23.00 Wrestling: Wojownicy ringu
0.00 Formuła 1:
0.30 Wyścigi samochodowe:
Stock Car w Paryżu
1.30 Zakończenie programu
TNT

17.00 Śladami kapitana Bligha film dok.
17.30 Charlie Bravo: Policjanci
i złodzieje - serial dok.
18.00 Samochodowa „klasyka":
Corvette - serial dok.
19.00 Terra X: Tajemnice Wyspy
Wielkanocnej - serial dok.
19.30 Poza rok 2000- magazyn
popularnonaukowy
20.30 Tajemniczy świat Arthura
Clarke'a: Stygmaty - serial
popularnonaukowy
21.00 lurassica: Przodkowie wie
lorybów - serial popular
nonaukowy
22.00 Lotnictwo morskie: Pierw
sze hydroplany - serial
dok.
23.00 Samochodowa „klasyka":
Volvo - serial dok.
0.00 Wojny w czasach pokoju: Hi
storia wojny o Falklandy serial dok.
0.30 Związani z niebem: Myśliw
ce - serial dok.

14.00 „Wakacyjne wędrówki":

Corfu

1430 Dziennik podróży: Bretania
15.00 „Na horyzoncie": Indonezja
1530 „Smak podróży"
16.00 „Eye on Travel" - magazyn
1630 „Bon Voyage"
17.00 „Na wakacje do Australii"
1730 „Santa Barbara - amerykań

ska riwiera" - magazyn
18.00 „Na świeżym powietrzu"
1830 „Tajemnicze miejsca": „Ir
landia - tajemnice Półwy
spu Dingle"
19.00 „Wakacyjne wędrówki"
1930 „Travel,Travel": Victoria
20.00 „Travel Live" - magazyn
21.00 „Dziennik podróży" (powt.)
21.30 „Na horyzoncie" (powt.)
22.00 „Wulkany: ogień z wnętrza
Ziemi": Indonezja
23.00 „Smak podróży" - magazyn
kulinarny (powt.)
2330 „Santa Barbara - amerykań
ska riwiera" (powt.)
0.00 „Na świeżym powietrzu"
030 „W poszukiwaniu przygód"
: „Podróż olimpijska"

kańskiej fauny. Ale żadne i, tych zwierząt nie jest rdzennym
mieszkańcem Ameryki. Ich historia zaczyna się w Euroazii.
Zdumienie autorów filmu budzi fakt, ze w całej Europie
i Azji jest tylko jedno miejsce, gdzie można znaleźć najbliż
szych krewnych tych kojarzących się z Ameryką zwierząt.
Tym miejscem jest Puszcza Białowieska, jeden z najwięk
szych kompleksów pierwotnych lasów europejskich.

Teatr Telewizji
"
Natan Mędrzec
g. IU.J3 Szczytowym osiągnięciem w dorobku Lessinga jest dramat „Natan Mędrzec" (1779), głoszący idee
tolerancji religijnej ponad podziałami rasowymi i wyzna
niowymi. Miejscem akcji jest średniowieczna Jerozolima
z okresu wojen krzyżowych, Święte Miasto, w którym
spotykają się trzy wielkie systemy religijne i trzy kultu
ry: chrześcijańska, żydowska i mahometańska.
Typ ił

Wyścig do Squaw Creek
g.
Serial przygodowy zrealizowany na moty
wach powieści Jacka Londona „Bellew Zawierucha".
Shorty'ego i Kida odwiedza wujek, John Bellew Przy
nosi wiadomość, że w Squaw Creek znaleziono złoto.
Obaj panowie Bellew wyruszają w drogę. Trafiają do
Groty Niespodzianka. Rzeczywiście jest tam złoio. Kid
udaje się do miasta, by zarejestrować działkę. W drodze
znajduje zabitego mężczyznę. Posądzony o popełnienie
tego morderstwa, zostaje aresztowany.

Interkosmos

SAT i

Q. 20.00

|i o m e di a Wyst.. Dennis Quaid Martin Short,
Meg Ryan, Kevin McCarthy i in. (115 min) W czasie kspery
mentu naukowego zostaje pomyłkowo zmniejszony do mikro
skopijnych rozmiarów pracownik supermarketu.

Kandydat

Trzeci lilm fa
bularny Michaela Ritchiego, absolwenta Harvardu który zaczynał
karierę od pracy w tele
wizji. W „Kandydacie"
rozprawia się z amery
kańskim systemem poli
tycznym. Trafnie ukazuje
trudy kampanii wybor
czej, zdeterminowanych
ludzi biorących udział
w wyścigu do fotela sena
tora. Film Ritchiego, cho
ciaż jest całkowitą fikcją, zawiera wiele aluzji do autentycnych postaci ze świata polityki.
Bohaterem jest miody prawnik z Kalifornii Bill McKay
(Robert Redford). kandydujący w wyborach do Senaiu
z ramienia Partii Demokratycznej.

Upadłe anioły
^2 45
Zaciszny pokoik
9' •
Kolejny z filmów tworzących sześcioodcinkową serię kryminalną. Scenariusz „Zacisznego poko
iku" powstał na kanwie opowiadania Jonathana Craiga.
Tym razem bohaterem jest detektyw Carl Streeter, któ
ry samotnie wychowuje córkę Jeannie. Ojciec stara MV
zapewnić nastoletniej jedynaczce jak najlepsze warun ki. Często więc bierze godziny nadliczbowe i dlatego
rzadko bywa w domu. W istocie Streeter prowadzi po
dwójne życie, załatwia ciemne interesy, by zdobyć jak
najwięcej pieniędzy dla swojej ukochanej córki

Kobiety Hollywoodu
Seks i sukcesy
TVP II

g. 23.15 w drugim od
cinku serii kobiety Holly
woodu mówią o roli seksu
w świecie rządzonym
przez męskich szowinistów
filmowców, fak było
dawniej'' Czy dzisiaj także
najpewniejsza droga do ka
riery prowadzi przez łóż
ko? Czy aktorka musi go
dzić się na rozbierane role >
Czy filmy takie, jak „Pretty
Woman' powinny być mo
ralnie akceptowane? Ze
swoich doświadczeń zwie
rzają się słynne iktorki

P R I M E

5.30 „Niemcy dzisiaj" - magazyn
9.00 „Cannon" - serial
10.00 „Co to znaczy?" - teleturniej
1030 „Walet, Dama,HErig" - tele
turniej
11.00 „Kerner" - talk show
12.00 „Vera w południe" - talk
show
13.00 „Trapper John, M.D." - se
rial
14.00 „Star Trek: Głębia kosmicz
na 9" - serial
15.00 „MacGyver" - serial
16.00 „Idź na całość!" - teleturniej
17.00 „X albo O" - teleturniej
1730 Magazyn regionalny
18.00 „Ród Wagenfeldów" - serial
1830 Magazyn informacyjny
19.00 „Koło fortuny" - teleturniej
20.00 „Interkosmos" - komedia

sf, USA 1987, reż. Joe Dan
te (115 min)
22.15 Studio sport: piłka nożna
23.00 „Goście Haralda Schmidta" show
0.00 „Most do piekła" („Bridge to
Heli") - włoski dramat wo
jenny, 1986, reż. Umberto
Lenzi, wyst.: Andy J. Forest,
Francesca Ferre, Carlo Mucari, Paky Valente i in. (88
min) W czasie II wojny
światowej trzech zbiegów
z obozu dla internowanych,
postanawia przedostać się
przez linię frontu do armii
amerykańskiej...
1.45 „Star Trek: Głębia kosmicz
na 9" - serial (powt.)
235 „MacGyver" - serial (powt.)

6.50 -8.05 Seriale animowane:
8.05 „Pod jednym dachem" - serial
830 „Waltonowie" - serial
925 „Kto tu jest szefem?" - serial

(powt.)

9.55 „Bill Cosby Show" (powt.)
10.25 „Asso" - komedia, Włochy

1981, reż. Franco Castellano
& Pipolo (84 min) Zastrzelo
ny przy grze w pokera męż
czyzna powraca na ziemię ja
ko duch...
12.05 „Detektyw w sutannie" - serial
13.00 „SAM" - magazyn
1330 „Chaos do kwadratu" - serial
14.00 „Arabella Kiesbauer" - talk
show
15.00 „Domek na prerii" - serial
16.05 -17.25 Seriale animowane:
17.25 „Pod jednym dachem" - serial
17.55 „Kto tu jest szefem?" - serial
18.25 „Bill Cosby Show"
19.00 Ttaff' - mag. informacyjny
19.30 Wiadomości
20.00 „Diablica"- komedia, USA
1989, reż. Susan Seidelman,
(93 min) Opuszczona przez
męża kobieta postanawia się
na nim zemścić...
22.00 „Omen IV: The Awakening" horror, USA 1991, reż. Jorge
Montesi/Dominique OtheninGirard (90 min) Adoptowana
przez małżeństwo York
dziewczynka okazuje się wysłanniczką szatana...
23.45 „Play Dirty"- angielski film
sensacyjny, 1968, reż. Andre
de Toth (110 min) W czasie II
wojny światowej grupa żoł
nierzy otrzymuje zadanie
zniszczenia niemieckiego ma
gazynu paliw w Afryce...
1.45 Wiadomości

6.00-20.00 CARTOON
NETWORK - seriale animowane
15.00 „Dinozaur Dink" (A/F/S/H)
15.30 „Kot Heatcliff' (A)
16.00 „Quick Draw McGraw" (A)
16.30 „Down wit Droppy D'" (A)
16.45 „Królik Bugs" (A)
17.00 „Mały Dracula" (A)
17.30 „Głupi i głupszy" (A)
18.00 „Scooby Doo" (A/F/H)
18.30 „Jetsonowie" (A/F/S/H)
19.00 „Tom i Jerry" (A)
19.30 „Między nami, Jaskiniowca
mi" (A/F/S/H)
20.00 Wieczór filmowy TNT: „The
Gazebo" - komedia, USA
1959, reż. George Marshall,
wyst.: Glenn Ford, Debbie
Reynolds, Carl Reiner, Doro
Merande i in. (100 min) Sce
narzysta filmowy zabija
szantażystę, a następnie za
kopuje go w swoim ogrodzie...(A/S/Fin/Hol)
22.00 „Conagher" - western, USA
1991, reż. Reynaldo Villalobos, wyst.: Sam Elliot, Katharine Ross, Barry Corbin,
Billy Green Bush i in. (100
min) Kowboj pomaga kobie
cie obronić się przed India
nami...(A/S)
0.00 „Murder at The Gallop" - an
gielski film kryminalny, 1963,
reż. George Pollock, wyst.:
Margaret Rutherford, Robert
Morley, Flora Robson, Charles
Tingwell i in. (81 min) Miss
Marple podejrzewa, że zamor
dowano bogatego, samotnego
człowieka...(A)
1.30 „Ladies Who Do" - komedia,
W. Bryt. 1963, reż. C.M.
Pennington-Richards

Wersje językowe: (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, (Hol) - holenderska

930 „Dacouverte" - magazyn na
ukowy (powt.)
10.00 „Kto żyje" - magazyn me
dyczny
10.35 „Nie trzeba marzyć" (powt.)
11.30 „Strip-Tease" (powt.)
12.30 Pogoda dla pięciu kontynen
tów
1235 Dziennik France 3
13.00 „Światła Paryża" (powt.)
13.30 „Madecin des hommes" serial (powt.)
15.00 Magazyn
szwajcarski
(powt.)
15.30 „Damy serca" - serial
16.00 Dziennik TV5
16.15 „Bibi i jej przyjaciele" - ma
gazyn dla dzieci
16.45 Fa, si, la - śpiewajcie -quiz
17.15 „Studio Gabriel" - program
muzyczny
17.45 „Pytania dla mistrza" - gra
"dla młodzieży
18.15 „Wizje Ameryki" - reporta
że i wywiady
18.25 „Gra TV5"
18.30 Dziennik TV5
19.00 „Światła Paryża" - aktualno
ści
19.25 Pogoda dla pięciu kontynen
tów
19.30 Dziennik belgijski
20.00 „Fort Boyard" - gra tv
21.30 „Notatnik obieżyświata" magazyn
22.00 Pogoda dla pięciu kontynen
tów
22.05 Dziennik France 2
22.40 „Taratata" - variatas
23.50 „Środek nocy" - magazyn
kulturalny
030 Dziennik Soir 3
1.00 Dziennik szwajcarski
130 Powtórzenia programów

8.10 „Banda z ulicy Szewskiej"
8.40 Słowa i słówka - teleturniej
9.10 „Zamki" - serial
9.40 „Ludzie ze wschodu" - se

rial

10.05 Prognoza pogody
10.10 „Kilroy" - talk show
11.00 Wiadomości BBC
11.05 Program po zapowiedzi
1130 Poranek z Anne i Nickiem
12.00 Wiadomości BBC
12.05 Poranek z Anne i Nickiem
13.00 Wiadomości BBC
13.05 „Pebble Mili" - magazyn
14.00 „Zamki" - serial
1430 „Ludzie ze wschodu" - se

rial
15.00 „Szef kuchni poleca" - ma
gazyn
15.10 „Kilroy" - talk show
15.55 „Bajkowe opowieści" - se
rial (powt.)
16.10 „Kroniki Narni" - serial
16.40 „Banda z ulicy Szewskiej" serial (powt.)
17.05 „Słowa i słówka" - teletur
niej (powt.)
17.35 „Sylvania Waters" - serial
1830 Lista przebojów muzyki pop
19.00 „Świat dzisiaj" - magazyn
19.30 „Wildlife" - magazyn przy
rodniczy
20.00 „Imperium pana Brittasa" serial
2030 „The Bill" - serial
21.00 „W Preston bez zmian" serial
21.55 Prognoza pogody
22.00 Wiadomości BBC
22.30 „Garść śmiechu"
23.00 „Nocne rozmowy Jools
Holland" - talk show
0.00 „Łzy na dobranoc"
1.00 -6.00 Powt. programów

O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELEDZIENNIK

Złoto Alaski (5)

_ "

BBC

TV

Białowieskie żubry

g. 9.30 Bizon, bóbr i łoś są symbolami północnoamery

12.00
12.15
12.30
13.30
14.15

C H A N N E L

14.30-16.35 Program Akademickiej
Telewizji Edukacyjnej
14.30 Kurs wyrównawczy z fizyki,
ode. 12: „Ruch harmoniczny"
14.52 Wykład popularny z języka
polskiego, ode. 1: „Co wzięli
śmy z innych języków"
15.25 „Środowisko Morza Bałtyckie
go" (11): „Substancje toksycz
ne a organizmy bałtyckie"
15.54 Wykład z matematyki, ode. 11:
„Indukcja matematyczna"
16.15 „Laboratorium" (11): „Atom"
16.50 Krzysztof Kolumb serial
17.15 Program lokalny
17.30 „Haggard" (5/2) - seria
18.00 „Heart & Soul" - muzyka
18.30 „Maria" (129/1) - telenowela
19.15 Tajemniczy świat Artura C.
Clarka (6/2) - serial dok.
19.40 „Z planu filmowego" (19/1)
20.00 „Dom w Rzymie" - komedia
21.55 Disco Polo Mix
22.00 Program lokalny
22.20 „Zamroczenie" - thriller, USA,
1980, reż. Vernon Zimmerman
0.00 „Dziewczyny z Las Vegas" magazyn dla dorosłych

Świat, który nie może zaginqć
TVP II

TV

Kino nocq

POLONIA

Wściekły

9" 23.30 Scenariusz filmu powstał na podstawie autentycz
nych raportów i notatek milicyjnych, wykorzystane zostały
także fragmenty opowiadania Romualda Milczą pod tym sa
mym tytułem. Bohater, młody oficei milicji musi zmierzyć sie
ze zbrodnią-nietypową - brakuj, świadków, logicznych moty
wów, ogniw, które połączyłyby kolejne morderstwa.
W Opolu wśród tłumu przechodniów zostaje zastrzelona dziew
czyna. Nikt nie widział sprawcy i nikt nie słyszał strzału..
Podglądacz

typ i

0. 23.50 Bohater tego
erotycznego thrillera,
Harry Ross, mieszka
w Toronto. Ciemnowło
sy, wysoki, przystojny
kawaler odnosi spore suk
cesy w pracy jako licen
cjonowany broker. Wolne
chwile chętnie poświęca
uprawianiu joggingu.
Spotyka się również ze
swoją dziewczyną Caroline. Przypadek sprawia, że
lego życic zamienia się
w koszmar Jego obsesją
staje się podglądanie...
Na zdjęciu: Barbara Law.
Redakcja nie odpowiada za zmiany programu

Cena netto 1 słowa - 1,15 zt, Cena netto 1 słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy: Dziennik Bałtycki poniedziałek + Wieczór Wybrzeża wyd. zwykłe 1,31 zl, Dziennik Bałtycki poniedziałek + Wieczór Wybrzeża wyd. mag. - piątek 1,59 zł
SUPEREKSPRESY na sobotę 10.02.1996 r. przyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 12.00; Cena netto 1 słowa tylko - 2,59 zł
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Jeśli szukasz pracy...
lub chcesz ją zmienić

zrób to skutecznie!
Redaguje Alicja Peplińska

Nowela kodeksu pracy

* Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego przysługuje
już po przepracowaniu sześciu miesięcy. Jego wymiar to poło
wa urlopu przysługującego po przepracowaniu roku. Nie wli
cza się do urlopu wolnych sobót (dodatkowych wolnych dni
od pracy).

Sejm przyjął większość poprawek do nowelizacji kodeksu pra
cy proponowanych przez Senat. Nowela, aby stata się obo
wiązującym prawem, musi być jeszcze podpisana przez prezy
denta. Nowy kodeks nadal wzbudza liczne kontrowersje
i protesty. Nie satysfakcjonuje pracodawców ani związki za
wodowe.
Sejm przyjął - wbrew stanowisku swojej komisji nadzwyczaj
nej - większość merytorycznych poprawek Senatu. Według
parlamentu nowe przepisy oznaczają w dużej mierze wzmoc
nienie równowagi w stosunkach między pracodawcą a pra
cownikiem.
Za najistotniejsze nowe uregulowania uważa się:
* Zniesienie dotychczasowych różnic w przepisach dotyczą
cych uspołecznionych i nieuspołecznionych zakładów pracy
Zdefiniowano określenie „pracodawca". Jest nim „jednostka
organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej,
a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia pracowników".
* Wydłużenie okresu próbnego dla wszystkich pracowników
do trzech miesięcy.
* Ustalenie, że zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas
określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawar
ciem umowy o pracę na czas nieokreślony, o ile przerwa mię
dzy zatrudnieniem nie przekroczyła miesiąca.
* Utrzymanie obowiązku pracodawcy zawiadomienia organi

FRYZJERKĘ damsko- męską
zatrudnię, tel. 31-93-51
GŁÓWNĄ księgową do praowadzenia spółki handlowej, 56-4329,56-49-68

GŁÓWNA księgową

z praktyką i umiejętnością ob
sługi komputera na dobrych wa
runkach tel. 82-28-16
HANDLOWCA, 613-404

ABAŻURNIKÓW do produkcji
abażurów z doświadczeniem za
trudnię, 31-65-06

HANDLOWCA, serwisowca
komputerowego, 41-53-47

ABSOLWENTKI- krawcoweszwaczki, 20-66-21

HANDLOWCA do dziatu sprze
daży telefonów komórkowych,
tel. 35-71-68,35-71-69,0-905061-22
HYDRAULIKÓW- ślusarzy, tel.
23-87-88

AGENTÓW ochrony- zawodowy
kurs agentów ochrony i mienia
w miesiącu marcu. Koszt 190 zl.
Zgłoszenia osobiste w siedzibie
firmy ul. Grunwaldzka 102, infor
macje: 41-10-72,41-19-72

INFORMATYKA- sprzętowca,
483-277,483-555
JUBILERÓW wykwalifikowa
nych, 0-90508737
KALETNIKA- modelarza, Sopot,
Niepodległości 803b, 51-26-03
do 15.00

BLACHARZA samochodowego,

* Ustalenie ścisłego rocznego limitu godzin nadliczbowych na
150 godzin w roku.
* Wprowadzenie powszechnego prawa do odprawy rentowej
lub emerytalnej (w wysokości miesięcznego wynagrodzenia)
oraz odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika, której wy

DEKARZY, kontakt Top- Dach,
Gdańsk- Chełm, ul. Stoczniow
ców 29/3,11.02.'96 od 16.00

KELNERA do restauracji TanViet, Gdańsk, ul. Podmtyńska
1/5. Zgłoszenia osobiste

DORADCÓW ubezpieczenio
wych- Agencja PZU, 3142-81,
31-42-82

sokość zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.
Może on uwolnić się od konieczności wypłacania tej odpra
wy, jeżeli ubezpieczył pracownika na życie.

KELNERKĘ (przyuczę), 20-96KELNERKI, kelnerzy, kucharze.
Statki, promy, restauracje. Przy
gotowujemy niewykwalifiko
wanych, 21-90-92 (10.00-

DYSTRYBUTORÓW amerykań
skiej firmy zatrudnię. Wysokie
zarobki. Grunwaldzka 7678, III
piętro, p. 31912.00-18.00

Ponadto uwolniono pracodawcę od obowiązku dbałości
o potrzeby bytowe i kulturalne pracowników; ma tylko za
spokajać „w miarę posiadanych środków" ich potrzeby so

DZIEWIARKI, 39-93-70

cjalne. Pracodawca - w myśl przyjętej poprawki - będzie mógł

EKSPEDIENTKĘ 1/2 etatu-Mo
rena, 51-46-59 po 16.00

potrącać alimenty z pensji pracowników, lecz nie jest to jego

KIEROWCĘ kategoria C, E.
Staż 5 lat. Aktualne badania
i świadectwo kwalifikacji, tel. 2919-69

EKSPEDIENTKĘ od zaraz, tel.
22-35-70 lub 20-17-57

obowiązkiem. Do przyjętych poprawek rozszerzających
uprawnienia pracowników należy także regulacja wynagro
dzenia za czas przestoju nie zawinionego przez pracownika nie może być ono niższe od minimalnego wynagrodzenia
w gospodarce. Czas pracy w ruchu ciągłym przy czterobryga

KIEROWCÓW (min. C) z aktual
ną książeczką zdrowia w branży
mięsnej zatrudnimy. Poważne
oferty nr 117166, BO, Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7

EKSPEDIENTKĘ zatrudnięsklep spożywczy, Gdańsk ul.
Dworcowa 5

KIEROWNIKA budowy- język
niemiecki na kontrakt w RFN
oraz wysokiej klasy fachowców
budowlanych w zawodzie cieślamurarz, 84-14-60 po 18.00

EKSPEDIENTKI do sklepu mię
snego do 35 lat, tel. 41-88-02

dowej organizacji pracy obniżono w stosunku do pierwotnej
sejmowej wersji nowelizacji z 42 do 40 godzin w tygodniu

ELEKTROINSTALATORÓW,
78-31-33

w okresie rozliczeniowym. Zrównano uprawnienia pracowni
cze kobiet i mężczyzn opiekujących się małymi dziećmi, a tak

KLAFELKARZY, 41-89-30

FAKTURZYSTKĘ- kasjerkę oraz
samodzielną księgową, tel. 43-

że uprawnienia rodzin zastępczych i rodzin naturalnych.

stwowej Inspekcji Pracy, pracowników pośrednictw pracy oraz innych fachowców od zatrudnienia będziemy drukować

FAKTURZYSTKĘ- kasjerkę oraz
stolarza meblowego do pracy
w Pruszczu Gdańskim, tel. 8234-26

na łamach tej rubryki. Korespondencję prosimy nadsyłać pod adresem: „Dziennik Bałtycki", 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, z dopi

FRYZJERKĘ, uczennicę, 48-32-

Prosimy o nadsyłanie listów z uwagami i pytaniami. Odpowiedzi prawników specjalizujących się w prawie pracy, inspektorów Pań

skiem „Rynek pracy".
FRYZJERKĘ damsko- męską,
20-58-89

KROJCZĄ odzieży skórzanej, fa
chową ze zmysłem projektowania
z okolic Rumia- Wejherowo zatru
dni firma "ALM', tel. 20-2649
KSIĘGOWĄ, 37-31-15 (10.00-

16.00)

KSIĘGOWĄ, spółka, 4547-50
KSIĘGOWĄ, zatrudni "Fen/et",
24-18-46
KSIĘGOWĄ z wyższym wy-

HANDLOWCA, elektronika do
lat 35 z samochodem, 21-86-31

ABSOLWENTÓW na
atrakcyjnych warunkach, 64-6850

zacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy.

Tylko podpis
prezydenta

r
Id

9 lutego 1996

KRAWCOWĄ do szycia firan
(z praktyką), 46-02-72 (11.0019.00)
KRAWCOWE, 52-80-59
KRAWCOWE, Gdynia, Olgierda
72A, tel. 248-212
KRAWCOWE- dobrze szyjące,
potrzebne, produkcja GdyniaOrtowo, ul. Olgierda 7 boczna
od ul. Wielkopolskiej

lowo- gastronomicznych w Maiborku tel. (0-55) 72-2640
KUCHARZY, pomoce kuchenne
i barmankę, Gdańsk- Zaspa ul.
Żwirki i Wigury 6
MECHANIKÓW samochodo
wych, ciężarowych z praktyką,
zatrudni R W Piasta, Gdynia,
Hutnicza 16, tel. 29-74-37
MGR farmacji, 29-71-70
MGR farmacji przyjmę do apteki
na cały etat. Bardzo dobre walunki. Rumia przy dworcu PKP,
tel.71-27-72
MISTRZA w zawodzie blacharz
samochodowy, mechanik samo
chodowy na dobrych warun
kach, zatrudnię Car-o-Liner
Gdynia, ul. Hutnicza 11c
MŁODYCH, zdecydowanych,
przedsiębiorczych, 316-818
MONTARZYSTĘ i 2 projektan
tów mebli kuchennych, zatrudni
"Incop" Sp. z o.o, tel. 32-47-75
MONTERÓW kadłubów, spawa
czy PRS, CO w Szczecinie, 3155-14(9.00-18.00)
MONTERÓW robót kadłubo
wych, spawaczy PRS, tel. 5180-27
OGRODNIKA i kwiaciarkę, 5683-32
OPIEKUNKĘ do 4-letniego
dziecka, Oliwa, 21-50-15 (8.00-

16.00)

PANIĄ- elementy księgowości,
obsługa komputera, samochód,
PANIĄ do pracy w biurze (301),
niemiecki, obsługa urządzeń
biurowych, dyspozycyjność, 5643-29,56-49-68

PRACOWNIKA do dziatu handlo
wego, wymagania- dyspozycyj
ność, obsługa komputera, wiek do
40 lat, znajomość branży elektro
technicznej i zagadnień marketin
gowych, tel. 464-192,43-05-82
PRACOWNIKA do magazynu.
Wymagane prawo jazdy i upraw
nienia na sztaplarkę, 35-80-74
PRACOWNIKA do montażu ro
werów tel. 390-351 w. 354
PRACOWNIKÓW do obsługi ko
tła, obrabiarek oraz mechaników
zatrudni firma Expac, tel. 82-3073,82-30-96
PRACOWNIKÓW do ochrony mie
nia- rencistów, "Drogomost",
Gdańsk, ul. 3 Maja 6, tel. 32-59-58
PRACOWNIKÓW magazyno
wych poszukuje firma. Wymaga
nia: obsługa komputera, prawo
jazdy. Informacje 51-29-07
PRACOWNIKÓW w wieku 2555 lat. Praca w godzinach popo
łudniowych (nie akwizycja) tel.
52-66-27(28) (10.00-17.00)
PRACOWNIKÓW zatrudni ser
wis chłodniczy, 46-25-41
PROJEKTANTÓW- programistów
(doświadczonych) ze znajomością
języków Clipper i Pascal zatrudni
Unisoft Gdynia, tel. 23-48-08
PRZEDSTAWICIELA handlowe
go z własnym samochodem do
stawczym na Region Pomorski,
zatrudni znana Firma Odzieżo
wa z Wielkopolski, tel./0-65/2064-19,20-64-50
SEKRETARKĘ, tel 4540
17,45-39-85 polt.OO
SPRZEDAWCĘ- magazynie
ra do sklepu meblowego, od
zaraz. Wymagane: wykształ
cenie średnie, wiek do 35 lat,
doświadczenie lub szkoła
handlowa, 50-17-49 (11.0019.00)

SPRZEDAWCĘ z umiejętnością
projektowania do studia kuchen
nego, 48-74-51
STOMATOLOGA, 827-422 po
17.00
SZWACZKI wykwalifikowane
zatrudni Spółka "Rest" w Gdań
sku, 45-36-55
TANCERKI profesjonalne, ama
torki, hostessy. Atrakcyjna finan
sowo, obyczajowo nienaganna,
tel.51-53-51 (12.00-15.00)
TECHNIKÓW dentystycznych
przyjmę, tel. 39-90-19

UCZNIA po szkole gastrono
micznej zatrudni Pizzernia, tel.
22-3242
EMERYTKI- krawcowe- szwacz
ki, praca po południu, 20-66-21
5 WOLNYCH miejsc (paszport),
43-28-60
BEZPŁATNE szkolenie. Praca
natychmiast, 43-77-02
FIRMA niemiecka poszukuje
pracowników do sprzedaży eks
kluzywnej, sztucznej biżuterii.
Możliwość bardzo dobrych za
robków. Informacje tel: 31-6585. Spotkanie Hotel Gdynia, sa
la konferencyjna, niedziela
11.02,1996, godz. 16.00 i19.00
GDAŃSKIE Wydawnictwo Psy
chologiczne zatrudni młodą, dy
namiczną osobę do prowadze
nia działu handlowego. Wyma
gania: rzetelność, skrupulat
ność, znajomość obsługi kom
putera i podstaw księgowości.
Prawo jazdy, wskazany samo
chód do dyspozycji. Tel. 51-6104
LOTERIA wizowa USA, 52-

SPRZEDAWCĘ na pól etatu,
"Wielki Młyn", 31-10-31 wew.
333

.
.
Td:3aCr™szyn. Zarobki 800. Koperta, znaczek za 2,05.66-400 Gorzów 1
skr. 906

NA state od 9 min, 51-22-16
NIEMIECKA Firma "Bauer" po
szukuje osób do współpracy, tel.
41-59-81
PANIĄ w średnim wieku z umie
jętnością obsługi komputera,
operatywną, dyspozycyjną (tak
że w godzinach popołudniowych
w niepełnym wymiarze godzin
przyjmie Biuro Sejmiku Samo
rządowego woj. Gdańskiego, tel.
31-14-12
POSIADAMY wolne etaty na
stanowiska: -obsługa serasu, obstuga działu części, -obsługa
myjni, -samodzielnych sprze
dawców, -informatyka, -kasjerki,
-dozorców, -kadrowej, płace, mechaników, Big Autohandel,
tel.53-36-43
PRACA, 43-72-52
PRACA -Hiszpania -kobiety, tel.
(033) 75-34-00 godz. 19.00 -

21.00
ZAINTERESOWANYM przysy
łaniem zaadresowanych kopert
angielskiej firmie wysyłkowej za
(1000 kopert 350 funtów). Wysy
łamy szczegółową informację.
Dołączyć 2.20,- (na znaczki).
"307 Centrum" Głogów (legnic
kie), Bo* 183.
ZDOBĘDZIESZ nowy, prestiżo
wy zawód w miesiąc, 43-25-67

SZUKAM PRACY

CHAŁUPNICZĄ pracę przyjmę,
35-02-19
OPIEKUNKI,, gospodynie, 21-

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem,
Pruszcz, Słoneczna 2
j

MŁ0DA| dyspozycy nai

239.526

PANIĄ do prowadzenia domu
(z zamieszkaniem), bez nało
gów, 46-02-72 (11.00-19.00)

GDYNIA. ENERGETYKÓW 5

POKOJÓWKĘ, z umiejętnością
szycia na maszynie, 51-15-03
PRACOWNIKA- kalkulacja ga
stronomiczna, znajomość pro
gramów PC WORD, Excel. Re
stauracja Polonia, Gdynia, Świę-

POSZUKUJE MŁODYCH, AMBITNYCH,
OPERATYWNYCH PRACOWNIKÓW

DO DZIAŁU SPRZEDAŻY Z REJONU TRÓJMIASTA
I WOJ. ELBLĄSKIEGO.
WYMAGANIA:
- WIEK DO 30 LAT
- MIN. ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE
- DYSPOZYCYJNOŚĆ
-PRAWO JAZDY
- SAMOCHÓD OSOBOWY

Doświadczonych akwizytorów

Herlifz, lider wśród producentów branży papierniczej, piśmienniczej,

z a t r u d n ii

szkolnej i biurowej, poszukuje do nowo uruchamianego Regionalnego
Centrum Dystrybucji w Gdańsku kandydatów na następujące stanowiska

OFERUJEMY:

Dział Sprzedaży „DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO"

pracy:

Oferujemy pracę dlo renomowanej firmy,
wysokie zarobki, możliwość zatrudnienia na stałe.

KIEROWNIK MARKETU
PRACOWNIK OBSŁUGI BIURA
KASJER-SPRZEDAWCA
MAGAZYNIER - SPRZEDAWCA
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

p r o j e k t o w a n i e ,

e l e k t r o n i c z n a

Oferty pisemne (CV ze zdjęciem) składać do 9.02.96

o b r ó b k a

- Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 (Dom Prasy), pok. 45.

i

IFHR1A

Kierownik marketu w regionalnym centrum dystrybutji będzie odpowie
niem marketu.

z a t r u d n i

Od kandydatów oczekujemy:
- chęci do dalszej nauki i rozwoju,
- zdolności organizacyjnych,
- znajomości obsługi komputera (dot. pracowników obsługi biura).

Sp.

z

o.o.,

Baranowo

k.

Poznania,

ul.

Szamotulska

specjalistę ds. płac
i rozrachunków

PRASA BAŁTYCKA, Gdynia, ul. Świętojańska 141 B
tel./fax 20 04 79.

z obowiązkiem
prowadzenia kasy

NR OFERTY: 27612

WSZYSTKO DLA SZKOŁY I BIURA

AUDI 80,1988, tel. 26-40-06
AUDI 80S, 91, kat. servo, tel.
27-59-68,8.00-15.00
AUDI 90, 2,0,1986,14.500,43-04-75,83-21-89 wieczorem

SAMOCHÓD
sprzedam

AUD1100, diesel, 1987; Honda
Civic 1989; Fiat 126p 1992; Lapino Dolne 9, gmina Kolbudy

DAF 200, dostawczy, rok pro
dukcji 1987, stan dobry, 52-7265
FIAT 125p, 19181,1900 zl, 2107-33
FIAT 126 elega int 10.1995, pilnie, 47-68-57
FIAT 126FL, 1990,52-15-94

FIATA 125p, 1988,21-10-45
FIATA 126p, 1984,2.600 zł, tel.
71-39-04
FIATA 126p, 1993, /0-69/31-4411
FIATA 126p el, 1995 rok, tanio,
Elbląg, 33-79-66/po 16.00/
FIAT Cinguecento, 1995, tel.
84-21-60

BMW, Audi 80,1980, każdy 19
min, białe tablice, 39-09-38

FIAT 126p, 1985 stan bardzo
dobry, tel. 44-10-29 (8.0017.00)

BMW 520,1989, pełne wyposa
żenie, 25-31-02

FIAT 126p, 1988, tel. 0-90-5221-52

FIAT Cinquecento 700,1994 lub
zamienię na 126, kupię 126, rok
88-90,52-66-76,090-50-50-11

CITROEN BX16,57-95-65

FIAT 126p bis, 1989,57-69-04

FIAT Punto, 1995,71-37-77

polsko-niemiecka
spółka joint-venture

w Gdańsku i Gdyni

2,

62-081 Przeźmierowo.

AUDI 100 2,3E 1992, tel.
090509271

BIURO HANDLOWE

Szczegółowe oferty ze zdjęciem prosimy przesyłać pod adresem:

Oferty (CV, list motywacyjny, zdjęcie) prosimy kierować na adres: Herlitz

FIAT Uno 60S, 1993, tel. 51-8497
FORD Escoit, 155.000.000,4347-84
FORD Escort, kombi, 1,4,1988,
tel.31-47-06
FORD Scorpio 2.0i na białych,
56-79-73
FORD Sierra, 1990, dużo dodat
ków, 23-75-02
FORD Taurus, 43-47-84
FORD Tempo, 1988, 1.6i.
12.000 zl, 32-09-09 (9.00-

FORD Tranzit, 1988, przedłużo
ny, podwyższony, 76-08-29 po

16.00
ISUZU Trooper, terenowy, 2,8
turbo diesel, rok 1991 długi,
czterodrzwiowy, serwo, central
ny zamek, 4 WD, hak, radio,
28.500 zt, tel. 70-69/ 223-80
JELCZ, Zuk Izoterma, Peugeot,
43-59-26
ŁADA 21072, 1988, 1300,
86.000 km, 29-46-24
MAZDA 626 Cronos, 1995, sre
brna, tel. 32-08-28

17l

tel. 43-14-97,43-28-27
27702/21

MERCEDES 124,230E, 1990,
32-27-81

OPEL Kadett E combi, 2.500
DM, 43-58-21,47-5540

MERCEDES 124 kombi, 280E,
1994,32-27-81

OPEL Kadett GSi, 13,5 tys. zt,
43-21-07(10.00-18.00)

MERCEDES 300 D, 1980,
9.200,-090505985
MITSUBISHI Galant 1,8 TD,
1992,52-32-92
NISSAN Bluebird 2,OD kombi,
1989, pilnie, 261-227 po 17.00
OPEL Ascona, 1982, diesel, 56-

Bahlsen Sp. z o.o.
- międzynarodowa firma handlowa branży spożywczej
poszukuje dynamicznych osób na stanowisko:

Przedstawiciel handlowy, Merchandiser
w Elblągu

DYREKTORÓW
SPEDYTORÓW
AGENTÓW CELNYCH

- pełnego zaangażowania w pracę,

OFERTY PISEMNE PROSIMY WYSYŁAĆ POD ADRESEM:
81 -184 GDYNIA, ul. ENERGETYKÓW 5

7,5,

2

d r u k u

PPHU "GRAFF, 78-600 Walcz
ul. Wojska Polskiego 27
fax (0-67) 58-46-77

Pracownicy obsługi biura będą zajmować się prowadzeniem dokumenta
cji związanej z obsługą marketu.

n a d z ó r

We współpracy z nami pizy
regeneracji taśm barwiących.
- Nowość! •
•Stały dochód! •
UWAGA! po podpisaniu umowy
•urządzenia bezpłatne •
• odbiór zregenerowanych taśm•

SPEDYCYJNA

dzialny za całokształt prac związanych z prawidłowym funkcjonowa

o b r a z u ,

p r z y g o t o w a n i e

-SZKOLENIE W DZIALE SPRZEDAŻY JEDNEJ Z NAJWIĘK
SZYCH EUROPEJSKICH FIRM BRANŻY SPOZYWCZEJ
- SATYSFAKCJONUJĄCE WYNAGRODZENIE
- STAŁĄ I CIEKAWĄ PRACĘ
- MOŻLIWOŚCI AWANSÓW

PEUGEOT 605 SR11992 rok,
tel. kom. 090504466 /wieczo
remI

OPEL Kadett Sedan, 1987, bez
da,tel. 56-14-88

PEUGEOT J5; 2,5 tuibo diesel,
1991, przeszklony, przedłużony,
podwyższony, 28.500 zt, Stupsk
25-388

OPELOmega, 1988,1.8,35-4137 po 18.00

PEUGEOT J5TD, 1991,41-3924

PEUGEOT 405 1.9D, 1992 rok,
57-53-23
PEUGEOT 405 GL, 1,4; biaty,
1994, 28.900; PLN, tel. 35-71-

POLONEZ, 1992,11.500 zt, 4627-12 po 16.00
POLONEZ, 1993, bezwypadko
wy, 45-34-17
POLONEZ, lipiec 1994,238-796

- stalą pracę w renomowanej firmie,
-pracę w profesjonalnym systemie sprzedaży,
- regularne szkolenia wg zachodnich metod,
- wysoką płacę uzależnioną od wyników sprzedaży
Wymagania: - wykształcenie min. średnie,
- obowiązkowość, aktywność, dyspozycyjność,
- łatwość w na wiązywaniu kontaktów z ludźmi,
- wiek 21-30 lat,
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.

Oferujemy:

Zainteresowanych prosimy o ztożenie dokumentów
(życiorys, list motywacyjny, zdjęcie) do 17.02.1996 r.
pod adresem: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 GDAŃSK.

SEAT Toledo, 1993,295 min,
37-3945

VOLKSWAGEN Golf 1,6 GTD,
1992,23.000, tel. 20-02-65

POLONEZ Caro 1.6 GLE, wrze
sień 1994, tel. 56-61-97

SKODA, 23-12-70

VOLKSWAGEN Transporter
diesel, 1985,22-06-27

POLONEZ Truck, 1995, pięcioo
sobowy, 53-02-11 wew. 242

TAWRIE, nowe. Gotówkaraty, Gdańsk, ul. Starogardzka
22,3946-52

POLONEZ Caro 1.6, Xll/91,3115-22

PUNTO 75 SX 95 rok, 3drzwiowy, 19.000 km, turkus
metalik, tel. 2242-85
RENAULT 19RT, 1994,82-3457
RENAULT Laguna 2.0 RT,
1995, bogate wyposażenie,
749-032

VOLVO 440 1.6,1993,28.500
zt lub zamiana, 23-01 -85

TOYOTA Camry 2.2, 1994,
9000 km, automalic, klimatyza
cja, etc., niedrogo, 32-10-76

VW Golf, 1983,56-5249

TOYOTA Camry TD 2000 com
bi, 1988,52-57-26

VW Jetta, 1600 cm, benzyna
GL, Xll/91, wspomaganie, kata
lizator, ogrzewane siedzenia,
autoalarm, multilock, znakowa
nie, I właściciel, 4542-26

TOYOTA Carina E 1,6, odstąpię
przedpłatę, 46 tys., 090-521-229

Gdańsk, tel./lax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169wpon.
dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot,
tel. 51-54-55 w godz.,
.-8.00-16.00;
' w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 całą—
-.1-.-.-.
Elbląg, tel./fax (050) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, tgt./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; Starogard Gdański, tel.ltax (069) 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

VW GOLF II Turbo, 83-29-31

OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE W CENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W PONIEDZIAŁEK 12.02.1996 r.
Cena netto 1 słowa • 1,15 zt, Cena netto 1 słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy: Dziennik Bałtycki poniedziałek + Wieczór Wybrzeża wyd. zwykle 1,31 zl, Dziennik Bałtycki poniedziałek + Wieczór Wybrzeża wyd. mag. - piątek 1,59 zt

DZIENNIK BAŁTYCKI

SUPEREKSPRESYna sobotę 10.02.1996 r. przyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 12.00; Cena netto 1 słowa tylko - 2,59zł

9 lutego 1996

VW LT, 1993,2,4 wrotka,
skrzyniowa na bliźniakach /069/296-74

OPLA Asconę B, czterodrzwio
wą na białych numerach, tel. 7139-04

VW Passat, 1981, białe blachy,
48-72-32

SAMOCHODY powypadkowe,
uszkodzone, 0-89-391525

VW Passat 1,3 benz. + gaz
1978,21-53-34 do 15.30
VW Passat 2,0 GT, syncro,
kombi, 1986, central, klima, 4684-86 po 20.00,35-11-43

ZACHODNI rozbity, 72-45-27
ZŁOMOWIEC kupi rozbite, tel.
79-12-35

INNY POJAZD
sprzedam
BIAŁORUŚ, koparko- spychar
kę, 475-387,65-34-96
BIAŁORUŚ- budowlana, Jasień,
Stolema 50/1
MOTOCYKLE używane (0-58)
72-82-15

AUTOHANDEL- samochody
używane wszystkich marekkupno, sprzedaż, zamiana, 3miesięczna gwarancja tech
niczna, pełny profesjonalizm.
Zapraszamy: Dealer FordCar, 81-020 Gdynia, ul.
Owsiana 13, tel. (0-58) 23-68-

PRZYCZEPA 1,25x2,32-28-68

HOLANDIA wyjazdy po
zakup samochodów osobowe,

odjdo 10trs.zl

właściciele/- solidność, rzetel
ność, tradycja, 24-35-52,71-0466 wew. 40

POWYPADKOWY samo
chód, 53-58-95

KREDYTY bez poręczyciela na
samochody nowe i używane, tel.
31-41-15 wew. 30 (bud. Żak,

SAMOCHOD- kupię
powyżej 10tys.it
OKAZYJNIE do 30.000 skup,
sprzedaż, raty, 53-12-71 wew.
341,090-50-53-80

KUPNO, sprzedaż, raty, 41-3402
LAWETĄ przywożę, 0-90-52-19-

POLSKIE, zachodnie do 15.000,
53-19-61,090-50-50-50

sprzedaż, raty, 53-19-61,09050-50-50

CIĄGNIK siodłowy z naczepą
oplandekowaną do 200 min, 3298-33

SAMOCHODY spro
wadzam dostawcze rów
nież, 248-695

(marki)
•kupię

SAMOCHÓD

IMPORT części samo
chodowych, Procar, Gdy
nia, Redłowska 14A, 22-18-42
ŁOŻYSKA samocho
dowe, 53-24-21
OPEL, częs ci nowe, używane,
23-74-27
TŁUMIKI- Bi sal, hurtownia- serwis. Gdańs ul. Żaglowa 2,4647-88

ŻUK izoterma 1988 r, 21-93-51

CZĘŚCI ZAMIENNE

AUD1100, po wypadku, 83-8925

AMORTYZATORY, sprzedaż,
montaż, 41-18-85

DAIHATSU Charade, 1991,2104-43,75-24-12 po 16.00

CHŁODNICE- sprzedaż, napra
wa, 41-18-85

MECHANIKA
POJAZDOWA

FORD Probe, częścijSprzedam,
20-8947

AUTOALARMY, immobilisery, blokady skrzyni biegów,
znakowanie. Miramex, GdyniaOrłowo, Wrocławska 41,22-0777,22-12-49,64-69-01,0-9050-50-91

AMORTYZATORY- sprzedaż,
montaż, regeneracja, 32-56-33
Gdańsk, Malczewskiego 103,
23-89-89 Gdynia, Chabrowa 5E

AUTOALARMY, Immobilisery,
centralzamki, radia, głośniki,
sprzedaż,-montaż, Gdynia, Al.
Zwycięstwa 236,22-43-66

AUTOGAZ, autoalarmy, 51-60-

AUTOALARMY Cerber,
52-43-11
SIGNUS auto alarmy, 78-31-

A0TO-SZYBY

Szybki, profesjonalny montaż,
fachowa obsługa. Oliwa Grun
waldzka 487. Tel. 52-22-31,5228-14

TRANSPORT

TRANSPORT
OSOBOWY

AUTOALARMY, 53-65-12

MERCEDES, 3.5 ton, 57-47-33

ANDI- solidnie, 1,5t, 57-90-33

MIĘDZYNARODOWY. 43-74-52
MIĘDZYNARODOWY, 47-68-10

DOSTAWCZE, 51-76-16,56-2993

MIKROBUS, 31-27-97

MEBLOWÓZ Przepro
wadzki, 51-53-54,090-522-178
NAJTANIEJ, 57-74-61
PRZEPROWADZKI, 23-46:07

ŻWIR, 48-54-76

PRZEPROWADZKI, 23-84-59

ZWIR, 56-00-34

PRZEPROWADZKI, 46-35-20

2-5- 10TON- kryte, 39-05-11

PRZEPROWADZKI, 57-12-68,
090-52-31-03

51-72-37

KONCESJONER

ABADON- osobowe (dowozi
my), 79-11-44

ABA osobowe, 39-28-95

PRZEPROWADZKI, 57-47-33
PRZEPROWADZKI,
090290204,46-39-21

KRAJ, zagranica, 46-12-80,4612-82

RENAULT

WYPOŻYCZALNIE

ABABAX- Euro- Prestige, Cinguecenta, Polonezy, Opel, O90-50-85-88

TRANSPORT samochodów
lawetą, 0-90-52-19-76

tanio,

ABC- osobowe, 56-38-82
ABS osobowe, 25-14-92

DOSTAWCZE Żuk, 46-61-9
LAWETY, 47-97-21
LIMUZYNA, 23 40 21
OSOBOWE, 090-52-22-46 Gdy
nia, Olgierda 115

OSOBOWE, dostawcze, 31-8631 wew. 44

AUTA dostawcze Nava 3
02-20 w. 224,46-65-34

POLONEZY, 313-103 w. 34

DOSTAWCZE, 47-97-21
DOSTAWCZE, 47-99-24

126 EL, Cinguecento, 35-39-92

DOSTAWCZE LT-28, Ewpol,
29-73-89

AUTOHOLOWANIE, 714-555

47-97-21
AUTOHOLOWANIE Europa, 4124-30

POLONEZY, Malbork, 72-29-01
WYPOŻYCZALNIA!!! samocho
dów PTHM-Gdańsk ul. Hallera
132 tel. 41-51-31,41-05-09
w.131

AUTOMAR, Żuki, 52-45-79

AUTOHOLOWANIE, 32-68-68

AUTOHOLOWANIE, Europa,

AUTA dostawcze, osobowe,
"Piast", 52-26-33

AUTOFEST 29-30-30 do
stawcze, osobowe

AUTOHOLOWANIE, 21-63-71

INNE USŁUGI
MOTORfZACtJNE

AUTOKONSERWACJA podwozi- Orunia, 39-40-

DŹWIGOWE, 23-12-62
HAKI holownicze, 23-12-65,
Gdynia, Olgierda 115
TŁUMIKI, katalizatory, haki ho

DOSTAWCZE VW LT 2
41-39-24

lownicze, 41-63-27,23-63-36

specjalna oferta ubezpieczeniowa

«tos ^

AUTO-SZYBY \laan'. Superpromocyjne ceny detaliczne
i dla warsztatów, sprzedaż,
montaż, naprawa uszkodzeń
Wrzeszcz, 0-90-50-84-03,
44-12-81 Kościuszki 8, Oru
nia, 39-02-51 Jed. Robotniczej
223 (Eltor), Gdynia, 20-49-77
Kapitańska 4, Sopot, 51-13-

AUTA dostawcze, mikrobusy,
Tex, 41-24-30

TRANSPORT, 41-16-05

57-12-68,090-52-31-03

AUTOALARMY, auto
gaz, raty, "Coala", 52-40-94
wew. 4

AUTA- Cinguecenta, Polonezy,
Opel 0-90508588

KRAJ, zagranica, przeprowadz
ki, 41-24-30

TRANSPORT, tel. 090501400

CAŁA doba Mercedes, 310-400

ASTRA, 39-30-25

EUROPA, 310-400

TRANSPORT, Star 121, Merce
des 41,43-17-84

BAGAŻOWY Mercedes, 52-38-

AS- osobowe,357-650(podstawiamy)

TRARSP68T MEBLI

MERCEDES 1,5t, 43-74-55

MIĘDZYNARODOWY, 47-97-21

CAŁA Europa, kraj, Mercedesy,
41-24-30

ALARMY, blokady, znakowanie,
gaz, Górzny 32-35-76

AUTO- Szyby "Abix" sprzedaż,
montaż, przyciemnianie
Gdynia, Mireckiego 16,27-01 24

MIKROBUSY, 41-24-30

AUTOALARMY Boxer
Multi-Tytan-Lock, 51-76-49, raty

AUTOna gaz, 51-76-49, ra-

ZABEZPiECZEHIA

AUTOGLAS Gdańsk, szy
by samochodowe, osobowe,

MIKROBUS osobowy, dostaw
czy, 46-85-58

Str.7

AC, OC, NW - w cenie samochodu!
Korzystny kredyt. Leasing. Ford EuroSerwice. Karta Stałego Klienta,

V.l.

S
i

e

SPRZEDAZ
samochodów
ciężarowych
I dostawczych
w pełnej gamie

AUTO- Szyby, "niskie ceny',
Gdynia, Morska 23-68-88 do
23.00
AUTO-SZYBY
Car-glass Przymorze, Czar
ny Dwór 10,534-998

Salon Sprcedaży Samochodów: Gdynia, ul. Stryjska
tel. (058) 29-77-55, 222-449 (koło stadionu Bałtyku).

86-050 Solec Kujawski
Ul, Powstańców 19
tet. 87-12-46,87-17-98
fsx 87-1773

KLEJENIE pęknięć szyb, reflek
torów, polerowanie, wymiana,
51-21-25

ilość ograniczona;
nie dotyczy wersji
Mondeo Kombi.

/ AUTORYZOWANY SERWIS

MULTITREND szyby samocho:
dowe, również japońskie. Gdy
nia ul. Podolska, 21-74-26

V CZĘŚCI ZAMIENNE

Polecamy także:

/ PRZEDSTAWICIEL POLMO PRASZKA

FIESTA*ESCORT*SCORPIO*TRANSIT

Kup Mondeo, wygraj Fiestę
Tylko do 14 lutego

'«!§!S* BIG-Autohandel
Autoryzowany Dealer

>I E u r o - C a r

fax (0-58) 23 69 98
tel. (0-58) 23 68 08, 29 73 65
81-020 GDYNIA ul. Owsiana 13

•
Autoryzowany Dealer

Salon Sprzedaży Samochodów i Części, Gdańsk, ul. Rajska 12, tel.316 021
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12, tel.: (058) 53 36 43, fax (058) 530521
Hurtownia Części - Dostawy bezpośrednio z fabryki w systemie Rapid
Samochody Używane, ul. Grunwaldzka 258 (róg Abrahama) tel. 0-90 50 16 10

Spróbuj Nowej Fiesty 1996:
nowy silnik 1300/60 KM injection
i wiele innych niespodzianek,
które sprawią, że polubisz ją od razu.
Ford Fiesta Youth Continuation

już od 26.500 zł*1™171PLN

dJfeuc«cHon
PRUSZCZ, trasa wylotowa na
Warszawę, 1,2 ha z przezna
czeniem na stację benzynową,
40.000 zł, 47-67-64
PRUSZCZ Gdański, działka bu
dowlano- rzemieślnicza, (1500
m), uzbrojona, 278-144 (10.0014.00)

SZIUM. GfiUKTT
sprzedam
BRANIEWO, działka budowla
na z pomieszczeniem magazy
nowym, sprzedam, tel.(055) 7114-11
GDAŃSK- Osowa, ziemia: pod
budownictwo, usługi. Działki:
budownictwo, usługi. Dom To
warowy, 52-43-07
GDYNIA, okolice, działki, jezio
ra, las, rzeka, 1,50 zt/m kw, 22-

01-10

GDYNIA- Cisowa, budowlana,
970 m, 32-42-10
GDYNIA- Wielki Kack przy ul.
Gryfa Pomorskiego, działka
uzbrojona skrajna w zabudowie
szeregowej oraz cztery dziatki
w Gdyni- Grabówku oferuje SM
"Szelf Gdynia, 23-21-01,233245
LUBIATOWKO, działkę nad
morzem 607 m kw., Nadole (30
m od jeziora), woda, prąd 160
m kw„ tel. 71-28-18 po 16.00

REDA,
78-35-04
ROGAJNY- dom koto Pasłęka,

GDYNIA- Chylonia, dwupokojowe,/44m/, 23-33-90
GDYNIA- Grabówek, 2-pokojowe, 20-03-71 "Astra"

ŻUKOWO, niezwykle atrakcyj
ny, 710-799 "Bona"

GDYNIA- Kack, mieszkania
i domy Wazy, 51-84-76 wew.
10, środa- piątek (11.00-17.00)

RYCHŁAWA gm. Nowe, gospo
darstwo rolne 20 li z zabudo
waniami, tel. 32-79-88

MIESZKANIE

GDYNIA- Obłuże, 3-pokojowe,
25-23-49

STĘŻYCA, budowlaną, 43-59-

GDAŃSKI!! -1-, 2-pokojowe,
53-38-93

RUMIA Janowo 3-pokojowe,
pilne, Michalak, 718-719

GDAŃSK, 3-pokojowe, 2-poko
jowe, 41-95-31

3-, 4-POKOJOWE, 31-22-36

GOSPODARSTWO rolne 15
ha, 82-25-93

sprzedam

TRÓJMIASTO, 31-62-16

DOM

sprzedam
GDAŃSK, szeregowiec, 31-22GDAŃSK- Chełm, segment
częściowo wykończony, 475219(7.00- 15.00)
GDAŃSK-Chełm-90.000,-Sie
dlce- 70.000,- Złota Karczmado wykończenia, 46-08-94 Argent
GDAŃSK- Jasień, 300 m kw. +
ogród, Damroki 63
GDAŃSK- OLiwa, Wrzeszcz,
51-47-12

MOSTY- budowlane, 1000 m,
okazja, 23-43-79

GDAŃSK- Osowa, 270 m,
działka 400 m, wolno stojący,
47-67-64

PRUSZCZ, 1,5 ha, pod zabu
dowę mieszkaniową, 15.000 zl,
47-67-64

MALBORK- Tczew (przy dro
dze) sprzedam dom na wsi, tel.
/055/ 71-14-11

GDAŃSK- Jasień, przedpłatę,
!, 75 m, 090-50-97-19

GDAŃSK- Wrzeszcz, 72 m, 5652-49

sprzedam

02
GDAŃSK- Wrzeszcz, trzypoko
jowe, komfortowe z telefonem,
(86 m),41-91-48

PAWILON, 35 mkw., 29-3548

|

GARAŻ

GDYNIA, Falista, 3-pokojowe,
20-32-19
GDYNIA-centrum, 30 m, 2192-33

DZIAŁKI, G3UNTY
Kupię

GDYNIA- Chwarzno, Dąbrowa,
Wiczlino, budowlaną, 278-144
(10.00-14.00)

DOM
kupię

GDAŃSK, 52-42-34, Sopot
dwupokojowe, trzypoko
jowe, większe, Trójmiasto
jednopokojowe
GDAŃSK, 57-02-99, Sopot,
jednopokojowe, dwupokojowe

GDAŃSK- Wrzeszcz Górny,
Oliwa Górna, Sopot Górny,
segment, dom (nowy, do 15
lat), spokojna okolica, 45-51-70

GDYNIA, 1-pokojowe, 2-po
kojowe, 24-37-30

TRÓJMIASTO, 5147-12

WYBRZEŻE- Pensjonat,
Ośrodek Wypoczynkowy bli
sko morza lub jeziora z za
pleczem gospodarczym, wy
dzierżawię, tel. 0-58 61-5307 fax 20-10-22

!

TRÓJMIASTO, pilnie, 710-799

kupię
GDAŃSK, magazyn lub sklep,
300-400 mkw., 48-30-19

BOM

MIESZKANIE

kupię

GDAŃSK!!! -1-, 2-pokojowe,
większe!!! 52-22-96 Trójmia
sto!!!

GDYNIA, 24-37-30

GDYNIA, 31-16-31 wew. 474

GDYNIA, Mściwoja 3, mieszka
nie IV p. 84 m kw. oraz lokal
użytkowy 30 m kw. Oferty tele
fonicznie kierować 022 675-05-

GDYNIA, wynajmę kawalerkę
w okresie marzec- lipiec, (0-94)
40-42-46

GDYNIA, 611-372,615-307
GDYNIA, dzielnice, 20-78-78
GDYNIA- Chylonia, M-4, tele
fon, 24-42-12

KAWALERKĘ, 79-13-70
TRÓJMIASTO, 21-84-94
TRÓJMIASTO, 32-41-81

GDYNIA- centrum, (27 m), 2080-30,20-53-70
TCZEW, 400 m kw, sklep od
dam w najem, tel. (069) 316334

GDYNIA, 611-372,615-307

PRUSZCZ GD- centrum Gdań
ska, kawalerkę, dwupokojowe
wynajmę, 82-23-25 8.00-16.00
SOPOT- Gdynia, firma wynaj
mie umeblowane 3 pokoje lub
piętro w willi, telto 22-20-55
TRÓJMIASTO, 090-521-527

TRÓJMIASTO, 32-41-81

TRÓJMIASTO, 57-65-59

BARANOWSKI, Elbląg 0-50/
33-93-22

GDAŃSK lub Wrzeszcz- lokal
handlowy, 32-00-57

ABY wynająć, sprzedać, 200611

BIURO "Posesja", 2032-17, nieruchomości, ubez
pieczenia "Warta"

TRÓJMIASTO, 3241-81
TRÓJMIASTO, 51-47-12
TRÓJMIASTO, lokal na sklep
spożywczy, tel. (0-58) 86-22-93
po 20.00

TRÓJMIASTO, 57-65-59

GDYNIA, Partyzantów, 20-25-

26

MIESZKANIE

zamienię

MIESZKANIE

GDAŃSK!!! 53-09-28

CHWASZCZYNO, cafy obiekt
magazynowo- biurowy o po
wierzchni ponad 300 m odnaj
mę/ sprzedam, tel. 52-81-36
GDAŃSK, box "Gildia", 56-3194, wieczorem
GDAŃSK, Firma 'Atlas" oferuje
do wynajęcia: 594 m kw pow.
magazynowej, 100 m kw pow.
biurowej, ul. Marynarki Polskiej
59, tel. 43-28-67 wew. 41

GDAŃSK!!! 37-43-56-Zdecydo
wanie!!!
GDAŃSK, Gdynia, 53-06-03,
24-26 77 pilnie!!!

GDAŃSK, sąsiedztwo ul. Łąko
wej, hale, magazyny, place, ni
skie ceny, tel. 31-28-73, fax.
31-13-41

GDAŃSK- mtode małżeństwo
zaopiekuje się starszą osobą
w zamian za zamieszkanie, 4349-96

GDAŃSK- Centrum, pomie
szczenie 188 m kw z chłodnią
na bar, restaurację, sklep, tel.
31-41-69

GDAŃSK- Morena, trzy- czteropokojowe, telefon, 48-53-30

AGENCJA "Polstar"!!!
Wrzeszcz, Na Wzgórzu 28
Kupno!!!- Sprzedaż!!!Wynajem!!!- Zamiana!!!
47-67-64, zgłoszenia: 41-9542,51-91-12
AGENCJA-wynajem, 21-96-12

GDAŃSK!!! -1-, 2-pokojowe,
większe!!! 53-07-61
GDAŃSK!!! -1-pokojowe, więk
sze!!! 52-22-96 -Natych
miast!!!

AG-UNIVERS 61-25-33,
61-25-57 Gdynia, 10 Lutego 9.
Nieruchomości wynajem. Zgło
szenia bezpłatne, obsługa pra-

AGENCJA "Oliwia!!!", 5306-03

TRÓJMIASTO, 32-41-81
TRÓJMIASTO, 47-66-24

TRÓJMIASTO, dom, 5147-12

ELBLĄG centrum, lokal do 100
mkw, na sklep /0-89/ 3440-06
GDAŃSK, parter, 53-32-52
GDAŃSK, Trójmiasto- Sklep!
Apteka!! 23-73-18
GDAŃSK, warsztatu przy głów
nej lub przy CPN, tel. 57-04-02
GDAŃSK- Centrum, WrzeszczGrunwaldzka, lokal na sklep, 090-501-502(10.00- 18.00)
GDAŃSK- Sopot, w pobliżu tra
sy, sklep 50-150 m kw., hala
300- 600 m kw„ wynajmie fir
ma, 41-76-96

ARTUS, 37-43-56

A.A.A. "To-Tu" Wyna
jem, zgłoszenia bezprowizyjne,
Grunwaldzka 48/50,4547-49

TRÓJMIASTO, 21-84-94

DBM

A- B- C- nieruchomości "Fie
sta"!!! 57-61-81,56-16-02

GDAŃSK lub Sopot, lokal ma
gazynowo- biurowy o pow.
ma*. 140 m kw, tel., ogrzewa
nie, (chemia spożywcza) Firma
"Aromes" S.A. tel. 43-22-01 w.
13,8.00-16.00

poszukuję

MIESZKANIE
GDYNIA- Grabówek, tel. 21-4527

GDAŃSK- Wrzeszcz Manhat
tan, pawilon do wynajęcia, 20-

GDYNIA. 21-96-12

TRÓJMIASTO, dwupokojowe
/może być do remontu/ Oferty
z ceną, Biuro Ogłoszeń, 81-703
Sopot, Kościuszki 61 Nr

TRÓJMIASTO, do miliarda, pil
nie, 710-799 "Bona" .
TRÓJMIASTO, okolice, 35-87-

GDAŃSK, 31-16-31 wew. 474

GDAŃSK-Sopot, 53-00-85

SOPOT-Gdańsk, 51-37-45
GDAŃSK, okolice, nad jezio
rem, całoroczny, wykończony,
090-50-53-95

GDAŃSK- Centrum, sprzedam
lub wydzierżawię dobrze pro
sperującą perfumerię, 51-25-26
(20.00-22.00)
KOSZALIN, lokal handlowy, (80
m), sprzedam lub odnajmę,
094403-103

GDAŃSK, 41-90-31, pilnie
GDAŃSK, 41-95-31

TRÓJMIASTO, 52-42-34

GDAŃSK- Oliwa, parter, Grun
waldzka 100 m, Oliwa 56 m,
Żablanka 48 m, Przymorze 43
m, 35-19-97,31-15-22

GDAŃSK- Wrzeszcz, centrum,
jednopokojowe, 31 m kw z tele
fonem, wiadomość tel. 53-25-

DOMEK rekreacyjny, 220-110

OSIEDLE Focha 2-poziomowe,
tel.31-22-36

ZOSTAŃ właścicielem mie
szkania w Osowej za 880 zł/
m kw. Zapisy Eko Inwest,
Gdańsk, Klonował, w godz.
9,00- 17.00. Tani kredyt hi
poteczny, tel. 45-50-04

GDAŃSK- Wrzeszcz, 73 m,
66.000,45-41-08

GDAŃSK, 2-, 3-pokojowe, 35-

STAROGARD GD, na korzyst
nych warunkach dwa samo
dzielne lokale mieszkalne /ka
walerki/, komfortowe wyposa
żenie, położone w centrum
miasta na mieszkanie 3 pokojo
we z kuchnią, stan techniczny
obojętny, Poznań /0-61/ 66-5519
WROCŁAW, M-3 na podobne
w Trójmieście, 81-00-71

PGŚREDK
- AGENCJE
53-09-28 HANNA!!!
53-38-93 Najtaniej!!!
(Bezprowizyjnie!!!) (10.0020.00) Najatrakcyjniej
szy!!! wybór

Gdańsk, te!./tax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169wpon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 catą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz.
Elbląg, tel.lfax (050) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; Starogard Gdański, tel./tax

AGENCJA Impuls- naj
korzystniej, kupno, sprze
daż, wynajem, 35-19-97,
Gdańsk, Ogarna 45
AGENCJA Nieruchomo
ści Jakub Tekieli, Kan
celaria Prawnicza. Przymorze
Jagiellońska 2,53-86-84,5326-40
AGENCJA WGN Nierucho
mości, 29-72-68, Świętojańska
72. Kupno, sprzedaż, wynajem

ATUT,611-372,615-307

BŁYSKAWICZNY Wy
najem!!- "Arcan", 21-63-13,
25-33-00 Zgłoszenia bezpłatne!

DICTUM, 51-73-22 kupno- wy
najem, Sopot, Łokietka 23
DOMENA, 20-83-01

KANCELARIA Pra
wnicza. Gdańsk- Oliwa,
52-04-04,11.00-16.00
KONTRAKT 51-07-48,
bezprowizyjna obsługa sprze
dających
KORPORACJA Strzelczyków- Rękawek, Miszewskiego 12/13,41-90-31
LEX, 20-6145,21-90-37
OLIMP, 536-136
PRZYJMIEMY oferty- kupno,
sprzedaż mieszkań, bezpłatne,
455-666(9.00-15.00)
SZMIDT, 20-14-03,51-6427,32-69-58

AKME 51-26-41, Sopot,
Grunwaldzka 67/2

TABOR Giełda Nieruchomo
ści, 20-71-96, Gdynia, Starowiejska 14
pok

APEKS, Grunwaldzka 102,
45-05-33, 46-08-46,46-08-47,
45-12-89

UNIKAT 51-47-12. Pośrednic
»tr.
two, kupno, sprzedaż, wyna
jem-zgłoszenia bezpłatne

00-16.00;

w godz. 8.00-16.00

1

r^iłe? 1
\ kiedy})

OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE W CENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W PONIEDZIAŁEK 12.02.1996 r.
Cena netto 1 słowa -1,15 zt, Cena netto 1 słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy: Dziennik Bałtycki poniedziałek + Wieczór Wybrzeża wyd. zwykle 1,31 zł, Dziennik Bałtycki poniedziałek + Wieczór Wybrzeża wyd. mag. • piątek 1,59 zł
SUPEREKSPRESYna sobotę 10.02.1996 r. przyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogłoszeń \n Gdańsku, do godz. 12.00; Cena netto 1 słowa tylko -2,59 zt
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SCUUłY, SUFIT

CYKLINOWANIE, 31-66-66

fT©

CYKLINOWANIE, 32-06-10
CYKLINOWANIE, 4,50 soli
dnie, 57-26-19

ADAPTACJA poddaszy- mon
taż ścianek, sufitów podwiesza
nych, 48-75-32

CYKLINOWANIE, 41-60-94,
VAT

ADAPTACJE, płyty gipsowe,
"Sukces", 45-36-65

CYKLINOWANIE, 41-73-23

MATERIAŁY BUU.
sprzedam

CYKLINOWANIE. 43-17-85
CYKLINOWANIE, 53-02-90

BOAZERIA, tapetowanie, malo
wanie, 41-33-40
MALARSKIE, tapetowanie, cy
klinowanie, VAT, 56-89-45

MALOWANIE, tapetowanie, 5010-98

DRZWI "Porta"- ceny fabrycz
ne, 64-69-54

MALOWANIE, tapetowanie, 7180-39

DRZWI, 22-19-82

MALOWANIE, tapetowanie,
szybko, tanio, solidnie, 46-73-

DRZWI antywłamaniowe od
470 złotych oraz szeroki wybór
innych, 25-47-14

MALOWANIE- tapetowanie, 20-

DRZWI dodatkowe, wyciszanie,
6142-99

16

CYKLINOWANIE, 53-09-40

BOAZERIA, 57-54-31

CYKLINOWANIE, 53-18-40

MALARSKIE. Emeryci zniżka,
52-31-88

MALOWANIE- tapetowanie, 41 43-63

MOZAIKA podłogowa od 18
złotych, 25-47-14

CYKLINOWANIE, 53-63-85

MALOWANIE, 21-62-75

PŁYTY gipsowe, szpachlowa
nie, malowanie, 50-13-48, 4130-48

RUSZTOWANIA klinowe, 46-

CYKLINOWANIE, 56-01-95

MALOWANIE, 32-06-10

CYKLINOWANIE 56-89-45

MALOWANIE, 3311-84

PARKIECIARSKIE, 35-56-31

MALOWANIE, 56-01-95

PARKIET eksporto
wy Gwarancja Jakości, VAT.
57-49-55

MALOWANIE, gładzie, 5757-51. solidnie

PARKIETY, 40 wzorów sprze
dam, Kartuska 135
PODŁOGI drewniane, wykła
dziny, montaż, 56-88-56
CYKLINOWANIE, 20-14-77
CYKLINOWANIE. 20-74-81
CYKLINOWANIE, 21-62-75
CYKLINOWANIE, 22-15-32
CYKLINOWANIE, 23-40-20

SCHODY, podlogówka jesion,
39-90-84
15- LETNIA firma
"Parkietus", 51 -26-04
układa parkiet (własny, powie
rzony). Cyklinowanie, lakiero
wanie, VAT. Gwarancja. Tanio

MALOWANIE, gładzie, VAT,
31-07-22
MALOWANIE, ogólne remonty,
39-04-16
MALOWANIE, szpachlowanie,
tapetowanie, 56-05-88
MALOWANIE, tanio, 36-03-25
MALOWANIE, tapetowanie, 2312-01
MALOWANIE, tapetowanie, 32-

DRZWI antywłamaniowe, 4346-51

MALOWANIE, tapetowanie,
szpachlowanie, kalelkowanie,
21-70-51

MALARSKIE, tapetowanie,
VAT, 25-05-55,23-30-68

BOAZERIA, 48-73-31

DRZWI, 46-31-96

MALOWANIE, tapetowanie,
szpachlowanie, 51-60-23

DRZWI metalowe, drewnia
ne, raty, 31-34-48,51-34-18
OKNA, drzwi PCV- Alu, rolety
antywłamaniowe, żaluzje- mar
kizy, oferuje producent "Bob
Rollo" Rumia 710-037, Sopot
512-743, Tczew 312-534

PŁYTY gipsowe- tanio, tel. 5756-30

OKNA- uszczelnianie meto
dą Euro-Strip, 51-09-84

STROPY podwieszane, malo
wanie, 53-19-61

USZCZELNIANIE okien, gwa
rancja, 20-27-20,47-67-10

SUFITY podwieszane, ścianki

ŻALUZJE, 24-35-66
ZALUZJE, 31-66-66

SZPACHLOWANIE, malowa-

ŻALUZJE, 48-75-17

TAPETOWANIE natryskowe,
23-18-16

ŻALUZJE, 56-13-57 "SunStop"

TYNKI gipsowe, mokre, 32-2367

ŻALUZJE, drzwi dodatko
we, producent 20-52-27 Gdy
nia, Słupecka 14

UKŁADANIE sułitów kasetono
wych, materiały własne i powie
rzone, 7,50/ m kw., rachunki
VAT, 35-75-71

ŻALUZJE, naprawa, 50-15-06,
46-89-20
ŻALUZJE, producent "Hanles", Gdynia, Wielkopolska 209,
22-12-82,29-38-99

Spółdzielnia Mieszkaniowa ^WłflSny DSCh"
zaprasza
do kupna mieszkań 2-, 3- i 4-pokojowych w budynku
przy ul. Żeliwnej os, Pogórze Dolne w Gdyni.
• Cena wstępna 1 nr p. ui. 950 zt
• Zasiedlenie • I kwartał 199 7
- Korzystne warunki gromadzenia wkładu budowlanego.

Szczegółowych informacji udziela biuro Sp-ni
Gdynia, ul. 3 Maja 27/31 m. 60, tel. 20-62-05

25124/21

ŻALUZJE, rolety, 23-57-86

DEKARSKIE, 32-26-64

ŻALUZJE, rolety standartowe,
ekskluzywne, Kama2000, przeciwinsektowe, antywłamaniowe
producent Dorna, 51-40-31

DEKARSKIE, ocieplenia, re
monty, 78-35-62

0KHA, DflZWI

ŻALUZJE, Żanwo producent
pion, poziom, hurtownia podze
społów żaluzyjnych, 39-00-24

BRAMY- automaty ga
rażowe, wjazdowe, Orłowo, Cu
mowników 6,24-06-22

ŻALUZJE Alucolor pionowe
i poziome tel. 43-09-35

ŻALUZJE od 14 zł +"Amaranf
tPionowe +Antywłamaniowe,
56-19-63(9.00-16.00)
ŻALUZJE pionowe, pozio
me, rolety, markizy okna PCV.
Producent "Aga", Oliwa ul. Ka
prów 17 A, tel. 52-45-22
ŻALUZJE pionowe, pozio
me, rolety zabezp
71-34,51-66-70
ŻALUZJE pionowe,
poziome producent Ma
System
gnumGdańsk- Wrzeszcz, Szyma
nowskiego 14, 48-33-15,

ŻALUZJE pionowe.
Rolety antywłama
niowe oferuje producent
Deko System, Gdańsk,
Polanki 110,52-37-36
ŻALUZJE producent, Gdy
nia, Wielkopolska 154,22-4897
ŻALUZJE producent, Gdy
nia, Wielkopolska 154, 22-4897

GLAZURNICZE, malarskie,
murarskie, VAT, 57-48-64

HYDRAULICZNE, wodomierze.
ogrzewanie, VAT, 57-23-91

GLAZUROWANIE natrysko
we, 374-552

HYDRAULICZNE VAT, 23-0439

KAFELKI, płyty gipsowe, 2206-85,5642-39

HYDRAULICZNO- gazowe, 3296-84,45-56-19 *

DRZWI antywłamaniowe
z montażem, tanio, 25-47-95

KAFELKOWANIE, 20-93-84,
29-26-81

HYDRAULICZNO-gazowe, 5627-29

DRZWI najnowszej generacji
Gerda Star-raty, 210-637

KAFELKOWANiE, 21-63-67
KAFELKOWANIE, 23-52-42

WODOMIERZE, 48-71-33

32-28-30
35-45-19
46-71-22
51-96-38

32-85-61

43-17-10

KAFELKOWANIE, 53-58-60

51-96-38

KAFELKOWANIE, 61-20-84,
23-22-14

53-09-27

KAFELKOWANIE, hydraulicz
ne, remonty, 23-89-04,090505-294

56-72-79

KAFELKOWANIE, hydraulika,
32-56-32

56-72-79

82-85-23

ZABEZPIECZENIA

ALARM, 24-32-89,78-31-13
domofony

53-99-27

57-50-49

KAFELKOWANIE, hydraulika,
malowanie, 45-16-36
KAFELKOWANIE, malowanie,
32-16-41

ŻALUZJE tanio, 23-55-69

WOLAK, remonty, 53-41-88

ŻALUZJE tanio, 51-63-06

32-96-84,45-56-19

KAFELKOWANIE hy
draulika, solidnie, 53-74-37

ELEKTROENERGETYCZNE,
instalacje, ogrzewanie, VAT,
37-04-85
ELEKTROENERGETYCZNE
instalacje, ogrzewanie, pomia
ry, 51-69-05
ELEKTROINSTALACJE, 2051-04
ELEKTROINSTALACJE, 4109-41
ELEKTROINSTALACJE, 5759-84

fiUZUMMClWB

ELEKTROINSTALATORSTWO, 23-15-18
HYDRAULICZNE, 52-09-48 po

GLAZURA, VAT, 31-07-22

20.00

ELEKTROINSTALATORSTWO, alarmy, anteny,
domofony, 46-26-52

GLAZURA 57-57-51, hy-

HYDRAULICZNE, elektryczne,
awarie, VAT, 23-04-02

POMIARY, instalacje, "Le
ma", 53-19-61

BALKONY, kraty, bramy, 4112-44
DOMOFONY, 41-66-40
DOMOFONY, 71-36-66
DOMOFONY, naprawa, 57-24-

\fiiwl s.c.

DOMOFONY wszystko, 61-1852
DRZWI antywłamanio
we, 22-19-82
DRZWI antywłamanio
we, drewniane, zbrojone, 4693-46
DRZWI antywłamanio
we. zamki, drzwi harmonijko
we, tapicerka, 46-31 -96

GDYNIA, ul. STRYJSKA 11

- Cena wywoławcza: 7 zł/m2 (lokale); 2 zł/m2 (teren)
- Oferenci preferowani: producenci (projektanci)
energooszczędnej i przyjaznej dla środowiska
naturalnego techniki grzewczej i oświetleniowej,
a także termorenowacji budynków; producenci tarcicy,

KOKSY. SZKOLENIA

ABC komputera, 20-18-76

BCI prowadzi kursy:

szkoła
sekretarek, komputerowe, księ
gowości, maszynopisanie, 2171-10

BIOSTUDIO- kursy masażu
akupresury, radiestezji, aromoterapii. Grunwaldzka 76/78,4112-31 wew. 339
CREDO- Kursy prawa jazdy,
wszystkie kategorie, 32-32-18
JĘZYK niemiecki- kur
sy- wszystkie stopnie zaawan
sowania. Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej, tel. 41-29-60
KOMPUTEROWE 21
80-21 (331)
KOMPUTEROWE, 21-98-76
KOMPUTEROWE, Dom Tech
nika, 31-28-61
KOMPUTEROWE kursy, Impcad, 45-35-27
KOMPUTEROWE podstawy1.200.000, WordExcel, Corel
Draw, 41-53-47,41-11-27, nie
pełnosprawni- refundacja

BIURO Rachunkowe, 23-55-01
BIURO Rachunkowe, 41-06-51

KURSY krawieckie, 24-04-73

BIURO Rachunkowe, 5246-34

KURSY samodzielnych
księgowych 310 godzinprzygotowujemy do profesjonal-

BIURO Rachunkowe- Navitrans, pełna rachunkowość, tel.
470-^20,470-384

również skomputeryzowanej.
Koncepcja, materiały- dr Ro
man Nilidziński, Ośrodek Do
radztwa i Doskonalenia Kadr,
41-12-36,41-12-31 w. 312,313

KSIĄŻKI przychodów- rozcho
dów, 57-63-79

NIEMIECKI-kursy, 32-38-56
ODDK zaprasza na kursy:
doradców podatkowych, kom
puterowe, księgowe, kasjerów
walutowych, agenta celnego,
41-12-36,41-12-31 wew. 312,
313
PILOT Wycieczek Zagranicz
nych- uprawnienia państwowe"Harctur" 31-13-29
PRAWO Jazdy, Orłowo, 64-69-

05

TOWARZYSTWO Edukacji
Bankowej zaprasza na kursy:
zarządzania tirmą, księgowopodaikowy, informatyczne oraz
studium podatkowe. Informa
cje, 38-01-79,46-33-25

OBSŁUGA
prawna

KSIĘGI podatkowe, VAT, place- komputerowo, 435-922
KSIĘGI Rachunkowe,
podatkowe, doradztwo, zezna
nia, 51-7241 wew. 43

DORAIZTWO

DORADZTWO podatkowe, 4106-51
KANCELARIA Do
radztwa Podatkowenek CTO), 53-15-15 wew. 285
(10.00- 16.00). Doradztwo,
usługi rachunkowe, szkolenia
UBEZPIECZENIA na życie, 2938-27
211-888 DORADZTWO podat
kowe

ul. Śląska 64

BIURO Rachunkowe "AudytorKomp". 46-01-16

SAUNY, szybko, solidnie, 4873-31
WANIEN odnawianie, 24-25-53

CZYSZCZENIE dywanów,
1.30,-, tapicerek, 32-57-96

CZYSZCZENIE dywanów, 2357-53
CZYSZCZENIE dywanów, 3163-43,56-27-46
CZYSZCZENIE dywanów, 5651-71

|CYTRUSY, 2745-99
DZIAŁALNOŚĆ sezonową
MASARNIA z tradycjami nawią
że współpracę lub zatrudni kie
rowcę z własnym samochodem
dostawczym do sprzedaży mię
sa i wędlin (prowizja). Poważne
oferty nr 117168, BO, Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7

FUTRO cale norki, nowe, tel.
57-97-34

POSZUKUJĘ hurtowni opon
używanych, Pleszew (0-62)
424-564

MASZYNY kamieniarskie: szli
fierka ramowa, szlifierka na wa
le giętym, przecinarka średn.
60,82-85-17

WSPÓLNIKA- nocny lokal ga
stronomiczny, 31-20-54
ZAINWESTUJĘ w zyskowne
przedsięwzięcie, 090-5045-14

SHpURZEOAM
PORCELANA, sztućce,
20-87-76
REKLAMÓWKI 25/6* 45,
141,- Torbacz Przedstawiciel
Sinplastu, 47-24-12
ŻAKIETY piękne- atrakcyjne
ceny- wybór kolorów, produ
cent, 20-66-21

JAMNIKI szorstkowtose, 52-70MALTANCZYKI (0-94) 458-146

MASZYNY szwalnicze, 41-4905
MODEL samolotu, zdalnie ste
rowany, 43-59-26
NOTEBOOKI najtaniej, 51-8263
OBRABIARKI
do
drzewa dobre i tanie oferuje
producent: Zakład Mechaniki
Maszyn w Krakowie ul. Dekerta
9 Tel. 012 56-14-52 Fax 012
56-23-08
OWCZARKI kaukaskie, basse
ty. Reda, 12 Marca 92
OWCZARKI niemieckie, 51-0353
OWERLOKI, stebnówki, obratel. 53-02-11 wew. 459 (8.00-

BLATY do kuchni, łazienek, pa
rapety, stoły. Dowolne grubości
i kształty. Duży wybór kolorówmontaż, cena od 1000 zl m kw,
45-57-68

16.00)

SOLARIA urządzenie wy-

MIGOMATY do spawania, 43-

SPÓŁKA z o. o. o profilu bu
dowlano- instalacyjnym zareje
strowana w 1991 r., telefon 22-

SKUP złomu srebra
i złota, Gdańsk- Wrzeszcz
ul. Politechniczna 7, paw. nr 27
Dom Handlowy Jantar, tel. 460820 wew. 127

STOLARNIA- suszar
nia, sprzedam, przyjmę wspól
nika, Żutawki (05547) 16-36
SZNAUCERKI miniaturowe, 5159-53 po 19.00
SZNAUCERY miniaturowe, 5327-98

DETEKTYWISTYCZNE, 374311

SZNAUCERY średnie, Koście
rzyna (0-58) 8643-59

DEZYNSEKCJA, 24-07-19

TARCICĘ, heblarkę, lawę sto-

DEZYNSEKCJA, 56-48-32

WÓZKI do transportu wewnę
trznego, sprzedam 50 sztuk,
tel.055 71-14-11

KUPNO
INSTRUMENTY dęte, stare,
mogą być niesprawne, 43-13-

DEZYNSEKCJA, gwarancja,
79-10-75
KASY
Fiskalne
Sklepowe, Gastro
nomiczne: Sharp, Ca
sio, Optimus. Zapraszamy
na pokaz, doradztwo-13,14
lutego godz. 11.00- 14.00.
Inkop s.c.- GdańskWrzeszcz, Miszewskiego 12
(budynek szkolenia kierow
ców), 41-00-76/78 wew. 41

KAFELKOWANIE, 25-58-21

KAFELKOWANIE, VAT, 51-99-02

GLAZURNICTWO, 26-83-93

KAFELKOWANIE, hydraulika, 53-39-77

KAFELKOWANIE, remonty, 27-01-51

KAFELKOWANIE, praktyka, majster budowlany, 53-

KAFELKOWANIE, hydraulika, 32-56-32

70-14

KAFELKOWANIE, solidnie, VAT, 32-06-04

KAFELKOWANIE, solidnie. extra, 56-98-42

KAFELKOWANIE, transport, 43-59-26

KAFELKOWANIE, hydraulika, malowanie, remonty,

46-72-40

VAT, 57-74-53

KAFELKOWANIE, 47-75-43

KAFELKOWANIE, malowanie, VAT, 72-50-62

KAFELKOWANIE, 51-54-75

GLAZURNICZE, VAT, 57-48-64

KAFELKOWANIE, hydrauliczne, łanio, 57-25-01

KAFELKOWANIE, hydraulika - profesjonalnie, 57-5751
KAFELKOWANIE, hydraulika - solidnie, 53-74-37
GLAZURNICTWO, kamieniarstwo ogólnobudowlane,
VAT, 48-75-78
KAFELKOWANIE,hydraulika,31-43-83
UKŁADANIE glazury, remonty, kompleksowo, 41-7679

»Dziennika Bałtyckiego« oraz »Wieczoru Wybrzeża«
. Codziennie docieramy do ponad 500.000 czytelników*.
Dzięki reklamie DUO. za niższq cenę osiągniecie Państwo ten efekt,
że reklama trafi do obu naszych gazet w dowolnych terminach
przez Państwa ustalonych.

/ '-Dzień**

;;

••

.

• Wybrzeża •.

st«i

•Niech tylkol % r
•Niech tylko 1 % z nich stanie się Waszymi klientami |ij. 50 osób),
•Niech każdy z nich wyda u Państwa tylko 1 Nzl.

Takich profitów nie gwarantują najlepsze inwestycje i największe banki!
Zapraszamy więc do kontaktu z Centralnym Biurem Ogłoszeń - Gcfońsk, Targ Drzewny 3/7,
tel./fax(0-58) 31-80-62 lob 46-35-68 :. .
''
oraz naszymi Agentami Reklamy - tel./fat (0-58) 31-14-74,
tel. 31-17-51,31-18-01 lub 31-20-94.

KREDYTY, 52-46-34
MASZYNY szwalnicze, I
35-11

ODZYSK długów, 374-216,
374-417

WANNY- odnawianie, 5200-71 do 76 wew. 2190,2191,
wieczorem 32-85-56

GLAZURA, hydraulika, 37-01-81

ZŁOM metali kolorowych- stal
nierdzewną, tel, 24-42-21

SZNAUCERY średnie, czarne,
57-8146

ARANŻACJA wnętrz i ogrodów,
tel.32-42-03

KAFELKOWANIE, 46-62-50

ZŁOM kolorowy, płatność go
tówką, "Kobi", 390-333 w. 30

USŁUBI RÓŻNE

TKANINY meblowe, pianka,
skay, zszywki, plusz, Gdynia,
Morska 122

*RFK1AMA
l\LI\LM/V\M

UKŁADANIE boazerii, podłóg,
zabudowy, 46-65-42

KAFELKOWANIE, parkleciarskle, malarskie, VAT,

STEBNÓWKI juki, 4149-05

SZNAUCERY miniaturowe,
Gdynia- Cisowa, Janowska
3/53

PLANDEKI, 711936
ROTTWEILERKA roczna, wy
stawowa, /0-69/ 214-94

MEBLE dębowe- stare, maho
niowe komody, kredensy, tel.
43-13-80

STOLARSKIE, 52-80-39

2346-30

GLAZURNICTWO, 32-56-69

ROWER górski, 37-35-33

SCHODY, wszystkie typy, po
16.00 45-44-94, VAT, wtorek,

CZYSZCZENIE dywanów, 2107-33

krótkie terminy, VAT, gwarancja, 31-45-71

tel. (0-58) 21-13-26
fax (0-58) 21-16-85

SPRZEDAŻ

BIURO Tłumaczeń Babel, So
pot Kościuszki 61, 51-72-

SCHODY, 41-44-47, VAT, po-

REMONTY kompleksowe, 2554-64

GLAZURA, montaż płyt gipsowych, wysoka jakość,

GDYNIA

TŁUMACZENIA
ARAX, książki przychodów
i rozchodów, 3240-56

REMONTY, VAT, 31-07-22

KAFELKOWANIE, 29-00-42

ROZPUSZCZALNIKI- produ
cent" 46-39-21

-TAPICERSKIE

BOAZERIA, podłogi, zabudo
wy, 51-69-78

KAFELKOWANIE, 20-98-46

BOAZERIA, 57-54-31

RENOWACJA wanien, 32-00-

REMONTOWO- modernizacyj
ne, 47-74-35

KAFELKOWANIE, 2041-15

BOAZERIA, cena hurtowa, 4873-31

20

ODKURZACZE centralne,

KAFELKOWANIE, hydraulika, 39-44-98

TŁUMACZENIA, Gdynia, Starowiejska 26, 20-50-72
Gdańsk, Grunwaldzka 102,
46-02-91

DYWANÓW, tapicerek, 46-32-

UKŁADAM GLAZURĘ I TERAKOTĘ
WYŁĄCZNIE NA KLEJ ATLAS

• POMIESZCZENIA BIUROWE (380 m2)
• TEREN (GRUNTY) 5000 m2

KURSY komputerowe tel. 3842-65,31-96-23

ROLETY antywłama
niowe! Produkcjamontai "Rolux", 3159-91

ROLETY antywłamaniowe,
bramy, kraty zwijane, "Rollgate", 31-10-11 wew. 31

biurowym, moduły po 60 rrf;

BIURO Rachunkowe, 21-82-70

CZYSZCZENIE dywanów, tapi
cerki, 56-85-19

TAPICERSKIE, 53-89-29

ROLETY antywłamaniowe,
41-06-51

DRZWI antywłamaniowe
atestowane, faktury VAT, ceny
promocyjne, 29-13-14

cerki, 32-14-29
CZYSZCZENIE dywanów, tapi
cerki, 41-32-01

TAPICERSKIE, 41-73-34

OKNA. Rolety antywłama
niowe. Producent "Marpol", 5283-34

tel. (058) 22 31 81, tel. kom. 090522007

• HALA HANDLOWA (75O m2) z zapleczem socjalno-

KURS przygotowawczy. Che
mia, biologia, 51-37-78, asy
stent

REMONTOWE i wykończenio
we* pełen zakres, VAT, 81-4719

OCIEPLANIE ścian budynków,
tel. 41-40-34 po 18.00

MONTAŻ drzwi Gerda Star, do
końca lutego rabat 10%, 22-23-

OKNA - DRZWI - WITRYNY - FASADY
produkcja, montaż, naprawy
stolarki aluminiowej
|

ogłasza przetarg ofert
na dzierżawę/najem
od 1.03.96 r. do 28.02.2005 r.

wyrobów z drewna, małej architektury ogrodowej,
krzewów i roślin ozdobnych.
- Informacje szczegółowe o warunkach przetargu:
dyr. L. Błaszczuk (058) 41 25 54,
27628

FOLIE antywłamaniowe, prze
ciwsłoneczne, rolety, bramy
zwijane, "Janex", 51-60-22,46-

MONTAŻ autoryzowany servis zamków Gerda i innych
atestowanych. Lares Gdynia,

CZYSZCZENIE dywanów, tapi

ARCHITEKT wnętrz, 41-62-77

KOMPLEKSOWE budowlanore.omtowe, 0-90-50-91-36,8311-65

SYSTEM „METALPLAST-BIELSKO"
Konstrukcje aluminiowe i szkło

"

ADAPTACJE, remonty mie
szkań, biur, "Sukces", 45-36-65

DRZWI przeciwwla
maniowe najnowszej
generacji Gerda Star
ekspozycja F.U.H. "Wrota"
Gdynia PI. Kaszubski 19-21
box 55, faktury VAT, raty, for
malności na miejscu, 20-45-54
w. 355,090-630-334

KRATY, zabudowa balkonu,
zamki, 37-37-83

53-95
CZYSZCZENIE dywanów, tapi-

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, najtaniej, 41-70-11

ARCHITEKT wnętrz, projekty,
nadzór, wykonastwo, 53-61-50

KRATY, ogrodzenia, 32-33-10

ALARMY, inżynier elektronik,
31-74-79,82-25-83

CZYSZCZENIE dywanów, 56-

cerek, 20-24-25,23-01-97

DRZWI przeciwwlamaniowe
Gerda Start, faktura VAT, raty,
20-25-09

ALARMY, antywłamaniowe,
drzwi; zamki; tapicerki, 5231-88

KAFELKOWANIE, hydraulika,
41-23-64

BOGUMIŁ& Górka, ro
lety, okna, Piekarnicza 1,3262-51 wew. 208,20-21-89,5793-37,41-06-51

DRZWI antywłamaniowe
Gerda Star, cena konkurencyj
na, 23-78-35 całą dobę

USUiSł GAZOWE

35-45-19

KAFELKOWANIE, tel. 21-41-43

GLAZURA, 20 zt/ m kw, 56-9514

HYDRAULICZNO- gazowe,
miedź, plastik, 32-01-39

KAFELKOWANIE, 48-56-54

ŻALUZJE producent Urba
niak, Gdynia, Słupecka 21 (od
Warszawskiej) 20-62-40,
Gdańsk 32-29-04

EKO-CENTRUM
Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Kościuszki 6 (dawny tartak)

HYDRAULICZNE, ogólne, 2361-77

KAFELKOWANIE, 27-01-51
ŻALUZJE pionowe, rolety
antywłamaniowe, tekstylne.
Markizy, drzwi harmonijkowe.
Produkcja- montaż "Porolet", Świętojańska 128,2971-55, Rajska 1/5,31-31-23,
Beniowskiego, 52-00-71 wewn.
2252

DRZWI antywłamanio
we drewniane- zbrojone, 4693-46

GLAZURNICTWO, tel. grzecz.
45-15-03

IPo dodatkowe inforffidcje odsyłamy dó'raTeKstv • tel. kablowa kanał 16

lodz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 w pon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-p
.
....
Elbląg, tel./fax (050) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdańsk!, tel./tax 82-23-25 w godz. 8.00-16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz., 00 -16.00; Starogard Gdańsk/, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00 -16.00

OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE W CENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE IV PONIEDZIAŁEK 12.02.1996 r.
Cena netto 1 słowa -1,15 zl, Cena netto 1 słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy: Dziennik Bałtycki poniedziałek + Wieczór Wybrzeża wyd. zwykle 1,31 zł, Dziennik Bałtycki poniedziałek + Wieczór Wybrzeża wyd. mag. • piątek 1,59 zt

f—gp—
9 lutego 1996

ODZYSK długów, 374-456,
3/4-521
ODZYSK należności.
29-74-45

PROGRAMY komputerowe na
zamówienie, tel.21-66-92
USA- loteria wizowa, /042/ 5757-07
WRÓŻENIE, grzecznościowy
57-02-99
WRÓŻENIE- Tarot, Astrolog,
51-40-51

SZKOŁY JĘZYKOWE
ALLIANCE Francaise- kursy języka francuskiego.
Zapisy Gdańsk- Wrzeszcz, ul.
Sienkiewicza 5a, tel. 41-49-02
9.00-14.00,14.30-18.30
ANGIELSKI, niemiecki, francu
ski, hiszpański, wioski, szwedz
ki, grecki "Poliglota", 410-920
(Wrzeszcz, Starówka)

SUPEREKSPRESY na sobotę 10.02.1996 r. przyjmowane są w; Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 12.00; Cena netto 1 słowa tylko • 2,59 zt

MATEMATYKA, 51-49-79

LODÓWKI, 51-84-61

MATEMATYKA, fizyka, 43-4403

LODÓWKI, 52-29-67

MATEMATYKA, Fizyka, 56-3450
MATEMATYKA, solidnie, 2484-70 lub 0-90-52-16-17

ANGIELSKI profesjo
nalni native speakers. Mate
grupy. Rejestracja 12,13 lu
tego (15.00- 18.00). Także
lekcje indywidualne. Chrze
ścijańska Szkoła Języków
Dąbrowskiego 11, tel/lax 3241-23

ANGIELSKI, 23-06-39

ANGIELSKI, konwersacje- stu
dentka po szkole a
granicą, 52-46-56
ANGIELSKI, nauczyciel, matu
ry, 56-00-18
ANGIELSKI, solidnie, Zaspa,
46-76-26

FORUM Języków Obcychangielski, niemiecki, wioski.
Wszystkie poziomy. Doroślidzieci. Zapisy: Gdańsk, Aksa
mitna 8, 31-34-96, Żabianka,
Szyprów 3,57-98-22, Gdynia,
Morska 83- 87 WSM, 21-70-41
poniedziałek- piątek 16.0019.00

KOREPETYCJE

ANGIELSKI, wszystkie pozio
my, 22-26-22

ODTWARZACZ kompaktowy,
37-35-33
TELEWIZORY używane, 3233-99

LODÓWKI, 56-23-74
LODÓWKI, zamrażarki, 22-1029. Dojazd, transport bez
płatny

LODÓWKI- zamrażarki, faktury
VAT, 57-90-42
MIKROFALÓWKI, 53-43-79

PRZYGOTOWUJEMY na stu
dia kierunek- Prawo, tel. 39-4685,56-42-56 po 13.00
REMUS- kursy przygotowaw
cze na studia. Wykładowcy
akademiccy. Gdańsk, Gdynia,
46-33-18(12.00-17.00)

PRALKI, 22-29-38,23-74-27
PRALKI, 23-44-48,20-19-75

TANIEC towarzyski dla do
rosłych, 51-41-31, Sopot, Nie-

ANGIELSKI-student, 25-22-44
FRANCUSKI, 24-88-86 do
17.00
HOLENDERSKI, 43-51-25

MATEMATYKA, 36-05-44

ANTENA, 22-45-05 satelitarne-

ANTENA, satelitarne, 23-26-25,
61-33-47

TELEWIZYJNE 32-0

TELEWIZYJNE, radzieckie,
polskie, 41-20-10
VIDEO- TV- kamery- walkma
ny- radiomagnetofony- compacty- naprawa, Wrzeszcz,
Grunwaldzka 132 (przy
Jesionowej), 41-35-31
VIDEOFILMOWANIE,
32-35-75

VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95
VIDEO FILMOWANIE
56-85-19

PRALKI, 32-06-10
PRALKI, 32-32-73
AXION, Otake, inne, bezpłatny
dojazd, 51-73-30

WIDEOFILMOWANIE, 22-3805

BIAZET, Neptun, UnimorSiesta, Jowisz, Helios- do
jazd bezpłatny, 41-69-66, 4171-01,46-79-45
COLORMAT- Sony- CurtisSanyo- Royal- Funai- SiestaSamsung- Neptun, inne.
Telewideoserwis, Trójmiasto,
dojazd bezpłatny, 32-37-30,2351-04

SPRZĘT ELEKTR.
- ELEKTRON.

CHŁODNICTWO, lodówki, 4649-71,57-21-65

CURTIS, Jowisz, Nep
tun. Helios- dojazd bezpłatny,
31-88-63,41-38-66,51-30-45

PRALKI, 56-20-21
PRALKI, 56-61-11

CURTIS, Royal, inne, bezpłat
ny dojazd, 41-83-87

CHŁODNICTWO. Lodówki 5170-91 wszystkie typy

PRALKI, zmywarki, 41-97-74,
Kuczewski

ELEMIS, Funai, inne,
dojazd, 32-97-62

LODOWKI, 24-29-18
LODÓWKI, 32-06-10
LODÓWKI, 32-07-75

KRIS- Serwis naprawa,
renowacja, wymiana: chłodni
cze, gastronomiczne, pralniczetransport, 46-25-41

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 7 lutego 1996 r.
odeszła od nas nasza najukochańsza
Mama, Babcia i Prababcia

MIKROBUS 50-14-24, 51-28-

ALTOURIST- najtańsze
codzienne przewozy cu
dzymi samochodami,
autokarami, mikrobusami, Eu
ropa, zniżki, 374-558,374543,090503996

MIKROBUS 50-18-47,51-14-

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

AUTOCENTRALA naj
taniej. Codziennie przewozy
samochodami, autokarami, mi
krobusami- Europa. Narty. 374406,374-664
AUTOKARY, busy, za
dzwoń- pomożemy wybrać
tani, wygodny przejazd. Europa
np: Bremen, Hamburg, Hannover, Koln, Bonn, Frankfurt,
Stuttgart, Paryż, Benelux...
"Sukces" 45-36-65
BANK przejazdów autokaro
wych, bilety lotnicze, wizy, wy
najem autokarów, Primatour,
20-13-42

GRUNDIG, Neptun, inne,
32-78-48,31-07-02
MAGNETOWIDY naprawa, 6118-52 Gdynia, Świętojańska 52

BANK Przewozów Międzynaro
dowych. Wynajem mikrobusów.
Eurotour, 51-28-95

PRZEWOZY

AACHEN, Bremen, Bremerhaven, Berlin, Hamburg, Koln- co
dziennie przewozy- Europoa
Aut Inte Ekspres, 4630-27, (po 20.00 53-71-78,4325-85)

Biuro Brokerów, 46-20-46
(siedziba NOT). Falcon Cen
trum Handlowe Zaspa, 4654-52. Panda- Tczew,
(069)31-46-60
MIKROBUS, 0-6931-54-01

AACHEN, Kolonia mikrobusem
Aartour, 41-78-18
AHS, Elżbietańska 10/11,3151-11, autokarowe-Europa Za
chodnia, Koln- codziennie

MIKROBUS, 23-87-14

odczulanie, leczenie. Gdynia,

do Hamburga tel. 9.00-17.00

20-94-61

godz. 17.00 7247-26

CHOROBY skóry, prof
Jadwiga Roszkiewicz, dorośli,
dzieci. Wtorek, środa 17.00-

ROKITRANS, nowa Sie
dziba, Zaspa, Hynka 2A, pawi
lon obok kolejki, 56-94-95,
przewozy- Europa, wynajem

19.00, Gdańsk- Oliwa, Jasia
i Małgosi13,52-13-41
DERMATOLOG- laseroterapia,
dr Krakowiak, pn- śr (16.0018.00),20-60-73

WCZASY, WYCKC2U.
SANATORIA

GABINET schorzeń kręgo
słupa. Rejestracja: 41-9063

LAST Minutę Tours

GINEKOLOG, Gdynia, 7102-51

zaprasza do budynku LOT-u,
tel. 46-26-99. Setki ofert,

welacyjne ceny- Najtaniej
w Polsce Mauritius

GINEKOLOGICZNY
gabinet, testy ciążowe, porady,
dr Glinczewski, 51-33-68
INTERNISTA wizyty, 41
3241,24-89-87
INTERNIŚCI wizyty, 5342-59

NARTY- Wiochy- Dolomity, au
tokarem z Gdańska, aparta

IRYDOLOG określi stan zdro
wia, 57-95-78

menty, znakomite warunki, 23.

NEUROLOG- Niżnikiewicz, Ga

02- 10.03. (17 dni), cena od

binet Szczecińska 32. Również
wizyty, 56-12-49

950 zł. Organizator- Polmar,
41-36-82
NORD: Wczasy zimowe: Au
stria, Francja, Szwajcaria, Sło
wacja, Polska. Ubezpieczenia.
Gdynia, Jana z Kolna 4,20-1405, 20-66-66. Ekspozytura

MIKROBUS, 57-57-52

ACHILLES- Pomoc Lekarska,
dzieci, dorośli, EKG, 53-69-86,
51-65-97,56-2740

PEDIATRA- Rutkowska,
wizyty, 51-74-17
PEDIATRA Michalak, wizyty,
32-52-38

205,31-28-61 w. 205.

PSYCHOTERAPIA, 23-30-45

ty do 14.00,46-3342
LOMBARD Gdynia, 10 Lu
tego 9 RTV, biżuteria, samo
chody, nieruchomości, 61-2533,61-25-57
LOMBARD Obluże, Unruga
56,25-24-59
LOMBARD Rumia dworzec
PKP, 28-59-44
LOMBARD samochody,

styczny, codziennie (8.0020.00), soboty (8.00- 14.00),

RTV, złoto, Gdańsk, Koło
brzeska 39F, 53-04-68

rejestracja 31-12-58
LOMBARD samochody,

ALKMED,51-97-64- Stefa
nowicz, leczenie poalkoho
lowe, odtruwanie. Espe
ral, Trójmiasto- dojazd bez
płatny.

GDYNIA- Chylonia, Dom Towarowy- parter, Asdent

CHIRURG- Rutkowski, 5174-17

STOMATOLOGIA, 51-05-38,
51-38-88 narkoza

RTV, złoto, Sopot, Niepod
ległości 743,51-15-50

specjaliści ortodoncji, stomato
logii ogólnej, protetyki, chirurgii,

SUPERLOMBARD, War

23-62-17 w, 186

szawska 64,20-24-01

INTERNISTA, 4142-75
INTERNISTA, wizyty całodobo
we, 47-80-20,41-59-78
INTERNISTA, wizyty domowe,
EKG, 41-19-50
LARYNGOLOG 41 32 91
LEKARZ Domowy Interni
sta- EKG, pediatra,
neurolog, 31-89-53,
20-68-16, 0-90-50-8115

APARATY Słuchowe. Gabinet
Korekcji Słuchu i Mowy "Logo".
Gdańsk, Kartuska 245B, 324187 10.00- 15.00

MATRYMONIALNE

LASEROTERAPIA, 53-19-87
UZDROWICIEL bioener
goterapeuta, Gdynia, 3 Maja 21
BIURO "3xM"- 50% zniżki, 5610-98

PEDIATRA- wizyty, 47-99-83
Rawicz

BIURO "Julia", 47-87-49, naj
więcej ofert

WYJAZDOWA Pomoc Lekar
ska, dzieci, dorośli, EKG, 53
69-86,51-65-97,56-2740

KLUB, 24-31-27
SAMOTNI założą rodziny -na
pisz- "Dyskrecja" 21-300 Ra

GABINETY LEKARSKIE
WIELOSPECJAl
OSTEO-MED, diagnostyka
osteoporozy, tel. 32-24-28
TRANSPLANTACJA włosów
"Intramed" /0-58/ 47-69-01

dzyń Podlaski, skrytka 26
AHU Lombard- Gdynia,
Morska 167,29-74-52
AKROS- pożyczki pod sa
mochody, 090-52-15-19,
29-70-58, nieruchomo
ści, 090-5045-14, 61-16-66,
61-1643,61-16-51

WYKSZTAŁCONA, kobieca,
zamożna, 1.49, pozna pana
o podobnych walorach, cel
partnersko- matrymonialny,
oferty nr 2880, Biuro Ogłoszeń,
81-703 Sopot, Kościuszki 61

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 8 lutego 1996 r. zmarła

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lutego 1996 r.
zmarła nasza Kochana Mama, Teściowa i Babcia
ś. t p.

ś. f p.

JOANNA KREFT

ZOFIA MIGDALSKA

lat 84
Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 10 lutego 1996 r.
w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi o godzinie 9.30.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kaplicy cmentarnej
w Rumi-Janowie o godzinie 10.20 w dniu 10 lutego 1996 r.
Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu Komunalnym
w Rumi-Janowie o godz. 11.00.
Pogrążona w smutku Rodzina

DWORZEC Główny PKP, sobo

Dens- Prywatny Gabinet Denty

PEDIATRA- Burchacka- wizyty,
24-86-57

Gdańsk, Rajska 6, NOT pok.

serdeczne podziękowania
składa
Żona i Dzieci.

.

GDAŃSK, ul. Długa 67/68,

PIOMAR najtańsze przewozy

NARTY, Austria, 51-30-92

EST- wynajem autokarów,
przejazdy autokaroweNiemcy, 31-55-25, Brama
Wyżynna (siedziba PTTK),

ALERGIA Bicomem, testy,

ACHILLES- odtruwanie poalko
holowe, esperal, 53-69-86

towe autokary.

wyjazdy w ostatniej chwili, re

przejazdów autokarowych Biuro
Brokerów Dom Technika, 46-

ALERGIA- testy i odczula
nie. Terapia biorezonansowa

gia, Holandia, Francja. Komfor

(0-58) 72-22-00, 72-39-42 po

GDAŃSK, Al. Zwycięstwa 43,
Centrum Stomatolo
giczne Vis-Dent, spe
cjaliści chirurgii ortodoncji,
protetyki, laseroterapia, narko
za!!! 41-92-96,41-85-04
GDAŃSK, Pańska naprzeciw
Hali Targowej Curodental
(8.00- 20.00) również nie
dziele zachowawcza protety
ka, chirurgia, paradontologia,
ortodoncja, 31-69-58

zytura: Rajska 6, NOT, pok.
sjonowane linie- Niemcy, Bel

57

AA Alkmedyk, lecze
nie poalkoholowe,
esperal, 31-89-53,
20-68-16, 0-90-50-8115

4,20-14-05,20-66-66, Ekspo

podróże, wyłącznie lotnicze,

ALEKSANDRA OSIŃSKIEGO

KATARZYNA
MOTOWIDŁO

NORD Gdynia, Jana z Kolna

36-29 całodobowy

Doktorowi J. Mielczarkowi za troskliwą opiekę w
ostatnich chwilach życia, księdzu
B. Zielińskiemu, delegacji AK, Przyjaciołom, Kolegom
z pracy oraz wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

ś. f p.

MIKROBUSY, 41-24-30

205,31-28-61 w. 205. Konce

BYŁY hotel "Monopol", 46-31-

ST0RIAT0L06ICZNE

ŻYLAKI odbytu "hemoroidy"- le
czenie nieoperacyjne. Madaliński- internista, 41-63-29

37

BTU "Maciek", codzien
nie przewozy: Bremen, Ham
burg, Lubeck, Kiel, Hannover,
Koln, Bonn, Frankfurt, Stuttgart,
Monachium, inne, tel. 32-3680, 37-44-48, 090-50-

20-46

SEKSUOLOG, 41-52-29

95

CENTRUM informacji

j-

CHŁODNICTWO, lodów
ki 52-16-53

MATEMATYKA, 46-60-78
MATEMATYKA, 47-75-51

AIWA, Sony, inne, bezpłatny
dojazd, 52-31-88

PRALKI, 31-31-37

naprawa

MATEMATYKA, 32-13-05

AIWA, Sanyo, Sony, Neptun,
inne. Bezpłatny dojazd, 32-8169,25-21-97

ALASKA, bilety mikrobusowe, autokarowe, cala Euro
pa, Gdynia, 20-31-50

autokarów, mikrobusów.

SPRZĘT GOSP. DOM.

MATEMATYKA, 23-30-45

TELENAPRAWA prze
strajanie, 29-02-33

VIDEOFILMOWANIE, 47-89-36

ANGIELSKI- filolog, 23-85-54
ANGIELSKI- matury, egzaminy,
31-19-46

SONY- Samsung- Sanyo- Otake- Curtis- Royal- inne, spe
cjalizacja, 53-28-99

AłlDIOWIBEO

PRALKI, 25-05-05

INNE

SERWIS!!! Wideonaprawa!!!
Gwarancja!!! Bezpłatny do
jazd!!! 53-11-26 (0-90506363
Pogotowie!!!)

TELENAPRAWA 41-72-

AKAI, Samsung, inne, bezpłat
ny dojazd, 56-24-97

CENTRUM Herdera
Uniwersytet Gdański, kursy nie
mieckiego ZDaF 320, ZMP 340,
Gdańsk, Ogarna 26,35-73-17

JĘZYKI OBCE

AUDI0VI0E8

LODÓWKI- usługi domowe, 24-

ANGIELSKI, niemieski, wszyst
kie poziomy przygotowujące do
egzaminu. Dom Technika, 3128-61
ANGIELSKI- Premiere
School of English, wszystkie
poziomy, FCE, CAE. Wrzeszcz,
Trubadurów 4,56-68-14

ZESPÓŁ, wesela, 47-66-51

LODÓWKI, 41-25-98

MATEMATYKA, fizyka, 25-2014

Str.ll

lat 87

Msza św. żałobna za Jej Duszę odprawiona zostanie dnia
12 lutego 1996 r. o godz. 11.30
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu parafialnym Gdynia-Leszczynki.
Pogrążona w żałobie
Rodzina

„„7,

lat 93
Msza święta żałobna odprawiona
zostanie 10 lutego 1996 r.
o godz. 10.00 w kościele parafialnym
pw. Najświętszego Serca Jezusowego
przy ul. Mireckiego we Wrzeszczu.
Pogrzeb odbędzie się 10 lutego 1996 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu Srebrzysko.

W dniu 7 lutego 1996 r. zasnął w Bogu najukochańszy Mąż,
najtroskliwszy Tatuś, najczulszy Dziadziuś
ś.

mgr inż. arch.

f

p.

'

MARIAIU ROSPOND

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia
10 lutego 1996 r. o godz. 10.00 w kościele
pw. NMP Królowej Różańca Świętego na Przymorzu.
Pogrzeb o godz. 11.00 w Sopocie na cmentarzu Katolickim.

Pogrążona w smutku
Rodzina

Głęboko wstrząśnięci tragicznym odejściem
naszego Kolegi i Pracownika

TEŚCIOWEJ

najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie
składają
Współpracownicy i Dyrekcja
Komunalnego Związku Gmin
we Władysławowie.
R 671

LESZKA RENUSZA

składają
Strażacy PSP w Kościerzynie.

GRAŻYNIE i KRZYSZTOFOWI MATERNIK
z powodu śmierci

OJCA i TEŚCIA
wyrazy współczucia
składają
Rodzina Bieńków oraz Pracownicy
z „Jako".

27531/09

serdeczne podziękowania składa
Żona

Pogrzeb odbędzie się dnia 10 lutego 1996 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu Witomińskim.

KONRADA
CIECHANOWSKIEGO

78i

składa Rodzina.

MIECZYSŁAWEM
SZELEZIŃSKIM

lat 19

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele Jana z Kęt
w Rumi-Janowie dnia 10 lutego 1996 r. o godz. 11.00.
Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu Komunalnym
w Rumi o godz. 12.00.

r-660

Z głębi serca płynące podziękowania
wszystkim, którzy wspierali nas, okazali
pomoc i uczestniczyli w ostatniej drodze
ś. f p.
ppłk. w stanie spoczynku dr.

OJCA

KATARZYNA TULISZEWSKA

i

KRYSTYNA OLSZEWSKA

Pani Doktor Formeli Ordynatorowi Oddziału
Wewnętrznego Szpitala w Kartuzach
oraz Lekarzom i Pielęgniarkom
za opiekę w lipcu 1995 r. nad chorym

Z głębokim bólem i żalem zayviadamiamy,
że dnia 4 lutego 1996 r. zginęła śmiercią tragiczną
nasza najdroższa i najukochańsza Córka i Siostra

TADEUSZA
GRESZCZYMSKIEGO

MĘŻA

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance EWIE SZCZĘSNEJ
z powodu śmierci

składa
Rada Nadzorcza, Zarząd, Koleżanki
i Koledzy z Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej "Kosakowo" w Gdyni.

Wszystkim Krewnym, Przyjaciołom,
Znajomym, którzy wzięli udział w ostatniej
drodze mego ukochanego Męża
ś. t p.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 lutego 1996 r.
zmarła nasza ukochana Córka i Siostra

Pogrążona w nieutulonym smutku
Rodzina

ś. t p,

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w dniu
10 lutego 1996 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym
pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej.
Wyprowadzenie Zwłok nastąpi po mszy świętej
na cmentarz parafialny w Cisowej

składają
Koleżanki i Koledzy z Wydziału Architektury,
Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta
Gdyni.

Pogrążona w smutku
Żona z Dziećmi i Wnukami.

Komendantowi Rejonowemu PSP
bryg. inż. JERZEMU ROŻEK
wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

Koleżance MARII WÓJCIK
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu tragicznej śmierci

23

serdeczne Bóg zapłać składa
Siostra z Mężem
oraz Andrzej Szeleziński z Rodziną

W dniu 4 lutego 1996 r.
zmarła nasza Koleżanka

KRYSTYNA NOWAKOWSKA
Pogrzeb odbędzie się 12 lutego 1996 r.
o godz. 10.30 na cmentarzu Witomińskim.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłej
składają
Koleżanki i Koledzy z firmy „Prokom".

„„„

o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu
Mamusia i Siostra Irena.

Pani Dyrektor Departamentu Żeglugi i Portów
Morskich MTiGM EWIE KOWALCZYK
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu utraty

MATKI
składa
POL-Levant Linie Żeglugowe
Spółka z o.o.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 4 lutego 1996 r.
zmarła ukochana Córka, Żęna i Mama

KRYSTYNA NOWAKOWSKA

z domu LEWICKA
lat 46
Pogrzeb odbędzie się 12 lutego 1996 r.
Msza św. żałobna o godz. 9.30
w kościele Najświętszej Maryi Panny w Gdyni.
Wyprowadzenie Zwłok z kaplicy cmentarza Witomińskiego o godz. 10.30.
Pozostają w bólu i żałobie
Mama z całą Rodziną.
27758

Najserdeczniejsze podziękowania Rodzinie,
Znajomym, Sąsiadom oraz Wszystkim,
którzy w dniu 3 stycznia 1996 r. łączyli się z nami
w naszym wielkim smutku uczestnicząc w ostatniej
drodze i pożegnaniu naszego Ojca
ś. t p.

FRANCISZKA NURKA
w imieniu Matki, Braci
oraz własnym składa
córka Bożena.

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 wpon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 catą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel.lfax (050) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./tax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, tel.lfax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; Starogard Gdański, tel.lfax (069) 220-80 w godz. 8.00 -16.00

•I :

3ŚUF.I i OGŁOSZEŃ PRZYJMUJĄ

PolCard

ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Str. 12

DinersClub
International
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

SmmąBgamB

9 lutego 1996

Latem 1996 powstanie w Trójmieście

największy salon
meblowy w Polsce

Ale już teraz zapraszamy do naszego
najlepszego asortymentu w

...otrzymasz 10%
CALI BR A

TRENDY

BEST SZKOŁA
Bi JĘZYKOWA
AfflUAlED WflH

Z PRZYJAZNĄ I OTWARTĄ ATMOSFERĄ
WYKWALIFIKOWANYMI I DOŚWIADCZONYMI
NAUCZYCIELAMI (ANGLICY I POLACY)
I PROFESJONALNYM PROGRAMEM NAUCZANIA

ANGIELSKI

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

NIEMIECKI

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
ZAPISY NA SEMESTR WIOSENNY

|

• 70 godzin zajęć

• 350,-zł płatno w 2 ratach

ZESPÓŁ LEKTORÓW BEST

Gdańsk - Wrzeszcz, ul.Pestalozziego tl/13
tel.41-29-02 w.6 w godz. 10.00-17.00

r a b a t u !
VITA

LORD

GS

Renomowana szkoła
językowa z wieloletnim
doświadczeniem
zaprasza

English

dzieci, młodzież i
dorosłych

U NI L I M I T E D

ANGIELSKI
NIEMIECKI
wszechstronna oferta - kursy ogólne, egzaminacyjne,
intensywne, przedpołudniowe, sobotnie, konwersacyjne

ZAPISY - ANGIELSKI
GDAŃSK, ul. Podmłyńska 10, tel. 31 33 73,31 79 33
Wrzeszcz, ul. Klonowa 1, tel. 41 96 76
Oliwa V LO, ul. Polanki 130, tel. 5211 91
N
Chełm SP 8, ul. Dragana 2, tel. 32 71 52
GDYNIA III LO, ul. Legionów 27, tel. 22 15 30

1NSBRUCK

YENECJA

Karwiny SP 42, ul. Staffa 10, tel. 29 20 00

godz. 10-18
godz. 14-20

I

f

° '

"20

9 dz 16

J

ZAPISY - NIEMIECKI
GDAŃSK, ul. Podmtyńska 10, tel. 31 33 73,31 79 33

godz. 10-18

GDYNIA III LO, ul. Legionów 27, tel. 22 15 30

godz. 16-20

KSIĘGARNIE ANGIELSKIE
Gdańsk, ul. Podmtyńska 10, tel. 31 33 73

godz. 10-18

Gdynia, ul. Świętojańska 14

godz. 10-18

NOWO OTWARTA MIĘDZYNARODOWA
KSIĘGARNIA "LIBRI MUNDI"
najszerszy wybór podręczników do nauki języków obcych!

DESSAU

EMS

LIDO

FLENSBURG

rabaty dla szkół i nauczycieli
Gdańsk, ul. Rajska 1/5 f

Przedsiębiorstwo Turystyczne

godz. 10-18

f9uri/T

licencjonowane, komfortowe przewozy autokarowe

do Bremy, Hamburga,Karlsruhe, Kolonii,
Monachium, Stuttgartu,Saarbrucken

Zaprasza do nowej siedziby biura

w budynku NSZZ „Solidarność",

ul. Wały Piastowskie 1, pok. 8c,tel. 46-24-31

Zapraszamy
Gdańsk-Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 211
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 10-18 sob. 10-15
O G R A N I C Z O N
O F E R T A
BALTIC MARINĘ GDYNIA
zaprasza marynarzy zainteresowanych pracą na statkach
armatorów zagranicznych do swojego Biura w Gdyni, ul.
Abrahama 70 (wejście od ul. Władysława IV).
Jednocześnie informujemy, że z dniem 29.01.1996 zostały
zmienione nasze numery telefoniczne.
telefony: 611 661,614 671,614 370 oraz 204 412
fax 614 743

zaprasza do

• - SKLEPU ZIELARSK0-DR0GERYJNEG0
• - PUNKTU HIGIENY JAMY USTNEJ
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Aldony 2 a, I piętro

Ceny hurtowe dla wszystkich odbiorców
pon.-piąt., godz. 7.00-17.00, sobota 8.00-12.00
tel. 41-20-25
tel./fax 41 -23-72

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Turku
poszukuje stałego kontrahenta w zakresie
sprzedaży mleka w proszku pełnego
i odtłuszczonego na eksport, jak również na kraj.

.

R 584

BIMIT - MITA

AUTORYZOWANY DEALER

BIMIT - MITA

GSEE
KIP sprzedaż
autoryzowany
serwis

A

GDAŃSK, UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 24 (II p)
•3 462-264, 462-689
17705/26705

KOPIARKI
SPRZEDAŻ
AUTORYZOWANY SERWIS
ORYGINALNE MATERIAŁY

GDAŃSK, UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 24 (II p)
"S 462-264,462-689
TEL/FAX313-516
320-917 CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

EEMCB

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO•HANDLOWE
84 - 230 RUMIA ul. Dolna 23

• PRODUKCJA•
MONTAŻ • SERWIS

Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Gdańsku uprzejmie informuje o
uruchomieniu nisko oprocentowanych 6 nowych linii kredytowych ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę
środowiska.
Kredyty te przeznaczone są na:
al - energooszczędne oświetlenie w gminach,
b/ - modernizację instalacji c.o. i cieplej wody,
c/ - mate oczyszczalnie ścieków, kanalizację sanitarną oraz zagospodarowanie
osadów,
d/ - zagospodarowanie odpadów stałych na terenach wiejskich,
el - modernizację stacji uzdatniania wody.
Oprocentowanie w skali roku wynosi od 8 do 9,2%
f/ - adaptację silników spalinowych do paliwa gazowego,
Oprocentowanych 9,2% rocznie
g/ - wyposażenie stacji paliw w urządzenia do dystrybucji gazu.
Oprocentowanych 18,4% rocznie.
Kredyty wymienione w pkt. a, przeznaczone są dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Pozostałe kredyty przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych.
Zapraszamy szanownych klientów do naszego Oddziału w godz. 8.30-15.30.

PRZECZYTAJ - ROZWAŻ - SKORZYSTAJ Z SZANSY!

CHRONIMY NIE TYLKO PIENIĄDZE...
BOŚ SA Oddziat GDAŃSK
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30
tel: 31 12 75,31 68 86, 31 68 87, fax 31 68 88

AUTORYZOWANY DEALER

KASY FISKALNE

Tel./fax 71-31-52
Tel. 090-502-093, 25-46-40

KREDYT JAKIEGO POTRZEBUJESZ!

PZF „CEFARM" Gdańsk

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ

GDAŃSK

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
SPÓŁKA AKCYJNA

Aktualne numery.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
(0-63) 78-54-10 wew. 362
(0-63) 78-40-07
tel./fax (0-63) 42-37-47 wew. 265

B(ms

t

pon. -piątek 7.00-17.00
sobota 7.00-13.00

NOWOCZESNA TECHNIKA OKIENNA

OKNA PCV
Profile REHAU, PANORAMA, okucia WINKHAUS
^REKLAMA

można #
m

REKLAMA DUO

nowy rodzaj
reklamy ukazującej się jednocześnie

w dzienniku bałtyckim
IWECZORZE WYBRZEŻA

R.193/25929

g

i

OKUCIA
STOLARKI
BUDOWLANEJ

•i

Beretta

Hep20

zamki, Klamki,
kłódki, zawiasy,
okucia mosiężne

HURTOWNIA
„SERWISER"
SOPOT, ul. 3 MAJA 53 A
tel. 51 45 01

MONTAŻ C.O., C.W. BEZ NARZĘDZI

ZAWORY TERMOSTATYCZNE

MERA-PNEFAL

(

TERMOSERWIS SOPOT
Kościuszki 66, tei. 51 56 22

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel.31-50-41 w. 169, w pon. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00 -18.00, sob. 8.00-16.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel./fax (050) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00-16.00; Tczew, tel.!fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00-16.00; Starogard Gdański, tei/fax (069) 220-80 w godz. b.OO- 16.00
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Hokej: Słociniowiec o miejsca 5-11
mm
"
JL
•% |

Pod siatką: GedanicrDGT - Stal Mielec

Pod naszym

•

Znow ta Polonia

Przed drugim
etapem

patronatem

Rekord

Guinnessa
w
10 lutego o godz. 16 od
będzie się w hali Agro-Kociewie próba bicia rekordu
Guinnessa w podbijaniu pił
ki głową. Spróbuje tego do
konać znany żongler piłkar
ski, Janusz Chomonłok,
autor wielu rekordów w tej
dyscyplinie.
Wstęp na imprezę kosztować
ma 2 zł, a organizatorzy liczą na
udział wielu kibiców zaintereso
wanych tym niecodziennym wy
darzeniem.
Dotychczasowy rekord Guin
nessa w podbijaniu piłki głową
wynosi 7 tys. odbić i ustanowio
ny został przez Diego Maradonę.
Janusz Chomontek powiedział
nam, że zamierza odbić piłkę co
najmniej 10 tys. razy. Imprezę
wspomógł finansowo prezydent
miasta, Paweł Głuch, a patronuje
jej „Dziennik Bałtycki".

Figurowcy
na tafli
W niedzielę hokeiści Stoczniowca grają z Polonią Bytom.
Po przegranej rywalizacji z Podhalem Nowy Targ, hoke
istom Stoczniowca pozostały zmagania o miejsca 5-11.
Pierwszym rywalem gdańszczan będzie Polonia Bytom. Decydujgcy mecz odbędzie się w najbliiszq niedzielę o godz.
18 w hali „Olivia".
Polonia, która w sezonie za
sadniczym była najsłabszym
zespołem w lidze, jest dla
Stoczniowca niewygodnym ry
walem. Przypomnijmy, że
w pierwszej części sezonu bytomianie pokonali drużynę tre
nera Wiesława Walickiego
dwukrotnie. Raz na początku
rozgrywek w Gdańsku (3:2)
i w ostatnim meczu tych dru

żyn na Śląsku (7:5), kiedy to
poloniści przerwali passę
ośmiu kolejnych zwycięstw
Stoczniowca.
Sądzimy jednak, że w dwumeczu (o awansie zadecyduje
lepszy bilans) faworytami będą
gdańszczanie, którzy mimo
kontuzji Mariusza Justki, będą
dysponowali dość liczną kadrą
hokeistów. Wystąpią już bo-

Fot. Robert Kwiatek
wiem rekonwalescenci. Władi
mir Paszkin i Krzysztof Dolny
Do zespołu dołączyli także re
prezentanci kadry do lat 18
z SMS Sosnowiec,'Adam Bo
rzęcki i Marian Csorich.
Dziś rozegrany zostanie
pierwszy mecz tych drużyn
w Bytomiu, a rewanż w nie
dzielę o godz. 18 w hali „OLivia". Zwycięzca tego dwumeczu awansuje do grupy zaspołów walczących o miejsca 5-8
i następnym jego rywalem bę
dzie lepszy z pary KKH Kato
wice - BTH Bydgoszcz.

„Eksspres • narty" Piłka rętzno: Spójnia • Fablok Chrzanów

Autokarem
do Wieżycy
Od stycznia tego roku
„Gdańsk - Tourist" wznowił
sobotnio-niedzielne wyjazdy
do Wieżycy pod hasłem
„Express - narty". O ile w naj
bliższą sobotę i niedzielę nie
zbiorą się komplety pasażerów
z nartami^ wyjazd nie dojdzie
do skutku. „Gdańsk - Tourist"
pod numerem telefonu 31-1227 przyjmuje zapisy na wyjazd
do Wieżycy w najbliższy
weekend. Odjazd 10 i 11 bm.
o godz. 9.10 spod dworca PKS
w Gdańsku (obok postoju tak
sówek). Autokar będzie miał
napis „Gdańsk-Tourist". Wy
jazd spod stoku do Gdańska
o godz. 15. Koszt dojazdu
w obie strony wynosi 10 no
wych złotych.
***

(K.K.)

Sobotni slalom w ramach
imprezy „Szlakiem Wzgórz
Morenowych" rozpocznie się
o godz. 10, a niedzielny bieg
narciarski o godz. 11. We
wczorajszej zapowiedzi omył
kowo odwrotnie podaliśmy go
dziny tych konkurencji. Prze
praszamy.

Tenis stołowy

Inne ce e
Dwa mecze w ligach tenisa
stołowego będą mogli obejrzeć
w sobotę sympatycy tej dyscy
pliny sportu. W hali AWF
w Oliwie (sala nr 2) mający
apetyt na tytuł mistrza Polski
pingpongiści AZS AWF Hanimex Vivitar Gdańsk
o godz. 17 rozpoczną rywaliza
cję z Sanem Poznań. O tej sa
mej porze w hali MRKS na Za
spę I-ligowy zespół gospodyń
zmierzy się z MKS Łódź.
Akademicy nie mogą już
przegrywać, gdyż do lidera Baildonu Katowice tracą aktualnie
dwa punkty. O zwycięstwo z Sa
nem jesteśmy raczej spokojni,
tym bardziej, że gospodarze wy
stąpią w optymalnym zestawie
niu.
Inny cel przyświeca żeńskie
mu MRKS Gdańsk. Jeżeli młode
zawodniczki z Trójmiasta pora
dziły sobie wczoraj z AZS Poli
techniką we Wrocławiu (do
chwili zamknięcia numeru nie
uzyskaliśmy wyniku), to raczej
bez problemów utrzymają się
w I lidze. W innym przypadku
trzeba będzie pokonać łodzianki.

Bez odpuszczania

Coraz bliiej do końca pierwszego etapu rozgrywek majq
szczypiorniści ekstraklasy. W nadchodzący weekend prze
kroczą półmetek rundy rewanżowej. Przed własnq publicz
nością zagra Spójnia Gdańsk. W MHS na Przymorzu w sobo
tę o godz. 16 jej przeciwnikiem będzie czerwona latarnia
rozgrywek - Fablok Chrzanów.
- Spotkanie z Fablokiem
traktujemy jak każdy mecz li
gowy czyli bardzo poważnie powiedział trener Leszek Bier
nacki. - Przygotowywaliśmy
się niezwykle starannie, roz
grywając nawet sparing z Il-ligową Polonią Elbląg. Chrzanowianie do tej pory zdobywali
tylko punkty z gdańskimi „7".
Z nami wygrali 25:21, a z Wy
brzeżem zremisowali. To
o czymś świadczy. Niemniej
po naszej stronie są większe
atuty, przede wszystkim lepsza
kondycja. Dlatego będziemy
chcieli skutecznie zagrać
kontrą. W meczu nie będę
mógł skorzystać z usług Miro
sława Maciągi, który przed
ostatnim spotkaniem ze Ślą
skiem we Wrocławiu przewró
ci! się i złamał obojczyk oraz
Marcina Pilcha. Szkoda, bo
najbliższe trzy potyczki są dla
nas niezwykle ważne i brak
tych zawodników będzie na
pewno odczuwalny. Niemniej
zrobimy wszystko, aby zdobyć
sześć punktów. Nawet jeśli
w ostatecznym rozrachunku
nie uda się zająć miejsca

w czołowej ósemce, zgroma
dzone punkty przydadzą się
w walce o utrzymanie statusu
pierwszoligowca - zakończył
wypowiedź szkoleniowiec.
W Fabloku wyróżniającymi
się zawodnikami są solidny
bramkarz 37-letni Stanisław
Malczewski oraz bardzo sku
teczny w ostatnim czasie Seba
stian Wieczorek, który po od
byciu służby wojskowej po
wrócił z Gwardii Koszalin. Po
nadto na wyróżnienie zasługuje
kołowy Zbigniew Bromboszcz.
Faworytem są na pewno go
spodarze, ale emocji nie po
winno zabraknąć. Zapewnił
nas o tym trener Biernacki.
Drugi nasz zespół Wybrzeże
wyjeżdża do Grunwaldu Po
znań. Dla gdańszczan będzie to
niezwykle prestiżowa rywali
zacja, gdyż poznaniaków pro
wadzi aktualnie Bolesław Olej
niczak. do niedawna ich opie
kun.
Z innych spotkań na czoło
wysuwa się konfrontacja
w Płocku, gdzie lider Petroche
mia podejmuje wicelidera Iskrę
ceresit Kielce.
Maciej Polny

Fot. Robert Kwiatek

Dwumeczem z mielecką Stalą zakończą rundę zasadniczą
siatkarki Gedanii DGT Gdańsk. Oba spotkania odbędą się
w hali przy ul. Kościuszki we Wrzeszczu. Początek - sobota
godz. 17.30 i niedziela godz. 11. Wynik rywalizacji nie bę
dzie miał znaczenia dla kolejności w tabeli. Znamy już bo
wiem podział serii A I ligi na dwie czwórki.
Pierwsza czwórka w składzie
Chemik Police, Augusto Kalisz,

Stal Bielsko i Pałac Bydgoszcz
rywalizować będzie o medale.

Bartnik - Bonin walkg dnia w Elblągu

Ring wolny

W niedzielę 11 lutego już o godz. 9.30 na elbląskim rin
gu, w hali MOS przy Kościuszki, zabrzmi gong oznajmiający
inaugurację nowego sezonu pięściarskiego.

J

ak .nas poinformował dy
rektor KSW Renoma
Start Franciszek Wi
śniewski, przed meczem
Już dzisiaj ua lodowisku z Gwardią Wrocław odbędzie
się kilka walk sparringowych
krytym w hali „01ivia" nastąpi
otwarcie mistrzostw Polski ju bokserskiego narybku, potem
niorów młodszych w łyżwiar dwie walki pokazowe juniorów
stwie figurowym. O godz. 18 i seniorów, a następnie ok.
godz. il, w ringu pokażą się
będzie można zobaczyć popisy
par tanecznych, które zapre główni bohaterowie dnia, dru
zentują się w tańcach obowiąz żyny Renomy Start i Gwardii
kowych.
* Wrocław.
W środę, w Polskim Związ
Kolejne konkurencje w so
ku Bokserskim zatwierdzono
botę (od 8.45 do 16.45 pro
gram skrócony przedstawią so dla elbląskiego klubu, aż 5 no
listki i soliści, a po nich na ta wych pięściarzy. W kat. wag.
flę wyjadą pary taneczne - tań 51 Dariusza Kizeszewskiego
ze Startu Włocławek, brązowe
ce dowolne). Zakończenie im
prezy nastąpi w niedzielę, kie go medalistę mistrzostw Polski
dy od 9.15 do 16 program do- [ seniorów, w kat. wag. 54 kg
wolny zaprezentują solistki Rafała Grzankowskiego z Wi
i soliści.
sły Tczew młodzieżowego mi
Organizatorzy nie przewi strza Polski, w kat. wag. 57 kg
dzieli na zawody żadnych bile
Mariusza Gruchałę z Chojnitów. Tym bardziej zatem za czanki Chojnice młodzieżowe
praszamy do „01ivii" wszyst
go mistrza Polski, w kat. 75 kg
kie dzieci z Trójmiasta, które
Artura Drzewuckiego ze Startu
interesują się łyżwiarstwem fi
Włocławek młodzieżowego
gurowym i chciałyby pójść wicemistrza Polski oraz w kat.
w ślady Grzegorza Filipow 81 kg. Dariusza Heniga z Wi
skiego czy Zuzanny Szwed.
sły Tczew młodzieżowego mi
strza Polski. Być może tych

bokserów zobaczymy już
w niedzielę na elbląskim ringu.
Trener KSW Renoma Start
Jerzy Baraniecki, nie poda)
nam składu na mecz z wro
cławską Gwardią, jednak za
pewnił, że wystawi pełną dzie
siątkę zawodników. Niestety,
kibice nic zobaczą w ringi; Jac
ka Bielskiego, który objęty jest
odrębnym przygotowaniem
olimpijskim i ma uczestniczyć
w międzynarodowym turnieju
bokserskim w Czechach. Zgo
dę PZB na ligowy występ
w Elblągu z kadry olimpijskiej
otrzymał jedynie wrocławski
bombardier Wojciech Bartnik.
Jego pojedynek z walecznym
Tomaszem Boninem w wadze
ciężkiej powinien stać się wal
ką dnia.
Zarząd elbląskiego klubu
stawia przed drużyną zadanie
wywalczenia medalu w tej
edycji rozgrywek. Podobnego
sukcesu oczekuje grono spon
sorów.
Boks w Elblągu ma 50-letnią tradycję, a wzmocnienie
drużyny przed nowym sezo
nem stwarza elbląskim kibi
com szanse na widowiska
sportowe o wysokim poziomie.

W lidze koszykarek: Start - Stilon

Przymiarki do play off
Ostatnią przed play off kolejkę spotkań ligowych roze
grają w sobotę koszykarki. W Gdańsku w hali przy ul. 3
Maja Start o godz 17 podejmuje Stilon Gorzów. Warta wy
jeżdża do Torunia na mecz z tamtejszym AZS.
Najważniejsze decyzje
przed play off już zapadły.
Znana jest ósemka zespołów,
które walczyć będą o medale
i sześć, jakie zmagać się będą
o dwa zapewniające ligowy byt
miejsca.

W strefie zespołów zagrożo
nych spadkiem znalazł się
Start, którego pierwszym ry
walem będzie Włókniarz Bia
łystok lub AZS Poznań.
Gdańszczanki, pod warunkiem
sobotniego zwycięstwa ze Sti-

Czy siedząca Loreta Galdikiene podniesie koszykarki Startu?

Motocykle na lodzie

Grand Prix Polski

Już po raz trzeci mistrza świata w wyści
gach motocyklowych na lodzie wyłoni seria
10 Grand Prix. W pięciu krajach (GP Rosji i
GP Niemiec za nami, pozostały Polska, Ho
landia i Norwegia) odbędą sią po dwa 20 biegowe turnieje GP (dzień po dniu) z do
datkową serią czterech wyścigów finałowych
(podobnie jak w zawodach na żużlu).
W ubiegłym sezonie, po ponad 25 latach prze
rwy, wyścigi na lodzie powróciły do Polski. Na
warszawski tor „Stegny" zamiast łyżwiarzy wyje
chali motocykliści. Polskę reprezentowali wów
czas dwaj ... Rosjanie. Bracia, Siergiej i Jurij Iwa
nowowie, wykupili licencje PZMot. i wystartowali
w barwach naszego kraju. Mistrzem świata został
najstarszy (47 lat) i najbardziej doświadczony
wśród wszystkich uczestników, Szwed Per - Olof
Serenius. Zdetronizował on Aleksandra Balaszowa
i w ten sposób przerwał kilkuletnią passę zwy
cięstw zawodników rosyjskich.
Na „Stegnach" spotkają się najlepsi zawodnicy
na świecie w 5 i 6 turnieju tegorocznego GP. Choć
tym razem nie będzie reprezentantów Polski (bra
cia Iwanowowie zostali zawieszeni przez macie
rzystą federację, a nasi zawodnicy na razie nie
kwapią się do jazdy na lodzie), emocji i gorących

Dorota Rucka prosi o przychylność niebios.

momentów na pewno nie zabraknie. W sobotę po
czątek zawodów o godz. 17, a w niedzielę o godz.
14. Relacje zaplanował także CANAL +. O tym
jak rywalizowano w Warszawie napiszemy w po
niedziałkowym „DB".

Tomasz Pazik

We Frankfurcie nad Menem odbyły się drugie
dwudniowe zawody Grand Prix motocyklowych
mistrzostw świata na lodzie. W GP Niemiec pierw
szego dnia najlepszy okazał się Szwed Stefan
Svensson, a nazajutrz Rosjanin Wiaczesław Nikulin.
W sobotę 37-letni Svensson pozostawił w poko
nanym polu trójkę Rosjan, Aleksandra Bałaszowa,
Nikulina i Jurija Polikarpowa. W niedzielę powio
dło mu się już gorzej i zdołał się zakwalifikować
tylko do finału „B". Finał „A" był wewnętrzną
sprawą jeźdźców rosyjskich. Nikulin wyprzedził
Bałaszowa, Władimira Lumpowa i Polikarpowa.
Czołówka klasyfikacji GP po czterech turnie
jach: 1. Bałaszow 75 pkt., 2. Polikarpow 73, 3. Ni
kulin 65, 4. Władimir Fadiejew (Rosja) 58, 4.
Svensson 55.
Kolejne zawody już w najbliższy weekend na
warszawskich Stegnach.

Fot. Maciej Kostun

łonem, mają szansę minąć
w tabeli Stara Starachowice
i do play off wystartować z 12
pozycji. Tyle, że gorzowianki,
które zapewniły sobie już ligo
wy byt i grę w ósemce też będą
się starały zwyciężyć, aby
w pierwszej rundzie nie trafić
na Wartę.
Istotne znaczenie dla układu
gier play off będzie miało też spo
tkanie w Starachowicach, gdzie
gospodynie podejmują warszaw
ską Polonię, która rywalizuje ze
Stilonem o siódme miejsce w tabe
li.
Nie mniej interesująca sytu
acja powstała na górze. Wiado
mo, że gdyńska Warta do decy
dujących gier wystartuje z naj
bardziej uprzywilejowanej,
pierwszej pozycji. Na drugie
miejsce szansę mają jeszcze
trzy drużyny: Olimpia Poznań,
ŁKS Łódź i MTK Pabianice.
Jeśli Olimpia wygra w Krako
wie z Wisłą - będzie druga.
Na ostatni mecz podopiecz
ne trenera Tadeusza Hucińskiego jadą do Torunia i będzie to
ich ostatni mecz, w którym li
derki będą mogły pozwolić so
bie na szlifowanie wariantów
taktycznych.

Koszykówka i piłka ręczna

W mi
Trwają zimowe forie. Tej
części młodzieży, która ule
wyjechała z Trójmiasta, lub
przybyła z innych stron Pol
ski i oczywiście stałej grupie
kibiców niezależnie od wie
ku, proponujemy wybranie
się na międzynarodowe tvrniejo młodzieżowe w koszy
kówce I piłce ręczne|.
W hali Startu Gdańsk przy
ul. 3 Maja roczpoczął się
wczoraj międzynarodowy tur
niej koszykówki kadetek o pu
char prezesa obchodzącego ju
bileusz 50 lecja OZKosz
Gdańsk. Dzisiejsze* mecze dru
giego dnia przewidziane są
w godz. 9 - 16.30 (w sumie
sześć spotkań), natomiast so
botnie finały o ostateczne loka
ty rozpoczną się także o godz.
9, przy czym spotkanie
o pierwsze miejsce zaplanowa
no na godz. 13.30. Wracając
zaś do wczorajszego dnia tui

obsadzie
nieju, to w pierwszym swoim
występie prowadzone przez M.
Korpolewskiego kadetki Startu
Gdańsk pokonały AZS Poznań
59:28.
17-letnie piłkarki ręczne
wyznaczyły sobie z kolei rendez-vous w dwóch halach
Gdyni - SP nr 41 na Obłużu
i SP nr 31 w Chyloni, gdzie
dziś rozpoczyna się międzyna
rodowy turniej „7" juniorek
młodszych o puchar prezyden
ta obchodzącej swoje 70-lęcie
Gdyni. Przypomnijmy, że
w gronie 12 drużyn awizowany
jest start reprezentacji narodo
wych Ukrainy i Polski. Mecze
odbywać się będą od godzin
przedpołudniowych do póź
nych popołudniowych. Turniej
potrwa trzy dni, a decydujący
o pierwszym miejscu finałowy
mecz przewidziano w niedzielę
o godz 12.45 w hali na Obłu
żu.

(Paw)

Pozostałe cztery drużyny, Kole
jarz Katowice, Gedania, Wisła
Kraków i Stal Mielec o utrzy
manie się w serii A.
Drugi etap rozgrywek zacznie
się za tydzień. Wszystkie druży
ny rozpoczną rywalizację od ze
ra, grając po dwa mecze u siebie
i dwa na wyjeździe. W „gdań
skiej" grupie po zakończeniu te
go etapu pierwsze dwa zespoły
z największą liczbą punktów za
pewnią sobie udział w kolejnym
sezonie, pozostałe dwa walczyć
będą o utrzymanie. Zespół, który
pierwszy przegra trzykrotnie
spadnie do serii B, zwycięzca
zmierzy się w barażach z wiceliderem niższej klasy.
Gedanię DGT, która
w obecnym sezonie nie roz
pieszczała swoich sympaty

ków, czeka trudne zadanie. Pa
trząc na tabelę wydaje się, że
najsłabsza w tej grupie jest Stal
Mielec. Wisła Kraków gra co
raz lepiej i jest w stanie wygrać
w Gdańsku, co udowodniła
dwa tygodnie temu.
- Myślami jesteśmy już
w drugim etapie, gdzie przyj
dzie nam walczyć o utrzyma
nie. Dlatego bez względu na
przebieg spotkań ze Stalą szan
sę pogrania otrzymają wszyst
kie moje zawodniczki stwier
dził opiekun Gedanii Jerzy Ko
morowski. - Pod znakiem za
pytania stoi tylko występ Do
roty Dziewior która nie wyle
czyła się w pełni po zapaleniu
oskrzeli. Ogólnie jestem jed
nak dobrej myśli. Forma po
winna zwyżkować... •T,,

Maciej Polny

Siatkówka w Pucku
76 rocznica zaślubin Polski z morzem stała się dla Międzyszkol
nego Klubu Sportowego Korab w Pucku okazją do zorganizowania
międzynarodowego turnieju siatkówki juniorów. Impreza rozpocznie
się w hali ZSZ przy ui. Kolejowej dziś o godz. 15,a program przewi
duje mecze: SKS Polmos Starogard Gdański - Stoczniowiec Gdańsk
i reprezentacja Rygi (Łotwa) - MKS Korab Puck. Dalszy ciąg turnie
ju w sobotę o godz. 15 i niedzielę o godz.40.
p j
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UKF 7! .09 i 90.70 MHz stereo
Serwisy informacyjne: 6.00 do 0.00
co godzinę oprócz 19.00. Serwis lo
6.45,
7.35,
kalny:
8.35,10.35,12.35,14.35,17.35,20.35
Serwi> sportowy. 850,11.35,15.35,
18.15. Przegląd prasy: 9.10
6.00-10.00 Przebudzenie na życze
nie; 6.05 Piosenka dla solenizanta
6.15 Rock'n'roll na dziś; 6.20 Pio
senka z uśmiechem; 6.25 Gimnasty
ka; 6.55 Trójmiasto na żywo; 7.10
Temat tygodnia; 7.15 Dynastia Miziołków; 7.20 Konkurs dla dzieci;
7.45 Mag. motoryzacyjny; 8.15,9.40
Radio ARnet zaprasza; 8.40 Wiado
mości ekonomiczne; 9.25 SOS dla
bezrobotnych; 9.40 Radio ARnet za
prasza; 9.55 Zapowiedzi programo
we; 10.05-14.00 Drugie Śniadanie;
10.20 Handel w Trójmieście; 10.55
Infonnacje kult.; 11.40 Wiadomości
giełdowe; 12.10 Horoskop; 12.45
Trzy łyki klasyki; 13.15 Goście Lu
dwika O.; 14.05-16.00 Bądź gotowy
na weekend; 14.45 Mag. dla zmoto
ryzowanych; 16.00-18.00 Adam
Czajkowski zaprasza; 18.05-1.00
Piątkowa hulanka z Ludwikiem O.;
18.05 Koncert życzeń; 20.15 Wiado
mości przeterminowane?; 22.05 Pił
karski Totek z Radiem ARnet; 23.10
120 minut złamanych organów;
I.00-6.00 Muzyka Non Stop

Gdańsk-UKF 10230 MHz.
Elbląg-UKF 107,4MHz
2.00,4.00,6.25,8.25,10.25,12.25,
14.25, 18.25, 19.25 Wiadomości:
6.30 12.30. 20.20 Różaniec; 7.45
11.00,16.00 W Rodzinie Radia Ma
ryja; 5.45 Rozpoczęcie programu
i pacierz; 6.00 Anioł Pański;7.00
Msza Św., 8.00 Godzinki ku czci
Niepokalanego Poczęcia NMP; 8.30,
16.30 Katecheza; 9.30 Czas pieśni;
9.50, 14.30 Mogę, chcę pomóc;10.00,19.30 Audycja dla dzie
ci; 10.30 Porady lekarskie; 11.20,
18.40 Radiogazeta; 11.45, 23.45
Medytacja; 12.00 Anioł Pański;
12.10 Spotkania z Biblią; 5.05,13.15
Radiogazeta; 13.45 Literatura; 14.00
Modlitwa popołudniowa; 14.15 Czas
dobrych nowin; 14.40 Muzyka mi
strzów; 15.00 Koronka do Miłosier
dzia Bożego; 15.15,21.15 Rozmowy
nie dok.; 16.15 Serwis Radia Waty
kańskiego; 17.30 Koncert życzeń;
18.00 Anioł Pański i Nieszpory,
18.30 W nurcie nauczania Jana Paw
ła II; 19.00 Audycja dla młodzieży;
19.45 Modlitwy dzieci; 20.00 Audy
cja Radia Watykańskiego; 21.00
Apel Jasnogórski; 21.15-0.00 Czas
wzrastania; 2350 Kompleta

RADIO

UKF 67.07 i 101.7 MHz;
PTK 106.4,69.9 MHz
Wiadomości: od 5.00 do 24.00 (co
godzinę); Skróty wiadomości: 5.30,
7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30.
18.30; Wiadomości lokalne: 6.30,
8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
17.30, 20.30; Sport: 6.04, 7.04,
18.05
6.00-9.00 Poranek z Radiem
Plus; 6.43 Ewangelia z komenta
rzem; 7.25 Patron dnia; 8.10 Gość
Radia Plus; 9.15 Serwis ekonomicz
ny; 1035 „W prawo, lewo czy pro
sto" konkurs; 12.40 „Rozmowy
pewnej pani z pewnym księdzem";
13.15 Serwis giełdowy; 13.40 Pro
pozycje kulturalne; 14.45 „Kwa
drans przed weekendem": 16.35 Au
to Plus Radio: 18.40 Wiadomości
z życia Kościoła; 18.52 Religia, Ety
ka. Kościół - przegląd tygodników;
19.40 „Pluszowy kącik" - dobranoc
ka; 21.00 Legnedy Rock'n'Rolla;
22.15 Ewangelia z komentarzem

ESKA NORD
Gdańsk - UKF 68.63 i 96.4
Gdynia - UKF 72.92 i 106.7
5.30-23.30 Wiadomości - co godzi
nę; 7.00-18.00 Skrót wiadomości co godzinę: 0.00 -23.00 Pogoda - co
godzinę; 6.15, 7.15, 8.15, 11.15,
15.15, 16.15, 17.15 Wiadomości
drogowe: 0.05,7.05 Horoskop; 640
Para w gwizdek - konkurs; 8.05 Ser
wis ekonomiczny; 8.35 Informacje
walutowe: 8.45 Stoliczek Eski - roz
mowa z gościem; 9.15 Pól paczki
z rana konkurs na śniadanie; 9.45,
14.45 Wiadomości kulturalne; 1050
Kalendarium muzyczne; 1135 Złoty
kwadrans Eski - muzyczny NonStop; li.50 Twoja szansa konkurs
45 sekund; 14.10 2x2 - Kto to gra konkurs: 15.05 Co na giełdzie; 15.10
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz konkurs; 16.20 Konkurs 20 pytań;
17.05 Serwis mzyezno-filmowy;
17.45 Wiadomości sportowe; 18.35
Muzyka, którą kochacie; 20.00 Radioalternatywni i; 22.35-23.30 Mu
zyczna godzina miłości - muzyka
Non Stop

RADIO

G

D

A

Ń

S

K

UKF 67.85 103.7 MHzsterec .
Wiadomości co godzinę; Wiadomo
ści sportowe: 7.10, 12.10, 16.10,
19.10;
5.00 - 9.00 Studio Bałtyk; 9.05 Ra
dio biznes; 10.00-14.00 Cztery go
dziny dla ciebie i rodziny; 9.45,
II.45,13.45 Ogłoszenia na telefon;
10.45,12.45 Radiowa giełda pracy;
11.15 Ekspert; 11.33 Warto, nie
warto... 11.58 Wstępne notowania
giełdy; 12.15 Konkurs 10 pytań...
milion złotych; 12.38 Giełda papie
rów wartościowych; 13.15 Kuchnia
Dominika; 14.00-18.00 Studio Bał
tyk; 14.10,15.10,15.50 Raport dro
gowy, 14.15, 15.15,16.15, 16,45,
17.15,17.45 Informacje miejskie;
14.45 Giełda pracy; 15.45 Ogłosze
nia na telefon; 18.05 Buzowanie na
ekranie; 19.05 Na marginesie dnia;
20.05 W to mi graj, 21.00 Debata
pi. Radia Gdańsk i TV Gdańsk22.00
Radio BBC 23.05 Ab ovo mag.
popularno; inkowy; t!5 Radio neaj

RADIO

P L U

s

RADIO
Z

E

T

Gdańsk-UKF 71.69 MHz
Elbląg-UKF71.36MHz
4.00-6.00 Świt z Radiem Zet;
6.00-9.00 Poranek 7 Radiem Zet;
6.20. 9.40 Horoskop dnia; 6.50 Za
powiedzi TV; 7.40 Magazyn giełdo
wy; 8.15 Gość Radia Zet; 8.40
Książki Czesława Apiecionka; 9.15
Urodziny z Radiem Zet - konkurs;
9.20 Horoskop na urodziny; 9.50
Ciekawostki Krecika; 10.10 Bulion
Zet; 12.00 Wiadomości w południe Małgorzata Łaszcz; 1250 Na krawę
dzi najlepsi wykonawcy New
Rock: 13.15 Dzwonię do pana, pani
- pr. Janusza Weissa; 14.10 Maga• zyn reporterów i zapowiedzi kultu
ralne; 15.00 Wydarzenia dnia - Rafał
Domański;15.10 Hip Hop Zet;16.10
Hip Hop Zet; 16.50 Ciekawostki
Krecika; 1750 Na krawędzi naj
lepsi wykonawcy New Rock, 18.10
Szymoniada pr. Szymona Majew
skiego; 19.05 Komputerowa lista
przebojów Radia Zet; 20.05 UK
Chaii Atlack, 2015 Na krawędzi
najlepsi wykonawcy New Rock,
21.05 Klub Radio Zet: 23.10 Now
z Rr.dioa Ze*
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Lekkoatleci
w hali

Roman Judycki • siciypiornista Wybrieźa

Fredericks

Nie należę do grupy bankietowe

Kilka bardzo dobrych wyni
ków osiągnęli lekkoatleci pod
czas halowego mityngu w Gan
dawie. Autorami najlepszych
tegorocznych wyników na
świecie byli: 28-letnie Olga
Sziszigina (Kazachstan) - 7.85
na 60 m ppl. oraz dwukrotnie
29-letni Frank Fredericks (Na
mibia) - 6.52 na 60 m i 20.37 na
200 m.
Wyróżnili się ponadto: Irina
Priwałowa (Rosja) - 7.14 na 60
m, Mary Onyali (Nigeria) 23.35 na 200 m, Stella Jongmans
(Holandia) - 2:01.75 i Jelena Guliajewa (Rosja) - 1.96 wzwyż
oraz Derek Mills (USA) - 45.93
na 400 m, Venuste Niyangabo
(Bermudy) - 7:43.15 na 3000 m,
Jonathan N'Senga (Belgia) 7.65 na 60 m ppl. i Tim Lobinger
(Niemcy) -5.75 w tyczce.
Na zawodach w Moskwie
najlepsze w br. rezultaty na na
szym globie uzyskali: 27-letnia
Fernanda Ribeiro (Portugalia) 15:06.52 na 5000 m i 23-letni
Yoelbi Quesada z Kuby - 17.45
w trójskoku.
Tatiana Motkowa skoczyła
1.98 wzwyż, a Marina Andrejewa (obie Rosja) 4.16 o tyczce.
W sprintach najszybsi okazali
się: Randall Evans (USA) 5.70 na 50 m i Aleksander Sokolow (Rosja) - 20.98 na 200
2
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Co tydzień
nagroda!

Totek „DB"
Jaki będzie wynik sobotnie
go meczu Migi siatkówki ko
biet GEDANIA GDAŃSK STAL MIELEC? To aktualne
pytanie w sportowym totku
,.DB". Na telefoniczne (31-1897) odpowiedzi czekamy dzi
siaj (9 bm.) w godz. 14-16.
Wygrana tym razem po
dwójna, bo dwa bilety autoka
rowe na przejazd do Niemiec,
tam i z powrotem, ufundowane
przez Biuro Podróży „01ivia".

For. Bogusław Niemkki

Roman Judycki (nr5) oddaje rzutna bramkę rywala.

Zawodzę swoich sympatyków piłkarze ręczni Wybrzeża GdaAsk. Zespół typo
wany przed sezonem do jednego z medali wlecze się praktycznie w ogonie Migo
wej tabeli. Ale jak mówię w klubie nie wszystko jeszcze stracone. Wystarczy za
jęć miejsce w czołowej ósemce, a fazie play ofł wszystko może się zdarzyć. Zwia
stunem zwyżki formy gdańszczan był ostatni wygrany mecz z Warszawiankę,
gdzie pierwsze skrzypce grał Roman judycki.
Właśnie z Judyckim mieliśmy okazję
porozmawiać po czwartkowym treningu.
- Czy w kolejnych spotkaniach Roman
Judycki będzie prezentował się również tak
dobrze jak w spotkaniu z Warszawianką?
- Zrobię wszystko, aby tak było. Wciąż
posiadam jeszcze rezerwy, ale na sto pro
cent swoich możliwości zagrać chyba nie
można. Zawsze człowiek będzie oczeki
wał, że zaprezentuje się lepiej. Najważ
niejsze, iż cały zespół wreszcie zagrał tak
jak powinien, zwłaszcza w defensywie

i kontrataku. U nas sporym mankamentem
byl ostatnio powrót do obrony. Jednak i to
potrafimy robić.
- Spory wpływ na pańską dyspozycję
miała współpraca z partnerami, której rów
nież brakowało w Wybrzeżu. Pozycje
strzeleckie wypracowywał panu nowy na
bytek, Gintaras Savukinas. Jak ocenia pan
jego przydatność dla zespołu?
- Pozyskanie Gintarasa było dobrym
posunięciem. Dlatego nie zgadzam się
z opinią jednej z gazet, że nie jest tó gracz

wysokich lotów. Jak na polskie warunki,
powinien spełnić nasze oczekiwania i do
prowadzić Wybrzeże do play off.
W meczu z Warszawianką ściągał na sie
bie rywali, tworząc tym samym mnie i ko
legom pozycje do zdobywania bramek .
- Załóżmy, że regres formy „7" Wy
brzeża ma już za sobą. Czy zatem skoń
czyła się działalność słynnej grupy bankie
towej, która powstała w waszym zespole?
- Mam nadzieję, że po karach jakie na
łożono na dwóch graczy wszystko wróci
do normy. Te słynne już poranki czwart
kowe nie wpływały dobrze na cały zespół.
Tym bardziej, że na imprezy chodzą za
wodnicy młodzi, a nie jak mogłoby się
przypuszczać starsi. Meczu nie da się wy
grać w czwórkę czy piątkę graczy. Reszta
zespołu musi pomóc. Młodzież nie powin
na zachowywać się jak „szczeniaki".
- Ale pana rozrywkowy tryb życia nie
dotyczy?
- Oczywiście, że nie. Chciałbym jedno
cześnie zaprzeczyć plotkom, jakie pojawi
ły się po jednej z radiowych audycji, kiedy
padło stwierdzenie, że Judycki też sobie
nie żałuje. Nigdy w takich imprezach nie
uczestniczyłem. Kiedy mam ochotę wypić,
to robię to podczas świąt, albo sylwestra.
- Czy starsi zawodnicy, czyli pan, Jacek
Grzenkowicz, Igor Stankiewicz czy Arka
diusz Dudaref nie potrafią przemówić
młodzieży do rozumu?
- Do tej pory nie mieliśmy wpływu.
Młodzi robili co chcieli i żadne prośby nie
skutkowały. Wierzę, że kary pomogą,
a jak nie, trzeba będzie pomyśleć o innym
sposobie.
- Jutro rozegracie mecz ligowy z Grun
waldem w Poznaniu, którego trenerem jest
Bolesław Olejniczak, do niedawna szkole
niowiec Wybrzeża. Prestiż spotkania jest
ogromny.
- Tak i nie chodzi tu o pieniądze, ale
0 zwycięstwo oraz pokazanie, który trener
jest lepszy. Czy Olejniczak, czy Zbigniew
Markuszewski. Osobiście uważam, że ten
ostatni jest dużo lepszy, biorąc pod uwagę
pedagogiczne podejście do zawodników
1 metody treningowe.
- Czyli zmiana trenera wyszła wam na
dobre?
- Oczywiście. W kolejnych spotkaniach
powinniśmy grać jeszcze lepiej.
- Słyszałem, że dla pana tegoroczny se
zon jest ostatnim spędzonym w Wybrze
żu?
- Jeszcze nie wiem. Przymierzam się do
wyjazdu, ale za wcześnie na konkrety.
Chciałbym zapewnić swojej rodzinie lep
szy byt, tym bardziej, że za około dwa
miesiące powiększy się nam rodzina.
- Czy będzie następca?
- Chciałbym, aby urodził się syn, ale nie
będę narzeka! na córkę.
- Dziękuję za rozmowę.

Czas na rewanie

Niemiecka narciarka, Katja Seizinger marzy o zdobyciu Kryształowej Kuli za zwycięstwo w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata
w konkurencjach alpejskich.
PAPICAF - AP

Wielka faworytka MS w narciarstwie alpejskim

a Katja Seizinger
Za kilka dni na stokach
w hiszpańskiej Sierra Nevada rozpocznę się dwutygo
dniowe (11-25 bm.) nar
ciarskie mistrzostwa świata
w konkurencjach alpejskich.
W ścisłym gronie wielkich
faworytów jest świetna
Niemka, Katja Seizinger.
„To był mój najlepszy spor
towy weekened w karierze" powiedziała bardzo zadowolo
na Katja, gdy w ciągu trzech
dni odniosła w zawodach
o Puchar Świata w Val d' tsere
trzy zwycięstwa w ciągu trzech
dni. Działo się to na początku
bieżącego miesiąca, kiedy
Niemka wygrała zjazd i dwu
krotnie slalom gigant. Szcze
gólny powód do radości dało
jednak niemieckiej studentce
wysforowanie się na czoło ge
neralnej klasyfikcji Pucharu
Świata. Obenie 23-letnia Se
izinger ma 1082 punktów, dru
ga jest Austriaczka Anita
Wachter - 891, trzecia rodacz
ka Katji, Martina Ertl - 889
pkt. „Teraz Katja jest klarow
ną, wyraźną faworytką do zdo
bycia Kryształowej Kuli" orzekła Ertl, z czym w zupeł
ności zgodziła się Wachter,
mówiąc: „Według mnie sprawa

się już rozstrzygnęła, mimo że
do końca rywalizacji o Krysz
tałową Kulę pozostało nam
jeszcze siedem rywalizacyjnych spotkań na stokach".
Seizinger jeździ niesamowi
cie pewnie. Jej perfekcyjność
zadowala i wręcz zdumiewa
nawet szefa niemieckich trene
rów konkurencji zjazdowych,
Rainera Mutschlera. „Nie pra
cowałem jeszcze nigdy z za
wodniczką, która tak precyzyj
nie potrafi wykonywać zalece
nia trenerskie - stwierdził i do
dał - jeśli jej się powie, by
przyspieszyła na takim to a ta
kim odcinku, to jej odchylenie
od wyznaczonego miejsca
przejazdu wynosi najwyżej 30
centymetrów. Niesamowicie
dokładnie opanowana umiejęt
ność giętkiego, elastycznego
poruszania się po ściśle okre
ślonej, optymalnej linii, zna
mionuje jej wielką klasę".
Z uśmiechem choć nieco
ostrożnie mówi Seizinger
o swoich szansach na zbliżają
cych się MŚ w Sierra Nevada:
„Tam panują inne warunki,
tam są inne trasy, i różnie mo
że być, ale przecież od kilku
dobrych lat jestem w zjazdo
wym „cyrku" alpejskim i na
uczyłam się wytrzymywać ci

śnienie przed wielką, prestiżo
wą imprezą. Dla mnie mistrzo
stwa świata są dużym wyzwa
niem, chcę na nich wypaść jak
najlepiej, lecz moim najwięk
szym celem jest zdobycie
Kryształowej Kuli za wygranie
Pucharu Świata".
Niemcy mają jeszcze jedną
znakomitą alpejkę, wszech
stronną Martinę Ertl z Bawarii.
Tej 23-letniej zawodniczce fa
chowcy wróżą dużą przy
szłość. Jest przy tym niesamo
wita, niekonwencjonalna pod
względem zachowania. Marti
na śpiewa, jodłuje, wznosi ra
dosne okrzyki. Kibice ją bar
dzo lubią, jest ich bożyszczem.
Na stokach w Sierra Nevada ta
wesoła dziewczyna może się
gnąć po medal.
Było o dwóch paniach, teraz
na zakończenie o jednym panu.
32-letni Austriak Guenther
Mader wygrał niedawno w Kitzbuehel bieg zjazdowy o Pu
char Świata. W ten sposób stał
się, obok nie startujących już
dziś Pirmina Zurbriggena
i Marca Girardelliego, trzecim
w historii zawodnikiem, który
odniósł przynajmniej jedno
zwycięstwo we wszystkich pię
ciu konkurencjach narciarstwa
zjazdowego.
/p„w\
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DLA CIAŁA I DUSZY
21III - 20IV

23IX - 23X

Maciej Polny

Wiosna w piłce ręcznej kobiet

W sobotę, 10 lutego,
inauguruje wiosennę rundę
rozgrywek ekstraklasa piłki
ręcznej kobiet. Przed wyjaz
dem do Piotrcovii, rozma
wiamy z trenerem EB Starł
Elblęg Jerzym Ringwelskim.
- Jak przygotowywała się
trzecia po jesieni w tabeli dru
żyna do rundy rewanżowej?
- Wszystko odbyło się zgod
nie z wcześniej ustalonym pro
gramem. Trzon drużyny, bez
kadrowiczek Aleksandry Kańduly i Izabeli Czapko, przeby
wał na obozie kondycyjnym
w Stegnie Gdańskiej. Później,
po kilku dniach treningów
w Elblągu, wyjechaliśmy na
dwutygodniowe zgrupowanie
szkoleniowe do Sieniawy k. Ja
rosławia. Zakończył je turniej
w międzynarodowej obsadzie
w Jarosławiu, a pobyt poza El
blągiem zamknęliśmy uczest
nictwem w turnieju w Gnieź
nie. Ostatnim sprawdzianem
przed ligą był dwumecz towa
rzyski z reprezentacją młodzie
żową Białorusi.
W sumie, w przerwie ligo
wej rozegraliśmy 12 spotkań
kontrolnych. Dały mi one moż
liwość sprawdzenia umiejętno
ści wszystkich zawodniczek
wraz z próbowaniem ich gry na
różnych pozycjach. Chcemy
doprowadzić do pewnej uni
wersalności naszych piłkarek.
- Drużynę zasiliła kadrowiczka Małgorzata Jędrzej
czak...

i

- Ubytki kadrowe w trakcie
jesiennych rozgrywek, przypo
mnę Justyny Stelina i podsta
wowej zawodniczki broniącej
na kole Katarzyny Szklarczuk,
stały się bezpośrednim powo
dem poszukiwania nowej twa
rzy do zespołu. Rutynowana
Jędrzejczak, po zgraniu się
z drużyną zapewni wzmocnie
nie naszych szyków obron
nych.
- Jakim składem dysponuje
EB Start przed wiosennym
startem do rozgrywek?
- Mam do dyspozycji 12 za
wodniczek z pola gry oraz trój
kę bramkarek. W pierwszych
meczach nie zagra Elena Wereszczako, dochodząca do sil
po kontuzji. Wzmocnieniem
EB jest powrót po długiej prze
rwie, spowodowanej kontuzją,
skrzydłowej Małgorzaty Czar
nockiej. Liczę, że w fazie roz
grywek play off będę również
dysponował bramkarką Magdą
Chemicz. Za szczególnie waż
ne uważam pierwsze mecze
rundy rewanżowej, one mogą
zadecydować o pozycji EB
Start przed play offami. Nie
ukrywam, że na finiszu ligo
wych rozgrywek interesuje nas
medal...
- Dziękuję za rozmowę.
Inna drużyna z naszego re
gionu, prowadzące w tabeli piłkarki ręczne AZS AWF Naty
Gdańsk, wyjeżdżają na mecz
do AZS AWF Wrocław.

Andrzej Minkiewicz

Pitka na śniegu

Lechia/Olimpia
- Zalgiris

Przed ligowymi drużynami piłkarskimi z naszego regionu
kolejne mecze sparingowe, kolejny etap przygotowań do
wiosennej rundy rozgrywek.
Jak najbardziej oficjalny międzynarodowy mecz, niestety - dla
kibiców - z biletami po 5 zł, rozegra I-ligowa Lechia/Olimpia
Gdańsk. Rywalem podopiecznych trenera Huberta Kostki, będzie
mistrzowski zespól Litwy Żalgiris Wilno. W zespole rywali gdańsz
czan aż roi się od reprezentantów Litwy. W swojej lidze Zalgiris
wygrywa bardzo wysoko, nierzadko w dwucyfrowych rozmiarach.
No cóż, Żalgiris znaczy... zwycięstwo. Czy na ośnieżonym boisku
przy ul. Traugutta Litwini również wygrają? Chyba nie.
Początek tego spotkania w sobotę o godz. 12.
W innych meczach Bałtyk Gdynia, w sobotę o godz. 12, grać bę
dzie z Wdą Świecie. Także w sobotę i także o godz. 12 ciekawie
może być w Malborku, gdzie Pomezania zagra z I-ligowym Stomi
lem Olsztyn. Wreszcie Polonia Gdańsk wyjeżdża do Bydgoszczy na
mecz z III-ligowym Chemikiem.

W domu pogodny nastrój. Jeśli ktoś go zepsuje, to
chyba tylko ty... swoją kłótliwością o tzw. byle co.
Na polu zawodowym zaleca się również więcej opa
nowania - przebojowością niewiele teraz zyskasz.
Mile wieści od kogoś przebywającego z dala od kra
ju. Strzelec okaże się życzliwy.
BYK
21IV - 21V

Bardzo pozytywnej zmianie ulegnie Twoja sytu
acja w pracy. W układach małżeńskich natomiast
drobne nieporozumienia. Dlaczego nie potrafisz oka
zywać uczuć, szczególnie miłości? Wkrótce jest taki
specjalny dzień dla zakochanych, możesz wykorzy
stać „ogólne miłosne uniesienia" - i zacząć postępo
wać tak, by walentynki były w Twoim domu co
dziennością. Koziorożec jest ci bardzo oddany.

Ważny, dynamiczny, pełen zdarzeń tydzień.
Skoncentruj się na problemach życia codziennego:
na swoich dochodach, kontaktach z bliskim otocze
niem i małżeńską polową. Kwestie zarobkowe po
winny się korzystnie uregulować i to na długi okres.
Wiele będzie zależało od Twoich starań, a szczęście
Ci sprzyja! Strzeż się Koziorożca.
SKORPION
24X - 22X1

Dość skomplikowany tydzień. Niezbyt szczerzy
znajomi i źle ulokowanie uczucia spowodują wiele
zamieszania w Twoim życiu. Ale nie będziesz się
uskarżać w tych dniach na pustki w kieszeni. Wiele
zadowolenia przyniesie Ci również praca. Niejedno
ułatwi Ci wierny i lojalny Koziorożec.
STRZELEC
23X1 -21X11

BLIŹNIĘTA
22V - 21 VI

Doskonały okres na kultywowanie więzi partner
skich i układanie perspektywicznych planów w tej
dziedzinie. Bardzo ważne okażą się teraz przyjaźnie
ułatwiające konkretne załatwienie wielu spraw. Fa
scynacja miłosna (wolnych Bliźniąt) nie potrwa dłu
go, okaże się powierzchowna. Myśli o Tobie Waga.
RAK
22VI - 22VII

U wielu Raków wiele zmian, nawet... miejsca po
bytu lub mieszkania. W pierwszej polowie tygodnia
doznasz miłosnej ekstazy, ale to tylko przejściowe
zauroczenie. Wiele zadowolenia przyniesie Ci popra
wa sytuacji zawodowej. Skorpion nastawiony jest
życzliwie..
LEW
23VII - 22VIII

Dobrze ułożą się relacje z kręgiem bliskich Ci lu
dzi. Za to skomplikowanie i niezbyt optymistycznie
ułożą się kontakty ze starszym pokoleniem. W pracy
dużo zamieszania - Ty z tego galimatiasu wyjdziesz
zwycięsko - a Twoje finanse będą wprost olśniewają
ce! W miłości czeka Cię wspaniałe przeżycie. Czyż
by ze Strzelcem?
PANNA
23VIII -22IX

Pomyśl o swoich dochodach, bo możesz wiele zy
skać na polu finansowym wykazując więcej zaanga
żowania i pomysłowości. W kwestiach rodzinnych
trzeba będzie postępować taktownie i bardzo dys
kretnie. Miłość potraktujesz teraz platonicznie, cho
ciaż w niedalekiej przyszłości romans niewykluczo
ny. Skorpion chciałby Ci przychylić nieba.

Ten tydzień to kontynuacja ciekawych przemian
w Twoim życiu, dotyczących spraw osobistych i roz
woju intelektualnego. Jaśniej oceniasz teraz swoje
położenie. W tych dniach dojdziesz do istotnych
konstatacji na temat głównego życiowego celu.
Wzmocnią się także Twoje więzy przyjacielskie. Na
tomiast zdrowie będie szwankować. W pracy trochę
napięć. Waga jest Ci niechętna.
KOZIOROŻEC
22X11 - 201

Duże znaczenie będzie miała teraz swoista walka
o zawodową i społeczną pozycję. Twoja aktywność
w tej dziedzinie przyniesie Ci wymierne korzyści.
Ale nie zapominaj o swym życiu osobistym! Romans
z kimś z grona przyjaciół lub współpracowników
grozi komplikacjami... Waga bardzo chce Ci pomóc
i... pobyć z Tobą dłużej.
WODNIK
211 - 20II

Wiele dobrego możesz dostać w tych dniach od
starych, wypróbowanych przyjaciół. Dzięki ich mą
drości wyprostują się jakieś zaszłości w miejscu pra
cy, nawiążesz ponadto interesujące kontakty zagra
niczne, co sprawi Ci wiele przyjemności. Odczujesz
w tym tygodniu, poprawę materialną - dzięki wła
snym dodatkowym dochodom i wpływom bliskiej
osoby. Strzelec ma do Ciebie dziwną słabość.
RYBY
2111 - 20III

Twój nieoczekiwany zawodowy i finansowy
awans wpłynie świetnie na domowe nastroje. Po
wstrzymaj się jednak od nadmiaru gorliwości w pra
cy, zazdrośnicy mogą Ci sprawić niemiłą niespo
dziankę. W miłości - dość zmiennie, ale ciekawie,
chociaż w drugiej polowie tygodnia sytuacja nieco
się zagmatwa. Dlaczego tak chłodno traktujesz Skor
piona?
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asz quiz na urodziny Gdyni str.2

ranciszka Cegielska, prezydent Gdyni: „To dzięki
lieszkańcom utrzymuje się specyficzny genius loci naszego
liasta" - Nasze Rozmowy słr.3
potkanie w domu u Teresy i Leona Kawelów str.4
ajszlachetniejszy z trunków - reportaż z Cognac - słr.6
awaje - do przeczytania przed podróżą str.7
cyklu porad Elżbiety Cybulskiej: miód, eliksir życia! str.8
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iłk, największy
szkodnik, tępiony

Papież i teologia
wyzwolenia

Krzywa Yorka

sposobami, w
wilczych dolach albo wilkowniach,
jamach, stępkach; częsty w
przysłowiach: o wilku mowa, wilcza
pokora (w jamie); o niejednym
miasteczku (np. Wadowicach)
twierdzono, że wilki zjadły
burmistrza na rynku. Strach przed
wilczą zaciekłością wywołały bajki
o wilkołakach,to jest o ludziach,
którzy czasowo przemieniali się w
wilków, jeszcze
niebezpieczniejszych niż wilk
zwykły...

Dwa tygodnie temu kuwejcki szejk od finansów oznaj
mił, że jak tak dalej pójdzie i na obronę Kuwejtu trzeba bę
dzie wydawać tyle. co teraz, to przyjdzie'wprowadzić w Ku
wejcie podatki. Oświadczenie spotkało się ze zrozumiałym
oburzeniem. Nawet szejkowie mogą nie lubić podatków.
Nie wiem, kto będzie wprowadzał komputerowy system
podatkowy w
Kuwejcie, ale na pewno szejkowie powinni przyjechać
na lekcje do Polski.
Gdy przyjrzeć się chłodnym okiem temu, co od sześciu
lat wyprawia się z systemem komputerowej obsługi podat
kowej w urzędach skarbowych, wniosek widać'jeden: czas
na Pustynną Burzę. W Gdańsku sprzęt jest zbyt powolny,
bywa że sparaliżowane są całe fragmenty urzędów, a wysy
łani z urzędu komornicy egzekwują dawno opłacone podat
ki.
Jonathan York, dealer porządnej londyńskiej firmy Cater
Allen Futures przyznał się niedawno publicznie, że jego
zdaniem o sukcesie gry na giełdzie nie decydują żadne ana
lizy. „Codziennie rano oglądałem zdjęcie modelki w popoludniówce »The Sun« i kształt biustu decydował o ruchu
cen. Sprawdzało się!".
Czy nie lepiej przyjąć tę prostą metodę wymiaru podat
ków? Tylko co poczną wówczas szejkowie?

0 wilku mowa

69. pielgrzymka Jana Pawła II zawiodła Go do Ameryki
Łacińskiej. Papież odwiedza Gwatemalę, Nikaraguę, Salwa
dor, a także pobliską Wenezuelę. To jeden z tych rejonów,
którego umocnienie w wierze dla Ojca Świętego ma szcze
gólne znaczenie. Już niedługo co drugi katolik będzie
mieszkańcem Ameryki Łacińskiej.
13 lat temu, w czasie pierwszej papieskiej wizyty w tych
stronach, Watykan wiódł twardy dialog z częścią kleru, któ
ra szansy dla latynoamerykańskiego katolicyzmu upatrywa
ła w teologii wyzwolenia. W latach osiemdziesiątych była
to popularna, wręcz modna doktryna, która miała być rodza
jem pomostu między katolicyzmem i marksizmem. Dziś,
oprócz wzmianki w encyklopedii, ż teologii wyzwolenia nic
nie pozostało, a tamtejsze kraje - nawet Gwatemala! - uczą
się demokracji. Jedynym wyjątkiem pozostaje Kuba.
Jeszcze kilka miesięcy temu. biograf papieża Tad Szulc
twierdził, iż w czasie tej wizyty Ojciec Święty po raz pierw
szy nawiedzi Hawanę. Szulc spekulował, iż w lutym 1996
roku Janowi Pawłowi II przypadnie w udziale rola otwiera
jącego nowy etap w historii wyspy. Prognozy te, niestety,
okazały się przedwczesne, ale to, co w ostatnim czasie mia
ło miejsce i w Gwatemali, i w Nikaragui wskazuje, iż jest to
scenariusz całkiem realny. Może przy okazji następnej pa
pieskiej pielgrzymki do Ameryki Środkowej.

Roman Warszewski

Jan Kreft

Najwyższy wymiar kary
- ponownie stał się w ostatnim czasie ważkim proble
mem. Wszystko za sprawą sędziów, którzy znowu sięgnęli
po możliwość orzeczenia kary śmierci. Kilka miesięcy temu
orzeczono ją wobec mordercy nastolatki pod Gdańskiem.
Dwa dni temu orzeczono ją w Elblągu wobec zabójcy dok
tor Oli i jej córki.
Akta obu spraw budzą grozę - tak potężną dawką okru
cieństwa i tragedii można obdarzyć kilka filmów i książek.
Dlatego też rodzi się pytanie o podstawowe wartości: jaka
powinna być kara za makabryczną zbrodnię. Czy 25 lat po
zbawienia wolności? Czy może przywrócona niedawno do
kodeksu karnego kara dożywotniego pozbawienia wolno
ści? Tyle tylko, że „dożywocie" oznacza możliwość wyjścia
na wolność za 25 lat... Czy można zbilansować winę
oprawcy i cierpienie ofiary?
Po roku 1990 wszystkie orzeczone w sądach wojewódz
kich kary śmierci zamieniano w drodze rewizji na 25 lat po
zbawienia wolności. Tymczasem znacząca część polskiego
społeczeństwa uważa, że „oko za oko, ząb za ząb" nie ozna
cza okrucieństwa, tylko równą „zapłatę". A coraz większa
brutalność sprawców najcięższych przestępstw dowodzi, że
kwestia orzekania kary śmierci to nie tylko spór moralności
L
Potocznym poczuciem sprawiedliwości.

Artur Kielbasiński

Fot. Maciej Kostun

Kazimierz Netka

Wilk to zwierzę fascynujące i in
teligentne, co dało się zauważyć
w kwidzyńskich lasach, gdzie się
ostatnio pojawił. Nie zabijał w po
bliżu kryjówki wadery wychowu
jącej młode, mimo że zwierzęta
gospodarskie chodziły sobie w po
bliżu po lesie. Wataha wyprawiała
się na łowy w odległe tereny, żeby
ludzie nie szukali gniazda w okoli
cy miejsc polowań.

Zetknęli się z nimi kiedyś rolnicy z okolic
Piekła i Białej Góry - czyli miejsca, gdzie Nogat
z Wisły wypływa. Tam pewnej nocy wilki dały
się we znaki gospodarskim zwierzętom. Wycięły

w pień stadko owiec. Sprawa była głośna na
przełomie 1992 i 93 roku.
Żeby mieć pewność co za stwór dobrał się do
hodowlanego stada, Regionalna Dyrekcja Lasów

Watahą rządzą basior i wadera. Samiec i sa
mica alfa. One tylko biorą udział w rozrodzie.
Drugą w hierarchii jest para beta. Reszta watahy
to potomstwo - ubiegłoroczne i tegoroczne. Taka
rodzina liczy do 10 osobników. Jeśli na „górze"
ktoś zostanie wyeliminowany, jego miejsce zaj
muje przedstawiciel niższej rangi. Bywa, że jeśli
zginie wychowująca młode wadera alfa, rolę
matki przejmuje samica beta.
Wilka niełatwo zobaczyć w naturze, jest
ostrożny. Prowadzi nocny tryb życia. Potrafi
w ciągu doby przemieszczać się nawet na duże
odległości - do 70 kilometrów, jest wytrwały.
Dziennie zapotrzebowanie na pokarm wynosi
około 5 kilogramów mięsa. Jeśli go jednak bra-

kuje - wytrzyma kilkanaście dni bez pożywie
nia.
Kiedyś był zwierzęciem głębokich lasów, bo
rów. Teraz wykazuje zdolności przystosowaw
cze do zmian dokonanych przez człowieka. Wy
ciąga z tego korzyści, szukając pokarmu nawet
w śmietniskach. Głośne są tego typu sprawy we
Włoszech.
Wilk krzyżuje się z psem, choć psy są przez
wilki zjadane. Na Syberii celowo wykorzystuje
się te możliwości, tworząc wyjątkowo agresyw
ne okazy. W celu pozyskania takiego mieszańca,
sukę, gdy ma cieczkę, przywiązuje się do drze
wa, w lesie. Jeśli spotka ją najpierw wadera - za
bija, jeśli basior - dochodzi do skrzyżowania.

Wilcze obyczaje

Polskie służby specjalne

~/y~

Rys. Zbigniew Jujka

Dokumenty SB głoszą: „Jedną z form opera
cyjnego rozpracowania figuranta w toku śledz
twa, a nawet i po tym, w trakcie odbywania ka
ry, jest rozpracowanie go przy pomocy agentury
celnej zwanej też w innych warunkach agenturą
więzienną"
Agenturą celną nazywano tajnych współpra
cowników, którymi posługiwał się aparat śled
czy oraz organa więziennictwa. Jej zadaniem
było rozpracowanie przebywających w areszcie
lub więzieniu aresztowanych lub skazanych.
Przebywając w celi razem z innymi aresżtowanymi, mieli możność dokładnego ich poznania,
wyjawienia ich reakcji na śledztwo itp.
Jako agenturę celną werbowano:
1. Osoby, w stosunku do których zakończono
już śledztwo i zapadł już wyrok. „Jako kandydaci
na werbunek muszą to być ludzie, którzy w toku
śledztwa złożyli szczere i uczciwe zeznania wy
czerpujące całokształt ich (...) działalności
i wszelkich powiązań. Tak materiały śledztwa
jak i zachowanie tych ludzi muszą świadczyć
o pełnej skrusze, głębokim zrozumieniu wyrzą
dzonego zła i chęci zrehabilitowania się. Nie mo-

Skqcł przybył
Skąd się wzięły wilki w woj. elbląskim i poja
wiają w Borach Tucholskich? Są dwa szlaki mi
gracyjne tych zwierząt. Jeden - z obwodu króle
wieckiego w Rosji, a drugi - z lasów Pojezierza
Dokończenie na słr. 5

Agentura celna

P0Z8YŁ6Y/TI3/6
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Państwowych w Gdańsku zaangażowała specja
listę od wilków - doktora Henryka Okarmę
z Polskiej Akademii Nauk.
Z początku zastanawiano się, czy tych wil
ków nie wyłapać. Dr Okarma powiedział, że po
siada pułapki, ale wykluczył celowość odłowu.
Schwytany wilk mógłby potem trafić jedynie do
ogrodu zoologicznego. Wypuszczony gdziekol
wiek na wolność, zostałby uśmiercony przez in
ne wilki. Pojedyncze osobniki traktowane są
z reguły jak wrogowie. Ekspertyza brzmiała: je
dyny sposób przerwania pasma szkód - to od
strzał. I tak zrobiono. Padło wówczas siedem
wilków: sześć odstrzelono, jeden, przypadkowo,
wpadł latem pod samochód. Wilki, które ocala
ły, przemieściły się w lasy mazurskie. Czasami
pojawiają się w pobliżu Sztumu.

gą to być osoby, które odegrały kierowniczą rolę
w prowadzeniu wrogiej działalności, gdyż tego
rodzaju fakt może nasuwać zastrzeżenia co do
ich szczerości i obdarzania naszym zaufaniem".
Nie było regułą, by agentura celna rekrutowa
ła się z osób już skazanych. Wykorzystywano
także tych, przeciwko którym zakończono śledz
two. „Mając jednak na uwadze zamiar wykorzy
stania danego człowieka, po zapadnięciu wyroku
należy każdorazowo załatwić w prokuraturze
formalności związane z pozostawieniem go
w naszym areszcie motywując to np. „względa
mi operacyjnymi".
2. Byłych tajnych współpracowników, aresz
towanych lub skazanych za przestępstwa krymi
nalne. Kategorycznie zakazywano przy tym wer
bunku agentury aresztowanej np. „za dwulico
wość, dekonspirację metod pracy, prowokację".
3. Byłych pracowników kadrowych organów
specjalnych, aresztowanych lub skazanych za
przestępstwa o charakterze kryminalnym - np.
za nadużycia, zaniedbania obowiązków służbo
wych itp. o ile nie miało to związku z przestęp
stwami politycznymi.

4. W rzadkich wypadkach - gdy werbunek
agentury celnej wśród aresztowanych przedsta
wiał trudności lub z innych względów - wpro
wadzano do cel jako agenturę kwalifikowanych
tajnych współpracowników pozostających na
wolności.
Agentura celna miała za zadanie obserwację
innego aresztowanego lub rozpracowanie go.
W pierwszym przypadku chodziło o unie
możliwienie aresztowanemu w celi samobój
stwa, samouszkodzenia ciała lub „wprowadzenia
się w stan niepełnej gotowości do śledztwa np.
poprzez picie odwaru z tytoniu itp.". Obserwo
wano także zachowanie i reakcję aresztowanego
na przebieg śledztwa. „Chodzi więc np. o zaob
serwowanie, czy figurant przejawia zdenerwo
wanie, strach lub spokój, jaki jest jego stosunek
do oficera prowadzącego śledztwo, jak zareago
wał i wypowiada się po konfrontacji, czy zezna
je prawdę czy też kłamie itp".
W drugim przypadku chodziło o ustalenie
działalności aresztowanego i jego powiązań,
które ukrywał w śledztwie.

„Głównym momentem wprowadzenia agen
ta do jednej celi z figurantem w celu rozpraco
wania go, jest odpowiednie i staranne przygo
towanie agenta, czyli zalegendowanie go. Do
kładność opracowania i sprecyzowania legen
dy jest elementem niesłychanie ważnym".
Legenda obejmowała dane dotyczące prze
szłości agenta, przebieg działalności lub inne
go czynu przestępczego, za który został aresz
towany, dotychczasowy przebieg śledztwa itp.
Wynagrodzenie za współpracę to zezwole
nie na widzenie z rodziną (lecz zawsze
w obecności strażnika), dłuższy spacer, w cza
sie którego rozpracowany musiał znajdować
się poza celą. Nie wolno było natomiast obda
rowywać agentury przedmiotami (papierosami
lub żywnością), które byłyby później zabiera
ne do celi.
Znane były przypadki prowokacji ze strony
agentury celnej - odbywały się one żazwyczaj
na polecenie oficera prowadzącego agenturę.

Zbigniew Palski
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Quiz na urodziny Gdyni

Sprawdźmy swoje wiadomości

Z okazji jutrzejszego święta Gdyni proponujemy Czytelnikom udział w ąuizie,
nawiązującym do wybranych epizodów z dawnych i nowszych dziejów miasta,
portu i floty, a takie do niektórych wielce zasłużonych dla rozwoju Gdyni po
staci.

Q

uiz skonstruowany zo
stał w 27 pytaniach,
przy czym do każdego
z nich dołączone są
trzy warianty odpowie
dzi, spośród których
tylko jeden jest prawdziwy.
Rozwiązanie quizu polega na
ustaleniu hasta utworzonego
z pierwszych liter odpowiedzi
właściwych. W załączonym
prostokącie podzielonym na 29
pól zamieszczamy 2 litery do
datkowe.
Wśród Czytelników, którzy
do dnia 23 bm. nadeślą wycię
ty z dzisiejszego wydania
„Dziennika" prostokąt z prawi
dłowo rozwiązanym hasłem,
rozlosowanych zostanie pięć
egzemplarzy kolorowego, ilu
strowanego wydawnictwa
„Gdynia", opracowanego przez
Zbigniewa Gacha i Sławomira
Kitowskiego (obok zamiesz
czamy reprodukcję okładki al
bumu).
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1. Która spośród gmin - dzisiej
szych dzielnic Gdyni - jako
pierwsza została przyłączona do
gminy Gdynia:
- Witomino
- Oksywie
- Wielki Kack
2. W roku 1927 Ministerstwo
Przemysłu i Handlu zakupiło
we Francji pięć statków, które
były przystosowane do trans
portu:

- Drobnicy
- Pasażerów
- Węgla
3. Jaką nazwę miał otrzymać
produkowany przez Stocznię
Gdyńską pierwszy pełnomorski
parowiec, którego wodowanie
zaplanowano na wrzesień roku
1939:
- „Karpaty"
- „Olza"
- „Wilno"
4. We wrześniu roku 1967 wi
zytę w Gdyni złożył:
- Reza Pahlavi, szachinszach Iranu
-Charles de Gaulle,
prezydent Francji
-Lyndon B. Johnson,
prezydent USA
5. W dniu 28 listopada 1918 r.
został wydany dekret o utworze
niu Marynarki Polskiej. Akt ten
podpisał:
- Adm. Kazimierz Po
rębski
- Gen. Józef Haller
- Naczelnik Państwa Jó
zef Piłsudski
6. Pani Franciszka Cegielska,
prezydent Gdyni, w chwilach
zwątpienia sięga po lekturę:
- Karola Olgierda Borchardta
-Eugeniusza Kwiat
kowskiego
- Henryka Sienkiewicza
7. Ulica Świętojańska nosiła
dawniej inną nazwę:
- Droga Oksywska
- Orłowska
- Nadmorska
8. W roku 1930 polską flotę pa
sażerską wzbogacił statek na
zwany imieniem „Pułaski". Pod
jaką nazwą jednostka ta pływała
przedtem:
- „Estonia"
- „Oulu"
- „Sevilla"
9. Pierwsza linia kolejowa wy
budowana po roku 1918 prowa
dziła z Gdyni do:
- Helu
- Kokoszek
- Kościerzyny
10. Królem Kaszubów nazywa-

- Antoniego Abrahama
- Tomasza Rogalę
- Antoniego Miotka
11. Od 1 stycznia 1928 r. zaczę
ła się w Gdyni ukazywać gaze
ta:
-, jDziennik Gdyński"
- „Kurier Bałtycki"
- „Trybuna Morska"
12. Prezydent Ignacy Mościcki
był komandorem honorowym:
- Klubu weteranów pol
skich marynarzy
- Polskiej floty wojennej
- Yacht Klubu Polski
13. Jak brzmi nazwa zrealizo
wanego w roku 1924 przez
Franciszka Zyndrama-Muchę
filmu dokumentalnego:
- „Bałtycka, biało-czer
wona"
- „Manewry floty pol
skiej w Gdyni"
- „Polska flota na Bał
tyku"
14. Wśród osobistości zasłużo
nych dla Gdyni poczesne miej
sce zajmuje minister Eugeniusz
Kwiatkowski. Kim był on z wy
kształcenia:
- architektem
- ekonomistą
- inżynierem chemikiem
15. Gdynia zawada z kilku mia
stami na świecie układ tzw. gro
du siostrzanego. Wśród nich
jest:
- Aalborg (Dania)
- Edynburg (Szkocja)
- Ryga (Łotwa)

15

16. Jak brzmi nazwisko artysty
plastyka, który w r. 1946 wygrał
konkurs na projekt herbu Gdyni:
- Kobyliński Szymon
- Mokwa Marian
- Staniszewski Leon
17. Gdzie znajdowała się Szkoła
Morska, zanim w roku 1930 zo
stała przeniesiona do Gdyni, w:
- Gniewie
- Tczewie
- Włocławku
18. W roku 1946 utworzono
w Gdyni Oficerską Szkołę Ma
rynarki Wojennej; jak uczelnia
ta nazywa się dzisiaj:
- Akademia Marynarki
Wojennej im. Bohate
rów Westerplatte
- Szkoła Floty Morskiej
im. Stanisława Dąbka
- Morska Szkoła Obro
ny im. Tadeusza Wendy
19. Piłkarze gdyńskiej „Arki"
w roku 1979 wywalczyli:
- Puchar Polski
- Wicemistrzostwo eks
traklasy
-Zwycięstwo w derbach Gdyni
20. W której dzielnicy Gdyni
ulokowano największy krajowy
terminal kontenerów:
- Chylonia
- Grabówek
- Obłuże
21. W roku 1379 Jan z Różęcina wystarał się dla Gdyni
o przywilej uprawniający do:
- Obrotu bursztynem
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-Rybołówstwa mor
skiego
-Zakładania młynów
wodnych
22. Najdłużej pod polską bande
rą pływał statek pasażerski ms.
„Batory". He lat?:
- Dwadzieścia jeden
- Siedemnaście
- Trzydzieści trzy
23. W roku 1929 przybył do
Gdyni z Wilna słynny teatralny
zespół „Reduta" z przedstawie
niem jednego z utworów Stefa
na Żeromskiego:
- „Róża"
- „Sułkowski"
- „Uciekła mi przepió
reczka"
24. Jak brzmiała nazwa okrętu,
zatopionego w r. 1945 u głów
nego wejścia do portu w Gdyni:
- „Gneisenau"
- „Kónigsberg"
- „Schleswig Holstein"
25. Gdynia dzisiejsza to miasto
liczące mieszkańców (w przy
bliżeniu w tysiącach):
- Sto osiemdziesiąt
- Dwieście pięćdziesiąt
- Trzysta pięćdziesiąt
26. W marcu 1930 r. otwarto
pierwszą polską regularną linię
dla statków pasażerskich. Łą
czyła ona Gdynię z:
- Casablanką
- Nowym Jorkiem
- Rotterdamem
27. Jak brzmi nazwa barkentyny, na której szkolą się słucha
cze Akademii Marynarki Wo
jennej w Gdyni:
- „Bryza"
- „Iskra"
- „Szkwał"
Odpowiedzi (hasło) należy
przesłać do 23 lutego na adres
redakcji „Dziennika Bałtyckie
go", 80-886 Gdańsk, skrytka
pocztowa 419, z dopiskiem
„Gdynia-quiz".

Widok na Skwer Kościuszki - najbardziej charakterystyczny dla Gdyni fragment miasta.
Fot. Zygmunt Grabowiecki
Reprod. Z albumu „Gdynia", wyd. , Przekaz", 1993
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Zawsze w poprzek
Z kompozytorem Janem Kantym Pawluśkiewiczem, rozmawia Anna Kościeiecka
- Po premierze programu „Nie
przerywajcie zabawy" z pana mu
zyką w Teatrze Miejskim zwierzył
się pan ze sceny , że wszystkie
utwory wydały się panu skądś zna
jome. To było dla wykonawców na
plus czy na minus?
- Na plus oczywiście. Śpiewali
znakomicie. Wyreżyserowana
przez Marka Pacułę sytuacja sce
niczna wprawiła mnie w takie zdu
mienie. że zadziwiałem się ruchem,
kolorem, choreografią, a muzyka
gdzieś tam płynęła, jakby nie moja,
ale coś mi przypominająca. Muzy
ka była mi daleka w tym sensie, że
miałem z nią do czynienia przed
dwudziestu kilku laty, kiedy ją
komponowałem i grałem z zespo
łem Anawa.
- Ależ kolejne pokolenie słucha
i potrafi wyśpiewać, choć to trudne,
„Nie dokazuj, miła", „Pejzaż hory
zontalny" czy „Świecie nasz", a pan
zapomniał? Dużo pan traci.
- Te utwory funkcjonują poza
mną, moje zainteresowania od lat
biegną już inną ścieżką. Nie mam
nawet w zwyczaju gromadzić na
grań swoich dawnych kompozycji,
ani ich przesłuchiwać. Czasem coś
mnie dopadnie nadawane przez ra
dio. a w TV Grzegorz Turnau za
śpiewa „Pejzaż"...
- Czy wystawił już ktoś podobny
program złożony z pana piosenek
i songów?
- Nie. nigdy. A widzę w tym po
szukiwanie nowej stylistyki teatral
nej. Klasyka nieco się już „prze
grzała". Nie ma zaś w teatrze kon
cepcji, co dalej. A tu gdyński zespół
zaproponował zabawę dla ludzi in
teligentnych, wrażliwych, starych
i młodych. Poza tym inaczej odczy
tał dawne teksty. Na przykład
„Świecie nasz" to był kiedyś hymn.
Teraz przywołany w klimacie ła
godności, jakby w lekkim śnie,
w pięknej scenografii - coś innego
znaczy.
- Rzeczywiście. Gdynia darzy
pana sympatią, boć przecież także
jako pierwsza i jedyna dotąd wysta

wiła teatralną wersję „Nieszporów
Ludźmierskich".
To było coś zupełnie fanta
stycznego A prawdziwy cud, że
oryginalna koncertowa wersja
„Nieszporów" ma takie powodzenie
w Polsce. Wykonało je już 7 or
kiestr, 10 chórów, moc śpiewaków.
Teraz natomiast czekam na kon
kretną propozycję z Gdańska.
Chciałbym w bazylice NMP zreali
zować koncert właśnie oryginalnej
wersji „Nieszporów Ludźmier
skich", w wykonaniu połączonych
orkiestr i chórów wybrzeżowych,
najlepszych solistów. Sprowadzę
gwiazdę Metropolitan Opera
i Deutsche Opera Gwendolyn Bradley, która specjalnie dla mnie na
uczyła się śpiewać „Nieszpory" po
polsku, by wystąpić w nich 18
grudnia ubiegłego roku w Krako
wie. W niezwykłej architekturze
gdańskiej bazyliki byłoby to wiel
kie wydarzenie. Kiedyś wspomina
łem o tym pomyśle abp. Tadeuszo
wi Gocłowskiemu i znalazłem
u niego życzliwość.
- A znaleźliby się i sponsorzy?
- To żaden problem przy wyda
rzeniu takiej rangi. Wie pani,
w czerwcu urządziłem koncert na
Błoniach w Krakowie i zebrałem na
ten cel 1,5 mld starych zł. Prawdę
powiedziawszy, z pozoru to nie
miało sensu. Rok pisałem poemat
symfoniczny „Harfy Papuszy" do
cygańskich wierszy Bronisławy
Wajs, sześć miesięcy zajęło nam
przygotowanie czegoś, co rozegrało
się między godziną 22,30 a 23,45,
bez szans na powtórzenie i bez za
bezpieczenia, bo nie było dachu.
Ale emocje, napięcie jakie stały się
moim udziałem przez te kilka kwa
dransów... trudno to nawet wypo
wiedzieć. Wybudowaliśmy na Bło
niach amfiteatr dla 10 tysięcy osób.
I tyle przyszło, na koncert symfo
niczny! Tego jeszcze nie było
- Niedawno ukazała się płyta
z „Harfami Papuszy". Poemat sym
foniczny... A najpierw były studia
na architekturze, Piwnica pod Bara

nami, szlagiery i zespół Anawa,
musical „Szalona lokomotywa", no
i potem opera „Kur zapiał", „Nie
szpory Ludźmierskie", że nie po
wiem o muzyce do przeszło stu fil
mów i pięćdziesięciu spektakli te
atralnych. Co było i jest dla pana
tym zasadniczym impulsem do po
szukiwania coraz to nowych form
ekspresji?
- Nie ma na to prostej odpowie
dzi, a na pewno miałaby ona kilka
wątków. Jednym z nich jest moja
niecierpliwość, w tym sensie, że ja
się stosunkowo dość szybko nudzę
tym, co robię. Miałem dość archi
tektury - zająłem się jazzem, potem
wbrew niemu zacząłem kompono
wać piosenki, które aranżowałem
w sposób barokowy. Kiedy to opa
nowałem, przeszedłem w rzeczy
zupełnie inne rytmicznie. A muzy
kę do filmów czy spektakli porzu
cam, bo doszedłem do wniosku, że
to nie jest twórcze zajęcie, tyle, że
daje pieniądze.
- Wielki z pana pracuś.
- Gdzie tam, leń jak dzwon,
a jeszcze lubi bankietować. Nie
mam jednak do siebie specjalnych
pretensji. Lutosławski pytał kiedyś
Mrożka, ile godzin dziennie pracu
je. Dwie - odpowiedział pisarz - ale
cały czas myślę dramaturgicznie.
Ze mną jest podobnie.
- Jak kompozytor Jan Kanty
Pawluśkiewicz osiąga rozpozna
walność swojej twórczości?
- Kiedyś po sześć godzin dzien
nie słuchałem różnej muzyki. Do
szedłem do przekonania, że muszę
poszukać czegoś całkiem innego.
Natura podpowiadała mi: idź w po
przek. Jak wszyscy grali rock, Ana
wa wystąpiła ze skrzypcami, wio
lonczelą i nastrojem poetyckim.
I tak już zostało. Jeśli jest w tym
wszystkim nadrzędny rys wspólny,
to tak widocznie ma być.
- Co czeka pana w najbliższym,
powiedzmy, roku?
- Pracuję nad koncertem symfo
nicznym na orkiestrę i chór. Jest
gotowy w 80 procentach, ale
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Program urodzinowy
(wstęp wolny dla każdego)
10 lutego w budynku WTC Expo przy ul. T. Wendy - wielka biesiada,
która poprowadzą Krzysztof Tyniec i Marek Sowiński.
Najpierw (od godz. lOdo 15.45) na piętrze dla dzieci:
10.00-11.00 występy zespołów dziecięcych, potem (przez godzinę) pro
gram „Od przedszkola do Opola", a od godz. 12 do 13: Mała Gala Piosenki
Biesiadnej (w wykonaniu dzieci trójmiejskich szkół). Do godz. 14 - Kulfon
i Monika, do 14.20 - zespół jazzowy; przez następne 20 minut - program mu
zyczny w wykonaniu zespołu Daned. Artyści Teatru Muzycznego wystąpią
z fragmentami spektaklu „Czarodziej z krainy Oz" (godz. 14.40 15.10). Po
tem rozdanie nagród i występ zespołu reprezentacyjnego wojsk lotniczych
Eskadra.
Na parterze gala zacznie się o 15.30 disco-polo dla młodzieży.
16.30-16.45: przedstawiamy rody gdyńskie; 16.45-18.15: koncert grupy
Vox (piosenki biesiadne); 18.15-18.30: rozmowy z zasłużonymi dla miasta;
18.30-18.50: przeboje Teatru Muzycznego; 19-19.30: koncert grupy wokal
nej Partita (piosenki biesiadne i stare przeboje); 19.30-20.00 - występ Ramy
111, a do 20.20: zespołu Marynarki Wojennej Flotylla. Następne 20 minut:
kaszubski zespół pieśni i tańca Gdynia, a do godz. 21.00: koncert zespołu
Daned, część pierwsza (od 22.20 do 22.50 - część druga). O godz. 21 - kroje
nie urodzinowego tortu i życzenia dla mieszkańców. Potem morskie piosenki
biesiadne w wykonaniu muzyków Sceny Piosenki Renaty Gleinert, koncert
Partity i Daned, a na zakończenie do tańca zagra Detko-Band.

Urodzinowe imprezy odbywać się będq przez cały rok

Fot. ze zbiorów prywatnych
utknąłem przy jednym problemie,
którego rozwiązanie jest we mnie,
tylko nie mogę na nie trafić. To
nie należy do sfery emocji, tylko
intelektu.
W tym koncercie postanowiłem
przypomnieć sytuację: Chrystus
wjeżdża do Jerozolimy, setki ludzi
z palmami w rękach schodzi się
strużkami z okolicy, by z niezwy
kłym entuzjazmem go powitać.
Rzucają mu .nawet swoje płaszcze
pod nogi. Hosanna, hosanna! Za
pięć zaledwie dni ci sami ludzie,
oszaleli z nienawiści, zamordują
z całą bezwzględnością. To, co
wynika z tych zdarzeń wchodzi
w kanon filozofii, w której wy
chowaliśmy się, w naszą mental
ność.
- Zwierzał się pan kiedyś, że
gdyby pojechał ze swego rodzinne
go Nowego Targu na studia do
Warszawy, byłby pan dzisiaj tylko
kierownikiem dzielnicowego refe
ratu urbanistyki. Czy to znaczy, że
Kraków tak bardzo pana ukształto
wał, albo inaczej - pozwolił być so-

- Niewątpliwie, choć trudno to
zwerbalizować. Istotne było wspo
maganie intelektualne ludzi, z któ
rymi się spotykałem, sposób nasze
go porozumiewania się, określony
styl w ogóle i styl żartu, lektury,
miejsca, które codziennie się mija.
Kiedy przyjechałem na studia, Kra
ków był dla mnie zdziwieniem,
czymś niedotykalnym. Ja, ćwok
z Nowego Targu, nie
razu mo
głem to wszystko pojąć. A skoro
pojąłem, pomyślałem że i ja muszę
coś wnieść do tego imperium kultu
ry od zawsze.
- Piotr Skrzynecki radził panu
kiedyś, by nie traktować siebie zbyt
poważnie. Udało się?
- Nie 'do końca, ale dobrze, że mi
pani o tym przypomniała. Piotr
jeszcze mówił: bądź dobry dla lu
dzi. Staram się, choć nie zawsze mi
to wychodzi.
- Życzeń dla pana mam moc, a to
dla nas zarazem, by udały się panu
„Nieszpory Ludźmierskie" w gdań
skiej bazylice. Dziękuję bardzo za
rozmowę i klimaty z mojego ro
dzinnego Krakowa

20 kwietnia: na ^olibkowskim torze mistrzostwa świata w motocrossie
w klasie 250 cm.
Od 1 do 5 maja: Gdyńska Wiosna Artystyczna, a w niej: 1 Międzynarodo
we Warsztaty Rzeźbiarskie na bulwarze Nadmorskim, a także happeningi,
wystawy malarskie, spektakle teatralne.
10 -15 maja: I Giełda Turystyczna „Kaszuby".
27 maja - 2 czerwca: pod hasłem „Wspólna Europa" kolejne igrzyska
miast bliźniaczych.
8 czerwca: zakończenie wielkiego rajdu samochodowego „Transpolonia"
na trasie Żywiec-Gdynia, w ramach 60-lecia Klubu Automobil. W wyścigu
udział weźmie 100 kierowców.
17 - 23 czerwca: obchody Święta Morza i Nocy Świętojańskiej.
28 - 30 czerwca: XVII Międzynarodowy Zlot Caravaningu Polski Północ
nej.
29 - 30 czerwca: maraton pływacki od mola w Gdyni do mola w Sopocie.
4-7 lipca: Gdynia Summer Jazz Days.
12 - 13 lipca: dwudniowy show, którego gospodarzem będzie drugi pro
gram TV. Na Skwerze Kościuszki estrada, widowiska plenerowe, koncerty
itp. Oraz - Dni Śledzia, czyli festyn połączony z kiermaszem.
20-21 lipca: Drugie zawody hippiczne w skokach przez przeszkody.
5 -18 sierpnia: Dni Gdyni wypełnione różnymi imprezami, m.in marato
nem „Solidarności".
9-20 września: Baltic Sea Partenariat, mające ściągnąć kilka tysięcy biz
nesmenów z Europy zachodniej, oraz z Litwy,Łotwy i Estonii.
20 - 22 września: na pożegnanie lata, na Polance Redłowskiej: Dary Ziemi
i Morza, trzecia edycja tej malowniczej imprezy plenerowej, pełnej miodu,
owoców i kanapek z domowym smalcem.
17 - 20 października: gdyńska wystawa gospodarcza 1926-1996
4 -10 listopada: XXI Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
11 listopada - w 78 rocznicę odzyskania niepodległości wielkie spotkanie
gdynian-emigrantów.
31 grudnia: impreza przy muszli. Będzie to sylwester szczególny, bo in
augurujący obchody 1000-lecia Gdańska, w które Gdynia zamierza serdecznie się włączyć.
(MS)
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Pracuję bardzo dużo, z urzędu wychodzę jako
ostatnia, ale to moja pasja"
- Jutro wielki dzień siedem
dziesięciolecia miasta. W uro
czystej sesji udział weźmie
Związek Miast Polskich, bo
była pani jedną z osób, które
go powołały na nowo, nawią
zując do przedwojennej trady
cji. Kogo jeszcze z wielkich się
oczekuje?
- Po pierwsze spodziewamy
się udziału gdynian, bo to jest
święto naszego miasta i to
przede wszystkim dla nich
przygotowane zostały wszelkie
imprezy. Związek Miast Pol
skich przyjedzie, aby uhonoro
wać Gdynię, a obchodzi wła
śnie piątą rocznicę reaktywo
wania. Przybędą burmistrzo
wie i reprezentanci miast sio
strzanych - pierwszą wizytę
w Polsce złoży np. burgermeister Kilonii. Będzie Jan Nowak-Jeziorański, a sądzimy, że
także Lech Wałęsa, w związku
z nadaniem im obu tytułu ho
norowego obywatela miasta.
- O zaprzyjaźnionych mia
stach mówi się przy uroczy
stych okazjach, ale na co dzień
korzyści z kontaktów z nimi
nie widać. Czy poza wymianą
wizyt coś one dają?
- W 1991 r. w Plymouth
uczyła się organizacji i zarzą
dzania miastem grupa na
szych urzędników, a w Kilo
nii nasze służby finansowe.
Kontakty z Seattle zainspiro
wała tamtejsza Polonia, włą
czyły się związki zawodowe,
nawiązana została i jest utrzy
mywana bliska współpraca
Morskiego Instytutu Rybac
kiego i Dalmoru z ich amery
kańskimi odpowiednikami.
Dzięki naszym kontaktom
z Karlskroną prace badawcze
na temat potrzeby budowy au
tostrady pólnoc-poludnie sfi
nansował rząd szwedzki po
przez Instytut Bałtycki i auto
strada awansowała na pierw
sze miejsce wśród planowa
nych. Karlskrona i Gdynia
w istotny sposób przyczyniły
się do utworzenia połączenia
promowego między naszymi
miastami, usprawniły się też
relacje między polskim
i szwedzkim rządem. Aalborg
uzyskał od rządu duńskiego
grant na ocenę środowiska na
turalnego w aspekcie budowy
oczyszczalni ścieków w Gdy
ni. Najważniejsze są jednak
kontakty dzieci i młodzieży,
dzięki nim uczą się, jak wy
glądają relacje między ludźmi
na świecie. One już żyją
w Europie.
- Szkoda, że te kontakty nie
mają wpływu na działanie por
tu. Niegdyś dawał miastu roz
mach i napęd, dziś miasto so
bie, port sobie rzepkę skrobie.
- Oczywiście, że przed woj
ną siłą sprawczą rozwoju mia
sta było funkcjonowanie portu,
ale był on wtedy jedyny. Czy
to się może powtórzyć dziś,
gdy Polska ma cztery duże
porty i zupełnie inną strukturę
transportu? Gdynię budowali
ludzie, którzy mieli wyobraź
nię i odwagę, opracowali ge
nialną koncepcję i zrealizowali
ją, mimo ogromnego ryzyka.
W czarnej rzeczywistości
światowego kryzysu zainspiro
wali Polaków i dali im nadzie
ję. Gdy wejdzie w życie usta
wa o gospodarce morskiej,
miasto będzie miało udział
w zarządzaniu portem, a wola

Ale trzeba sobie jasno powie
dzieć, że jeżeli państwo nie bę
dzie umiało stworzyć warunków
do funkcjonowania gospodarki
morskiej, nie znajdzie swojego
interesu w byciu na morzu, ża
den port nie będzie w Polsce
funkcjonował i żadne miasto nie
będzie mogło z niego żyć.
- Wy też odważyliście się na
ryzyko, gwarantując morder
czo oprocentowany kredyt dla
WTC Expo. Europartenariat
był sukcesem, ale trwał dwa
dni, inwestycja z nim związana
okazała się klęską i długo trze
ba będzie za nią płacić.
- Nigdy się nie zgodzę na
określanie tej inwestycji poję
ciem „klęska". Za odwagę pa
trzenia dalej płaci się czasem
doraźnymi błędami i w tym
sensie może to być klęska po
jedynczych osób. Dla miasta
natomiast jest to sukces i pro
fit, a zainwestowane środki od
zyska. Decyzje o budowie
WTC podjęte zostały po wielo-

ka nie potrafiła wykorzystać
wszystkich szans. Jednakże po
wstały znakomicie wyposażo
ne budowle, doskonale uzbro
jone tereny, zwiększyła się
wartość gruntów wokół nich
i co najważniejsze, uczyniony
został pierwszy wyłom w plo
cie oddzielającym tereny por
towe od miasta. A z tego, co
powstało, Gdynia będzie umia
ła wyciągnąć profity.
- Europartenariat organizo
wany był w przeddzień wybo
rów samorządowych, przepro
wadzonych pod hasłem „Teraz
osiedla i dzielnice". Mieszkań
cy uważają, że nie jest ono re
alizowane, a na dowód przyta
czają, że przez cały rok 1995
nie zrobiono nic nawet dla po
prawienia i tak zaniedbanej
zieleni miejskiej.
- No to proszę się przejść po
obszarze Kacka, Orłowa, Gra
bówka i popatrzeć na komplek
sowo prowadzone tam prace.
Po zainstalowaniu kanalizacji,

Co by się stało z opieką
zdrowotną, gdyby nie
samorząd? Co by się
stało ze szkołami? Jakie
mielibyśmy drogi
krajowe i wojewódzkie?
To jest największy
gospodarczy
i polityczny sukces
Polski ostatnich lat.

sów (ukuto powiedzenie, że
każdy gdynianin jeździł bę
dzie mercedesem) za kwotę
300 mld starych zł w jednym
roku, bo nie udałoby się wy
negocjować tak korzystnego
kontraktu. Kilka lat temu kre
dyt był potwornie drogi, dzi
siaj tanieje, a obligacje są
jeszcze tańsze, więc użyliśmy
tego instrumentu finansowe
go. Oczyszczalnia ścieków to
koszt ponad 200 mld zł rozło
żony na dwa lata. przy czym
100 mld zł to bardzo tani kre
dyt z Banku Ochrony Środo
wiska, umarzany w 50 pro
centach. Do tego 50 mld zł
dotacji z Ekofunduszu, reszta
z budżetu centralnego i środ
ków własnych. Cały świat za
ciąga kredyty, bo wielkie in
westycje muszą być szybko
realizowane, w przeciwnym
razie kosztują o wiele więcej.
- Należy pani do najbar
dziej zapracowanych osób,
a działa nie tylko w Gdyni...

M

T T 7" ielki był to kiedyś za-

Fot. Jarosław Rybicki

Wszystko
jest zasługą gdynian
Z prezydent Gdyni Franciszką Cegielską rozmawia Wiesława Kwiatkowska
krotnej analizie ekonomicznej
co do jej zasadności i możliwo
ści zwrotu zaciągniętych kre
dytów, przeprowadzanej przez

gazu, elektryczności buduje się
tam drogi z porządnymi na
wierzchniami. Weszliśmy tak
że na teren Demptowa, ale nie
wszędzie możemy być od razu,
bo hamuje nas konieczność do
towania zadań, które powinien
finansować budżet państwa.

Franciszka Cegielska: „Tlośliwi nie wiedza, co mówią"

Fol. Robert Kwiatek

specjalistyczne firmy na zlece
nie miasta. Mieliśmy prawo
i obowiązek je podjąć. Inna
sprawa, że rzeczywistość oka
zała się trudniejsza, a obciążo
na zobowiązaniami i porusza
jąca się na trudnym rynku spół

ale obsadzanie nią terenów,
które za chwilę będą rozkopa
ne, to marnotrawstwo.
- Wszystko to są inwestycje
zaplanowane w czasie pierwszej
kadencji. Obecny zarząd nie ma
już ani tego napędu, ani pomy
słów na rozwój miasta i wiel
kich inwestycji już nie planuje.
- A czym innym, niż nową,
wielką inwestycją komunalną,
jest odtworzenie taboru komu
nikacji miejskiej kosztem 300
mld starych zł? Zastosowane
rozwiązanie płatnicze, polega
jące na wydaniu obligacji w ta
kiej ilości, jest nowatorskie
w skali kraju. Ta kadencja jest
inna, bo najistotniejsze zmiany
strukturalne przeprowadzone
zostały podczas pierwszej.
Tamta była jednym wielkim
wyzwaniem i mam wrażenie,
że samorząd potrafi! mu spro
stać. Ponadkadencyjne myśle
nie pozwalało na szybkie dzia
łanie i dzisiaj trwa realizacja
rozpoczętych wtedy zadań.
Dziś życie normalnieje i tempo
nie musi być tak szybkie.
- Przeniesienie politycznego
układu parlamentu na rady
gmin to początek końca i tak
niezbyt silnych samorządów.
Zarząd miasta powinien składać
się z przedstawicieli rządzącej
partii - twierdzą radni z SLD.
- To jest kwintesencja my
ślenia kategoriami PRL.
W kraju wygrała lewica, rzą
dzi, jak chce i poniesie wszel
kie konsekwencje tych rządów.
W skali Wybrzeża wygrały

- Mieszkańcy żalą się na
sposób pracy Urzędu Miasta.
Najwięcej wysłuchujemy
skarg na Wydział Architektu
ry, Urbanistyki i Nadzoru Bu
dowlanego i trwa tak od lat.
- Inspektor Najwyższej
Izby Kontroli z Warszawy
zbadał działalność tego wy
działu, prześwietlając w spo
sób drobiazgowy wszystkie
dokumenty. I sporządził bar
dzo pozytywny raport. Skarg
jest rzeczywiście najwięcej na
ten wydział, ale też jest on
najbardziej ze wszystkich ob
ciążony. To w nim i w Wy
dziale Gospodarki Nierucho
mościami mieszkańcy zała
twiają swoje najistotniejsze
życiowe sprawy i tam widać
ilość konfliktów sąsiedzkich,
problemów
związanych
z walką „o dach i miedzę".
Gdynia jest miastem o naj
większym ruchu budowlanym
w Polsce, rocznie wydaje się
ponad pięćset zezwoleń na
budowę, rozbudowę, nadbu
dowę.
- Złośliwi twierdzą, że dłu
gi, jakie zastała pani, obejmu
jąc stanowisko prezydenta, są
niczym w porównaniu z tymi,
które zostawi pani odchodząc.
- Złośliwi nie wiedzą, co
mówią. Gdy w czerwcu 1990
r. przejmowaliśmy miasto,
zobowiązania przekraczały 30
proc. planowanych dochodów
budżetowych, a należało je
spłacić w tym samym roku.
Obecne zobowiązania nie
przekraczają 15 proc., co jest
zgodne z ustawą o samorzą
dzie terytrialnym, a Regional
na Izba Obrachunkowa regu
larnie kontroluje budżet mia
sta. Po przeanalizowaniu na
szych wieloletnich możliwo
ści finańsowych, zaciągnęli
śmy kredyty na ściśle okre
ślone inwestycje, bo z bieżą
cych dochodów nie można by
ich zrealizować. Nie mogliby
śmy przecież kupić autobu

- Pracuję bardzo dużo,
z urzędu wychodzę jako
ostatnia, ale jest to moja pa
sja, a moim obowiązkiem jest
służyć miastu. Jeżdżę bardzo
dużo, bo uważam, że moje
działania na rzecz samorządu
także służą miastu. Jestem
członkiem Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Teryto
rialnego i szefem zespołu ds.
służby zdrowia tej .komisji
oraz członkiem zespołu ds.
nowelizacji prawa. Jestem
w radzie nadzorczej obu
gdyńskich szpitali, a także
Banku Komunalnego. A ten
bank, któremu się powiodło,
choć ileś innych powstałych
równocześnie z nim upadło,
to też sukces miasta.
- Gdynianie panią lubią
i jest to fenomen, bo w Polsce
nie lubi się ludzi sprawują
cych władzę. Do końca ka
dencji jeszcze ponad dwa lata,
mimo to zapytam, czy będzie
pani ponownie kandydować?
- Ustawa na to pozwala,
a wysoka pozycja w rankin
gach daje wiarę, że to, co ro
bię, służy ludziom. Ale - są
ludzie na czas pionierski i na
czas spokoju. Za dwa lata
może się okazać, że Gdyni
potrzebny jest ktoś inny. Dziś
najważniejsza jest dla mnie
praca dla miasta. I korzystając
z okazji jego urodzin chciała
bym złożyć najlepsze życze
nia i podziękować mieszkań
com. To, że Gdynia jest znana
w Polsce i nie tylko, że ma
opinię miasta odważnego
i twórczego, pełnego inwencji
i przedsiębiorczości, jest za
sługą gdynian.
- Dziękuję za rozmowę.

Uwaga: jutro w „Dzienniku
Bałtyckim" kolorowy
dodatek urodzinowy
„Gdynia 70 lat miasta".

Chrzan gorzki - pomaga
na megalomanię

amusia pod pięćdzie Vodka i dorabia ideologię, że
siątkę, wciąż krzepka, to najlepsze w każdej życiowej
Z córeczką po miło
sytuacji. Obaj panowie i sta
snym zawodzie postanawiają ruszek portier w hotelu płyn
spędzić zimę w Zakopanem. nie gadają po francusku, co
Uzasadnieniem ekscentryczne widocznie w Zakopanem po
wszechne, bo nawet góralka,
go pomysłu, skoro mają Alpy
tuż pod ręką, jest ongiś zawar sprzątająca numer, na pytanie
te małżeństwo starszej pani córki o mamusię odpowiada
z Polakiem i akurat odnalezio
„Elleest partie". Czistyj Pana stara fotka spod Tatr. Od riż!
ważne Francuzki docierają do
We Francji bodaj od cza
Zakopanego, a że dziać się to sów Wielkiej Emigracji, a mo
ma raczej współcześnie, że od Walezjusza, funkcjonuje
w epoce wolnego rynku - więc
przysłowie „grise comme un
reżyser, niejaki p. Kurc, Polonais", zapijaczony jak
Polak. Współcześnie, jak wi
oszczędził widzom scenek na
gabywania cudzoziemców dać, Polska jawi się Francu
przez cinkciarzy, kolejek przed zom jako kraina skąpana
sklepami lub zainteresowania w wódzie, zastępującej nam
ze strony SB. Za to w każdej wino i śpiew, choć godna po
niemal sekwencji chlusta obfi lecenia samotnym paniom ze
cie wódka, tak konsumowana, względu na usługi erotyczne
jak we Francji pija się lekkie gratis, w odróżnieniu np. od
młode wino albo wody mine takiej Tunezji. Tyle na temat
ralne.
chały pt. „Podróż do Polski",
Polski przygodny amant
pokazanej niedawno w I Pro
mamusi, według własnych ze
gramie TV, a teraz, porusza
znań naukowiec-chopinolog, jąc się po Trójkącie Weimar
a zarazem hotelowy muzykant, skim, słówko o tym jak nas po
strzegają Niemcy.
urzyna się na cześć Chopina
i wysiadając ze swego rzęcha
W badaniach EMNID-Instiryje jak długi buźką w bruk. tut w Bielefeld z 1991 roku,
Natomiast w Krakowie, dokąd respondenci mając do wyboru
wypuścił się z mamuśką, choć • 16 cech charakteru, określili
sam w stanie wskazującym na Polaków jako „zawodnych, le
spożycie, kwalifikującym do
niwych, powierzchownych,
tzw. wytrzeźwiałki, usługę ero niezdyscyplinowanych i pro
tyczną spełnia jak należy. wincjonalnych", chociaż „li
A tymczasem córeczkę obsta czących pieniądze" (czyli
wia Połak-żigołak, kolega oszczędnych) i „lubiących
uczonego grajka, z wyraźną dzieci". W ankiecie IPOS
ochotą na szybki seks. Aby
z Mannheim - cytuję wynik Francuzkę zmiękczyć, aplikuje
„obraz Polski był najgorszy
jej uderzeniowe dawki Polish wśród wizerunków wszystkich

Wii

Na zieleń też przyjdzie
czas

budowania i tworzenia istnieje
w nim nadal.
To mieszkańcy są naj
cenniejszą wartością naszego
miasta i dzięki nim utrzymuje
się ten specyficzny genius loci
Gdyni.

ugrupowania postsolidarno
ściowe, rządzą i też, poniosą
konsekwencje, bo tak to jest
w demokracji. A gdy chodzi
0 samorząd: jest on jedynym
trwałym sukcesem przemian
z roku 1989. Fakt, że uzyskał
niezależność prawną i w pew
nym zakresie finansową, po
zwala się gminom, a zatem
1 państwu rozwijać.

ffllW

1/1/ szczyt i wyróżnienie,
V V
spocząć na wieki
w krypcie lub choćby pod po
sadzką kościoła. Im kościół
czcigodniejszy - tym i honor
większy, tym piękniejsze też by
ły nagrobki i epitafia wielkich
ludzi i wielkich rodów. Czas
obracał w proch doczesne
szczątki Górków, Kosów, Ferberów, ale nagrobki trwały
i one z kolei dodawały splendo
ru, powagi, a także - piękna
świątyniom.
Od XVIII wieku kościoły
i dziedzińce przykościelne prze
stały pełnić funkcje cmentarzy,
epitafia i tablice pamiątkowe
jednak nadal umieszczano
w bocznych nawach, kaplicach,
na filarach. Przypominać one
miały zasłużonych dla Kościoła
prałatów, proboszczów, boha
terów i społeczników związa
nych życiem bądź tylko urodze
niem z miastem i okolicą. Swoje
tablice mieli też oczywiście fun
datorzy - konkretne osoby, ale
także bractwa, cechy i organi
zacje.
W moim rodzinnym mieście
jest np. i tablica ku czci wielce
zasłużonego prałata Gagackiego, ale i lawa ufundowana
przez Bractwo Kurkowe i ołtarz
(skr.omny, ale zawsze!) cechu
krawców, co zostało na tych
obiektach uwiecznione odpo
wiednimi inskrypcjami. Zeszłe
go lata w dalekiej Karyntii, na
tarasie widokowym przed oka
załym romańskim kościołem za
uważyłam na ławkach i stołach
mosiężne tabliczki; podeszłam
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dańsk jest dużym ośrod
kiem gospodarczym.
Stocznie, porty, turysty
ka itd., itp. Nie jest natomiast
centrum finansowym. Niby
banków tu sporo, ale w więk
szości to filie, których centrale
znajdują się poza Trójmiastem.
Są oczywiście banki regionalne
czy lokalne, lecz trudno je zali
czyć do krajowej czołówki. No,
jest oczywiście Bank Gdański
SA. Jeszcze jest.
Na razie mówi się o tym nie
zbyt głośno. Chyba tylko jedna
wzmianka w „Dzienniku Bał
tyckim". A przecież sprawa jest
dla wybrzeżowej gospodarki
bardzo ważna. Prywatyzacja
Banku Gdańskiego nie była
oszałamiającym sukcesem,
choć trudno też mówić o poraż
ce. Jednak trudno było nie za
uważyć, iż znaczący pakiet ak
cji został nabyty przez Bank
Inicjatyw Gospodarczych SA
(BIG). Na tyle znaczący, Że po
noć już w tej chwili ważniejsze
decyzje dotyczące polityki ban
ku nie zapadają bez uzgodnień
w warszawskiej centrali BIG.
A teraz ten ostatni zamierza
wejść w posiadanie dodatkowej.
porcji akcji, która umożliwi mu
pełną kontrolę Banku Gdań
skiego.
Niby jest to rzecz normalna
w gospodarce rynkowej. Fuzje,
przejęcia zdarzają się wszędzie.
Co więcej - w naszym sektorze
bankowym od dawna mówiło
się o konieczności konsolidacji,

niemieckich sąsiadów i krajów
w szczególny sposób związa
nych z Niemcami". Ankietę
przeprowadzono w 1993 roku,
a ankietowani, dysponując
skalą ocen od +5 do -5 punk
tów, przyznali Węgrom +0,7
punkta, Czechom -0,3, Rosji 0,4, zaś Polsce jeden pełny
ujemny punkt. Na hasło „Polen" wolne skojarzenia doty
czyły kradzieży aut, przemytu
narkotyków, prostytucji nielet
nich i pracy na czarno
A nam się roi, że świat
wciąż podziwia Polaków za
szlachetność, prawość, rycer
skość, gotowość do poświęceń
i powstańcze zrywy, z obale
niem komunizmu włącznie.
Prawda jest taka, że szum hu
sarskich skrzydeł na odsiecz
Wiednia, powstania od ko
ściuszkowskiego po warszaw
skie, obrona Westerplatte,
a nawet siwe pukle Paderew
skiego czy wąsy Wałęsy - to
już tylko Muzeum Historycz
nych Pamiątek, do którego
własna młodzież się nie kwapi,
a cóż tu mówić o zagranicznikach. Ci ostatni nas widzą,
opisują w ankietach lub filmu
ją jak próbowałem wykazać na
kilku przykładach.

Jan Chrzan

PS. Dyrektorowi Muzeum
Historii Gdańska dr. Jerzemu
Kuklińskiemu dziękuję za list
w związku z felietonem „Hra
bina w kąpieli" - rzeczowy
i zapowiadający kolejne ka
lendarium Gdańska na wyż
szym poziomie.

Kolumna patrycjuszy
bliżej i odczytałam z nich, że tę
nie bardzo. Mimo to wydaje mi
ławkę ufundowała rada gmin
się celowe, by stowarzyszenie
na, stół - burmistrz pobliskiego odbudowy tego kościoła zare
miasteczka, inną ławę „inży zerwowało i pewną sumę. i od
nier dyplomowany", a jeszcze powiednio honorowe miejsce
inną - weterynarz powiatowy. na ścianach świątyni na tablice
Z początku mnie te tabliczki
i tabliczki z nazwiskami funda
trochę zdegustowały, ale po torów i sponsorów odbudowy.
chwili namysłu dysgust prze
Także z nazwami, bo zbożne to
szedł. Stoły i ławy były bardzo dzieło wspierają także instytu
solidne, z dębu i lanego żelaza, cje i osoby prawne. Niechby
na pewno kosztowne i na pew owe tablice były dla jednych
no przetrwają kilkadziesiąt lat, nagrodą, dla następnych za
przeżyją fundatorów. Więc cze chętą (jak to wykalkulował wy
mu odmawiać im prawa do
żej wspomniany wikary z Ka
odrobiny próżności, a potom ryntii). Można by im też dać
kom inżyniera, burmistrza i we wolną rękę i pozwolić zama
terynarza - do nieprzesadnej wiać tablice na własną rękę,
dumy z przodków?
•czemu nie?
Podejrzenie fundatorów
Gdańskie (i nie gdańskie
o próżność zmalało do mini
mum, kiedy od wikarego dowie też) kościoły zostały bezpow
działam się, że to nie ofiaro rotnie niekiedy odarte przez
dawcy upamiętnili się tablicz bomby i pożary z tej swoistej
„kroniki ściennej", jaką two
kami, ale tak ich uhonorowała
rzyły epitafia i tablice pamiąt
rada parafialna. „Po pierwsze
dlatego - tłumaczył mi wikary - kowe. Powoli w puste miejsca
że tylko dary dla biednych po wmurowuje się nowe, najczę
winny być bezimienne, by nie ściej ku czci bohaterów i mę
zmuszać ubogich do wdzięczno czenników ostatniej wojny.
ści. Parafię natomiast wdzięcz I słusznie. Ale równie słusznie
ność obowiązuje. Po drugie zaś i pięknie byłoby spróbować
- i tu wikary uśmiechnął się zacząć tworzyć inną kronikę,
sympatyczną, autoironiczną odpowiednią do czasów poko
chytrością - proszę popatrzeć, ju i - da Bóg - jakiej takiej po
ileż na tym tarasie jest jeszcze myślności. Ściany ostatniego
Z odbudowywanych kościołów
miejsca na ławy i stoły!".
wydają się jakby zamówione
Po co o tym piszę? W związ
ku z odbudową Kościoła św. do tego celu: troskliwe odtwo
rzenie
nazwisk dawnych patry
Jana i z powinności członka
cjuszy (Schopenhauerowie!)
Klubu Świętojańskiego. Odbu
i
dopisanie
do nich nowych,
dowa - o czym Czytelnicy już
wiedzą skądinąd - weszła w fa którym święty Jan też będzie
drogi
i
bliski.
zę optymistyczną, ale funduszy
ciągle jest tylko na styk, a i to
Janina Wieczerska

Były gdański
czyli stworzenia - w wyniku po
łączeń - kilku bardzo silnych
banków, zamiast kilkunastu sła
bych. W obliczu konkurencji
zagranicznej jest to zasadne.
Mimo to pojawia się pytanie,
czy przejęcie kontroli przez
bank mniejszy (BIG) nad więk
szym (BG) jest pomysłem sen
sownym. Szczególnie dla wybrzeżowych środowisk gospo
darczych.
BIG jest bankiem dynamicz
nym, a nawet agresywnym, co
wcale nie jest zarzutem. Nie
wiem skąd miał i ma pieniądze
(dodajmy - ogromne) na zakup
akcji Banku Gdańskiego. Pomi
jam tu wszelkie plotki o jego
nomenklaturowych powiąza
niach z niektórymi innymi spół
kami giełdowymi. Problem bo
wiem polega na tym, że oto je
dyna duża instytucja finansowa
tej części Wybrzeża odpływa do
stolicy.
Ja nie mam antywarszawskiej fobii. W Wielkiej Brytanii
wszystkie liczące się banki ma
ją swoje centrale na słynnej
Złotej Mili (kwadratowej)
w londyńskim City. Ale War
szawa to nie Londyn, a Polska nie jest Zjednoczonym Króle
stwem. Inna tradycja, inne oby
czaje. Gdańsk zaś to miasto
i społeczność od wieków niepo
korne. Nieprzypadkowo to tu
właśnie nabierało kilka razy
rozpędu koło historii. I nie bez
powodu miasto i ludzie płacili
za to poważne kary. W czasach

najnowszych - za Grudzień, za
Sierpień, ostatnio (pamiętajmy
o ciągłych próbach wykiwania
Gdańska przy podziale środ
ków z budżetu) - chyba za tzw.
całokształt. Nieprzypadkowo
też „Solidarność" nigdy po
ważnie nie myślała o przenosi
nach swych władz do stolicy.
Gdańsk (tak jak Katowice,
Wrocław, Poznań) powinien
stać się poważnym centrum fi
nansowym. Upoważnia go do
tego nie tyle historia, ile aktu
alna pozycja na gospodarczej
mapie Polski. I otwartość na
świat. I mniejszy niż w Warsza
wie koniunkturalizm polityczny
- co w bankowości ma duże
znaczenie. To co dzieje się wła
śnie z Bankiem Gdańskim sta
nowi duży krok wstecz na tej
drodze.
Ktoś może powiedzieć, że
wytoczyłem tu nazbyt ciężkie
armaty, że chcę przeciwstawić
się kotom rynkowego mechani
zmu. A mnie się po prostu wy
daje, że stało się coś niedobre
go dla naszego regionu. I że to
można było przewidzieć i pró
bować zapobiec. Może zabra
kło wyobraźni co do oceny po
tencjalnych skutków prywaty
zacji. Może były inne powody.
Nie wierzę bowiem, by ktoś
w Gdańsku dążył do takiej sytu
acji świadomie. 1 stąd bardzo
jestem ciekaw, jak to nam wy
tłumaczą ludzie, którzy do tego
dopuścili.
iv . n • • ,

Piotr Dominiak

ryiia

Str.4

9 lutego 1996

Aby lata szkolne
nie były koszmarem

W domu

Salon jest duży, pięknie urządzony. Sceny
polowań z psami i pejzaże angielskiej
prowincji w złotych ramach,
przypominają, że gospodarze niedawno
wrócili z Wysp Brytyjskich. Mały Charlie,
którego przodkowie wywodzą swój
rodowód od ulubieńców Karola 1, tego
samego, którego ścięto z rozkazu
Cromwella, wyleguje się na kanapie,
dziwiąc się niezmiernie, że jego pani i pan
przenieśli się w tak chłodne okolice.
Oglądamy zdjęcia.

D

om w Nottingham
w stylu wiktoriańskim,
w dobrej dzielnicy,
z okien widać zamek
Robin Hooda, ogród
z rododendronową aleją,
azalie, clematis, pigwy, forsy
cje.
Dom przedstawicieli middle
class.
Społeczeństwo angielskie
jest podzielone na klasy
i przejście z jednej klasy do
drugiej jest bardzo trudne, mó
wi pan, Teresa, choć labourzy>ci nie tracą nadziei, że ludzi
da się zrównać, gdy ich dzieci
wykształci się jednakowo źle
w państwowych szkołach.

Dzieci z middle class

powinny chodzić do szkól
elitarnych, w których dostarcza
się niezbędnej wiedzy o tym,
czyi: jest cnota i wpaja właści
we aspiracje, jakie musi posia
dać człowiek chcący żyć szla
chetnie.
Dzieęi middle class powinr. ; odzić do szkół elitarnych,
by iic mieszać się z gawiedzią.
Dzieci middle class muszą
by.: nakomicie wykształcone,
bi za dobrym wykształceniem
idą dobre pieniądze.
Dzieci wychowane i wy
kształcone w elitarnych pry
watnych szkołach mają więk
sze szanse, by się wybić.
I na ogół się wybijają.
W takich właśnie szkołach
kształciły się dzieci państwa
Kawelów.
Teresa wyjechała w siedem
dziesiątym roku z kraju węgla,
miedzi i hut na krótki urlop do
krewnych w Anglii. Poznała
tam Leona i już nie wróciła. Po
ślubie ściągnęła do siebie sied
mioletnią córeczkę, potem uro-'
dził się maty Leon, po nim
Monika.
Teresa skończyła w Gdań
sku medycynę, ale po przyjeź
dzie do Nottingham przemy
ślała pewne sprawy, przewar
tościowała i razem z Leonem
doszli do wniosku, że powinna
zająć się tym, co najważniej
sze. Rodziną.
Mojego ojca Rosjanie za
strzelili w 1939 roku kolo
Grodna mówi - więc właści
wie prawdziwego domu nie
miałam.

Zamieszkali na wsi,

w Orston, w hrabstwie Not
tingham. Leon był już wów
czas królem pieczarek. Zna
nym. podziwianym. Udzielał
wywiadów w lokalnej prasie,
telewizji. Zbudował dla pra
cowników basen i kort teniso-

- Najstraszniejszy sen? Kla
sówka z matematyki - pada
z ust uczestniczki telewizyjnego
quizu.
I nie tylko jej. Dla wielu
osób „klasówka z matematyki"
jest ucieleśnieniem koszmaru.
Miast wspominać szkolę jako
najpiękniejszy okres w życiu wszak to dzieciństwo, beztro
skie figle, koleżeńskie psikusy dla niejednego z nas było to nie
kończące się pasmo stresów.

Dlaczego?

Bardzo łatwo jest obarczyć
winą nauczycieli. Mówi się:
„sfrustrowani", „selekcja nega
tywna", „źle opłacani", „nic ich
nie obchodzi" - czasem to praw
da, często - nie. Prawdą jest na
tomiast, że wielu nauczycieli
nie ma właściwego przygotowa
nia do pracy z dziećmi.
Owszem, wiedzą „wszystko"
o wykładanym przedmiocie i co
nieco o tym, jak prowadzić lek
cje, żeby dzieci zrozumiały.
Wiedzą też, że szkoła wycho
wuje i że dobrze czasem zdać
się na intuicję... Wiedzą wiele
rzeczy, wiele przeczuwają i na
pewno nigdy nie chcą źle.
Skąd więc teza o nieprzygotowaniu nauczycieli do uczenia
dzieci?
Zdanie, że dzieci są różne
może nie brzmi zbyt odkryw
czo, jednak jest punktem wyj
ściowym dla rozwiązania za
gadki, dlaczego mimo starań na
uczycieli tak chętnie mówi się
o „nerwicy szkolnej" i o tym, że
„szkoła niczego nie uczy".

latwiejsze do wymówienia dla
wyspiarzy.
Gdybym chciała pisać

filmu przygodowego
według życiorysu Leona
Kawela, czyli Leona Krupowicza z Lidy, pewnie zaczęłabym
od marzeń o lotnictwie, od po
szukiwania przestrzeni, która
dałaby mu poczucie pełni ist
nienia, od Żwirki i Wigury, od
Saint-Exupery'ego, od Szkoły
Orląt w Dęblinie, od września
1939 roku...
Albo od razu od porwania
bombowca.
Jest lato 1940 roku. Miejsce
akcji - Francja.
Niemcy właśnie weszli do
Paryża.
Młody polski lotnik Leon
przechodzi koło kasyna w Tu
luzie. Tu spotyka go młody
francuski lotnik, Marcel.
- Salut, mon vieu, co robi
my?
Marcel pyta: latałeś na tych
amerykańskich bombowcach?
- Raz, a co?
- Jak leciałeś raz, polecisz
i drugi, wiejemy do Afryki!
- Chłopaki, ja dotąd latałem
tylko na łosiach, uprzedził lo
jalnie zebranych w samolocie,

Dzieci sq różne

Jedne są ekstrawertykami otwarte, ciekawe świata, zadają
mnóstwo pytań, są niecierpli
we i aktywne. Inne, introwertyczne - zamykają się we wła
snym świecie, lękają się opinii
otoczenia, wolą zostać zapyta
ne niż wyrywać się z odpowie
dzią, choćby znały ją dobrze.
Różne są również

metody nauczania.

KAWELOW
bo okazało się, że chętnych do
wyjazdu było wielu.
Nocny lot.
Wszyscy uczymy się geo
grafii. Hiszpania, jej skalisty
grzbiet, a potem morze, morze,
morze... Dolecimy, nie doleci
my, wylądujemy, nie wylądu
jemy, Oran, gdzie jest ten cho
lerny Oran, jeszcze Camus nie
napisał „Dżumy", burza,
chmury, gdzie jest ten Oran,
patrzcie tam coś błyszczy, to
śnieg na Atlasie....

Afryka.

Widać lotnisko,
w zatoce kadłuby
samolotów, którym
się nie udało.
Zdrowaś Mario,
łaskiś pełna...
Ziemia.
Hurra! Dzielny
Polak!
Cięcie.
Budzi się, otwie
ra oczy, przy łóżku
siedzi dziewczyna
i delikatnie porusza
wachlarzem.
Umarłem, a to
jest anioł.
Anioł zaczyna
mówić po francu
sku i okazuje się
i Leona Krupowicza (Kawela) mógłby
córką dowódcy ba
riusz filmu przygodowego...
zy.
Reprod.: Robert Kwiatek
- Jeździmy na
wycieczki, Marie
wy, organizował im pikniki. pokazuje mi okolice - rozmarza
Teresa szeroko otwierała oczy. się pan Kawel.
- Leon, nie wchodź w szcze
Jakże to, sam właściciel bez
góły, bo nie dotrzesz do końca
związków zawodowych, bez
socjalizmu tak się cacka z pra wojny - ostrzega pani Kawel na
lewając kawę. Porzucamy za
cownikami?
Właśnie skończył budowę tem piękną córkę pułkownika
domu który Teresa mogła i ciepłą Algierię i przenosimy
urządzać według własnego gu się do Anglii, choć przedtem
stu Zajęła się wnętrzami, nad Niemcy.
Jest lato 1941 roku. Dywizon
ogrodem, przyjęciami, życiem
towarzyskim, grą w tenisa, pły 300.
waniem. akcjami charytatyw
Noc nad Bremq.
nymi, a przede wszystkim
Wysokość siedem tysięcy ki
dziećmi.
Poczuła się panią na wło lometrów. Bomby poleciały.
Zadanie wykonane.
ściach .
Messerschmitt atakuje z tyłu.
To była aksamitna emigra
Wybuch.
cja. przyznaje. Leon był już
- Przytomnieję z zimna.
całkiem zangiiezały, żył tam
od ćwierci wieku, zdążył oże Krew zalewa mi oczy. Obok coś
nić się i rozwieść z Angielką, błyszczy. O Boże, to mój samo
wychować dzieci, zarobić pie lot. Spada. Jezus Maria, ja też
spadam. Spadochron, gdzie spa
niądze, zmienić nazwisko na
dochron? Szarpię za rączkę...

buty lecą osobno, ja osobno, sa
molot osobno, ląduję w jęcz
mieniu... Nie mam pieniędzy,
fałszywych dokumentów, jedze
nia, wszystko przepadło wraz
z butami, ale żyję, żyję... Żyję,
ale mogę umrzeć z głodu, krowa
pasie się na łące, może uda mi
się ją wydoić, pociągam za wy
mię i dostaję kopniaka w głowę,
w miejsce, w którym jest rana.
Głupie szwabskie bydlę.
Nocami idę przed siebie,
w dzień chowam się w zbożu.
Po kilku dniach wpadam.
- Co tu robisz?
- Jestem francuskim robotni
kiem - osiem lat nauki niemiec
kiego w Gimnazjum Karola
Chodkiewicza w Lidzie, nie po
szło na marne
- Łżesz!
Cięcie.

Obóz w Żaganiu.

W czterdziestym piątym
wracam do Anglii Bo dokąd0
„Wygnanie pozbawia nas
punktów odniesienia, które po
magają nam robie projekty
wybierać nasze cele organizo
wać nasze czynności - pisze
Czesław Miłosz w tomie «Szukanie ojczyzny® - U siebie
w domu każdy utrzymuje sto
sunki ze swoimi poprzednika
mi na przykład z pisarzami je
śli jest pisarzem z malarzami,
jeśli jest malarzerr. .tci . są
stosunki zarówno podziwu, jak
i opozycji. Naszym napędem
jest chęć dorównania i prześci
gnięcia ich pod jakimś wzglę
dem, żeby dodać nasze imię do

ifciti1, middle i /«,» puKurn chodzić do <zkol elitarnych t na zdjęciu Terem i Lem Kmelmie: dziećmi. Moniką i Leonem).

Reprod.: Robert Kwiatek

imion szanowanych w naszej
wiosce, mieście, kraju Tu. za
granicą nic z tego nie zostaje,
bo wyrzuciło nas z historii,
która jest zawsze historią spe
cyficznego obszaru na mapie
i musimy stawić czoło tej, by
użyć wyrażenia pisarza emi
gracyjnego, nieznośnej lekko-

To tęsknota za chatą na skra
ju wsi, za dworem z białymi fi
rankami. za kościołem na
wzgórzu, jarem, dziką różą...
To tęsknota za Lidą, za Wil
nem, za Tarnopolem, za Lwo
wem, za Młyniskami, Trem
bowlą, Pińskiem, Stonimiem,
Stryjem, Samborem..

1 ęsknota za ojczyzną, co to
znaczy?
i o tęsknota za domem
z drewnianą werandą, za sa

Nie było dokąd wracać.

dem, głosem mamy, która śpie
wa w salonie, za smakiem wo
dy i czereśni.

Emigracja nie jest łatwa,
nawet jeśli jest luksusowa wzdycha pani Teresa - Leon
nawet po pięćdziesięciu la
tach nie był Anglikiem, tylko
Brytyjczykiem, a to szalona

Teresa Kawel

Pieczeń wołowa po angielsku
Zawsze gotowałam potrawy polskie, jednak nie dato się uniknąć wpływów włoskich, francuskich, bałkańskich, czy
wschodnich. Ponieważ przez ćwierć wieku żyłam w Anglii, podam przepis na pieczeń wołową, która jest tam bardzo
popularna.
Kilogram antrykotu lub udżca wołowego należy natrzeć przyprawami (mogą być gotowe mieszanki) oraz oliwą
z oliwek. Aby mięso nie wysychało, należy je pozostawić natarte na całą noc.
Następnego dmą mięso wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200T, aby się opiekało. Po upływie 30 min. przy
krywamy pieczeń folią aluminiową, oblewamy wodą, zmniejszamy ogień, dusimy około półtorej godziny.
Po upieczeniu mięso musi być w środku lekko różowe, ostrym nożem kroimy pieczeń na cienkie plastry.
Sos przygotowujemy wlewając do soku, który wytworzył się z mięsa, wodę z czerwonym winem, następnie dodajemy
sos myśliwski lub sos do pieczenia. W ostatniej chwili można dodać odrobinę śmietany.
Pieczeń podajemy ziemniakami buk' i mjai » > . Pr-ygotowujem) go następująco, do naczynia żaroodpornego
rwanego masłem wkładamy pokrojone ziemniaki, na nie cebulę, kalafior podzielony na części, seler pokrojony
w talarki, por. Posypujemy to przyprawami i zalew y sosem beszamelowy . Zapiekamy przez półtorej godziny, przed
końcem posypujemy jeszcze utartym żółtym serem.
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różnica. Nasze dzieci tak, one
już były Anglikami. I tak się
zresztą czuły. Jednak w każ
dą sobotę wsadzałam je do
auta i wiozłam do polskiej
szkółki.
- Nie będziemy uczyć się
polskiego, jesteśmy Anglikami
buntowały się.
- I proszę sobie wyobrazić,
co się dzieje - opowiada pani
Teresa. - Wybucha Polska,
nasz syn, Anglik, jak mówił
0 sobie przez całe życie, rzuca
studia politechniczne i przeno
si się na slawistykę, kończy ją
1 wyjeżdża do Warszawy. Mo
nika, z kolei Europejka w każ
dym calu, absolwentka kierun
ku o nazwie integracja euro
pejska, po dyplomie jedzie za
bratem. Mieszkają w Warsza
wie. pracują w zagranicznych
firmach, bawią się, są zachwy
ceni. Mamo, jak dobrze, że
woziłaś nas do tej polskiej
szkółki - mówią. - Okazało się
teraz, że mamy Polskę w ge
nach.
Przyjechaliśmy zatem i my
- ciągnie pani Kawelowa - nie
do Warszawy jednak, bo nic
nas z nią nie łączy. Ale do
Gdańska, bo tu spędziłam
młodość.
Koło się zamknęło.

Barbara Szczepula

Fol. Robert Kwiatek

Jedni nauczyciele preferują
solidny wykład, w którym po
wiedzą dzieciom o najważniej
szych sprawach dotyczących te
matu. Podyktują definicje, zapi
szą wzory, zadadzą kilka pytań.
Systematycznie, dokładnie i w powszechnej opinii - nudno.
Dzieci introwertyczne jednak
będą zadowolone.
Inni nauczyciele wolą zawie
rzyć „dziecięcej ciekawości
świata" - zarzucą więc uczniów
przykładami, zachęcą do ekspe
rymentów i wyciągania wnio
sków, które następnie skorygu
ją. W takim naukowym chaosie

lepiej odnajdą się mali ekstra
wertycy, choćby potem mieli
nie zapamiętać wszystkich naj
ważniejszych twierdzeń.
Dlatego właśnie dzieci za
mknięte w sobie dostają lepsze
oceny ze sprawdzianów niż
dzieci otwarte, które z kolei bły
sną piątkami „za aktywność" na
lekcji.

„Nerwusy" i „luzaki"

Równie istotną rzeczą - obok
poznania charakteru dzieci - jest
rozpoznanie poziomu ich stabil
ności emocjonalnej. Uczniowie
o wysokim natężeniu neurotyzmu - lękliwi, łatwo denerwują
cy się - dostają gorsze stopnie
niż ich bardziej zrównoważeni
koledzy. Boją się, że „pani" ich
zapyta, a oni nie będą umieli od
powiedzieć (choć przecież umie
ją). Gardło ściśnięte ze strachu
nie przepuści ani słowa.
Dzieciom emocjonalnie sta
bilnym odpowiadać jest łatwiej,
czasem zdarza się nawet, że
w stresującej sytuacji egzaminu
przypominają sobie rzeczy, na
które wcześniej nie zwróciły
uwagi.

Co robić?

Niestety, na to pytanie nie
ma jednej odpowiedzi. Amery
kańscy psycholodzy, którzy
przeprowadzili dziesiątki ba
dań nad zależnością edukacji
dziecka od jego osobowości
zwracają jedynie uwagę, że
metody nauczania należy sta
rać się dostosować do charak
teru i „nerwowości" dziecka.
Nie postulują jednak tworzenia
klas dla, dajmy na to - introwertycznych neurotyków - by
łoby to niewłaściwe. Proponują
za to, by dzieci mogły praco
wać w parach - ekstrawertyk
z ekstrawertykiem, ale „nerwus" z „luzakiem". W ten spo
sób dzieci najłatwiej przyswoją
wiedzę. W szczególności zaś
zachęcają do uczenia dzieci ra
dzenia sobie z lękiem, nauczy
cieli - by nie trzymali się
sztywno metod i zaleceń,
a szkolne władze, by zatrudnia
li psychologów, którzy mogli
by pomóc dzieciom słabszym
psychicznie, bardziej zamknię
tym w sobie.
Ale którą szkołę na to stać?
A z drugiej strony - czy stać
nas na powszechną neurozę?
Na podstawie książki „Pod
patrywanie umysłu" Hansa
i Michaela Eysencków, nakła
dem Gdańskiego Wydawnic
twa Psychologicznego, opracowaia

Alina Geniusz

Piieci i narkotyki

Trzeba rozmawiać

• Często zapobieganie narkomanii rozumie się jako umie
jętność rozpoznawania i reagowania na objawy uzaleinienia. Tymczasem zapobiegać kontaktom dziecka z narkotyka
mi powinno się w zasadzie jui od momentu jego narodzin.
Większość rodziców pyta:
Jednak musi spotkać się ze
jak ja mam rozpoznać, że dzie- zrozumieniem, a nie całkowico „bierze"? Prawda jest taka, tym potępieniem i wyrzutami.
W rozmowach z dzieckiem
że trzeba rozpoznawać raczej
oznaki mówiące o tym, iż
dziecko może kiedyś przyjmo
nie należy siać grozy.
wać narkotyki.
Straszenie tym, że narkotyk
Rodzice muszą od samego zabija, nie ma sensu, ponieważ
początku
dzieci z reguły nie boją się
śmierci, myśląc, że im się to
być z dzieckiem
nie przytrafi. Warto natomiast
w taki sposób, aby wyrosło porozmawiać o faktach: - dla
na jednostkę samodzielną, czego i w jaki sposób doszło
pewną siebie, umiejącą realizo do kontaktu ze środkiem odu
wać własne cele, posiadającą
rzającym, jak się wtedy czułeś,
określony system wartości. Na czy jesteś zadowolony - a do
człowieka, który będzie umiał
piero potem mówić o szkodli
odmówić, jeśli ktoś zaproponu wości. Przy jednostkowym
je jemu narkotyk - mowi Jolan przypadku kontaktu z narkoty
ta Koczurowska, terapeuta
kiem nie warto od razu iść
i pełnomocnik wojewody ds. z dzieckiem do specjalisty, ale
narkomanii.
samemu nabyć odpowiednią
Jej zdaniem istnieją
wiedzę, uświadomić sobie,
czym są narkotyki i

sygnały ostrzegawcze

wskazujące na to, że dziec
ko jest bardziej podatne na nar
kotyki.
Jeśli bywa smutne, nie umie
się bawić, boi się chodzić do
szkoły, nie ma przyjaciół, nie
wierzy w siebie, wówczas ro
dzic powinien liczyć się z tym,
że jeśli dziecko zetknie się
z narkotykami, to zechce spró
bować.
Powody, dla których dzieci
sięgają po narkotyki, wbrew
pozorom najczęściej są błahe.
Zdarza się wprawdzie, że po
środki odurzające sięgają dzie
ci nieszczęśliwe, bo rodzice tak
są zapracowani, że nie mają
dla nich czasu. Jednak wyniki
badań wskazują, że niezależnie
od tego, z jakiej rodziny dziec
ko pochodzi, może ono chcieć
spróbować narkotyku

z ciekawości albo
z nudów.

Nawet kilkuletniego malu
cha w przedszkolu kolega mo
że namówić do wąchania kleju,
który „fajnie" pachnie.
Bliskość,
przytulanie,
wspólne rozmowy z dzieckiem
mogą zapobiec powtórzeniu się
takiej sytuacji. W atmosferze
wzajemnej bliskości

dziecko samo opowie

rodzicom o swoich ekspery
mentach.

nie wpadać w panikę,
ponieważ rodzic jest w sta
nie sam wiele zrobić. Może na
przykład wymyślić dla swojej
pociechy coś lepszego i cie
kawszego od narkotyku,
a przede wszystkim poświęcić
dziecku trochę czasu.
Do specjality należy udać
się wówczas, gdy zachowania
dziecka ewidentnie odbiegają
od normy. Dużym problemem
jest fakt, iż rodzice często

wstydzq się
zwrócić z tego typu proble
mami do specjalistów, traktu
jąc kłopoty swego dziecka jako
własną klęskę. A przecież nie
zależnie od troski i miłości ro
dzicielskiej zawsze może przy
trafić się coś, do czego nie je
steśmy przygotowani. Wtedy
warto bez wstydu szukać po
mocy.
W Sopocie przy Al. Niepod
ległości 817a działa Młodzie
żowy Ośrodek Terapeutyczny,
w którym można bezpłatnie
uzyskać poradę, osobiście lub
telefonicznie pod numerem 50
- 26 - 69. W razie potrzeby do
dyspozycji są również: monarowski telefon zaufania (32 04 -42) i Towarzystwa Profi
laktyki Środowiskowej „Mro
wisko" (51 -92 -89).

Aleksandra Szczepańska
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Dokończenie ze słr. 1
Mazurskiego. Wista jest dla
nich barierą, granicą naturalną.
Nie na tyle, by nie potrafiły jej
pokonać, doskonale bowiem
pływają. W Borach Tuchol
skich nie czują się zbyt dobrze,
bo drzewostany są-tam są zbyt
widne. Wilk zaś preferuje lasy
mieszane, z gęstym poszyciem.
W Europie wilk występuje
w kilku krajach. Najwięcej na
Białorusi, Ukrainie, Litwie około 15 tysięcy sztuk.
W Hiszpanii żyje prawie 3 ty
siące wilków. W Rumunii - 2
tysiące.
Obszary polowań wilków są
ściśle wyznaczane. Nie zacho
dzą na siebie. Watahy walczą
między sobą o terytoria. Nieraz
ze skutkiem śmiertelnym. Żeby
więc nie dochodziło do takich
starć, powstają strefy buforo
we, w których żadne ugrupo
wanie się nie pojawia. Te ob
szary potrafią wykorzystywać
jelenie. Szacuje się, że na tere
nie podległym Regionalnej Dy
rekcji Lasów Państwowych
w Gdańsku znajduje się kilka
naście wilków. Występują
w dwóch rejonach. W okoli
cach Kadyn na Wysoczyźnie
Elbląskiej i w rejonie lasów
Kwidzyna. Po lewej stronie
Wisły widywano pojedyncze
osobniki...
Jeszcze w latach sześćdzie
siątych dozwolone były
wszelkie sposoby tępienia te
go zwierzęcia. Mało tego, za
zabicie można było otrzymać
nagrodę równowartości mie
sięcznej pensji. Nic dziwnego,
że zostały prawie doszczętnie
wytępione. Ich liczebność
spadła do około 100 sztuk.
Z chwilą wpisania tego gatun
ku na listę zwierząt łownych
i wyznaczenia okresu ochron
nego, zaczęło ich przybywać.
W ubiegłym roku naliczono
w Polsce około tysiąca wil
ków. Myśliwi pozyskiwali do
tej pory od 100 - 200 sztuk
rocznie. Wilki występują
głównie w Bieszczadach:
w woj. krośnieńskim, przemy
skim oraz regionie północnowschodnim - w suwalskim,
białostockim, olsztyńskim.

Chronić, albo nie,..
Nie milkną głosy na temat
objęcia wilków ochroną. Była
nawet korespondencja w tej
sprawie między Brigitte Bardot
a Lechem Wałęsą.
Co o tym myślą gdańscy le
śnicy? Słychać bowiem głosy
w różnych środowiskach także
na temat konieczności zabija
nia rozbójnika...
- Jakiego rozbójnika? - pro
testuje główny specjalista ds.
gospodarki łowieckiej i polo
wań w Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Gdań
sku, Roman Wasilewski. - Jak
we wszystkich sprawach po
trzebny jest tutaj umiar i roz
sądek. Zwierzę to ma bowiem
przeciwników i zwolenników.
Zdaniem Romana Wasi
lewskiego, obecność wilków
na naszym terenie jest zjawi
skiem pozytywnym. Podobnie
jak rola, którą pełnią w przy
rodzie. Uważa, że przepisy
prawne powinny jednak
umożliwiać interwencję czło
wieka w takich przypadkach,
jakie miały miejsce na terenie
Nadleśnictwa Kwidzyn. Może
to być korzystniejsze dla eg-
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zystencji wilków niż ścisła,
zbyt rygorystyczna ochrona.
Czasami wilk robi naprawdę
znaczne szkody. Zwłaszcza
wówczas, gdy warstwa śniegu
jest zmrożona. Wówczas zabija
bez selekcji dziki i zwierzynę
płową. Dzikom na przykład
0 wiele trudniej poruszać się
po zmarzniętej powierzchni
śniegu. Wilki, lżejsze, dopada
ją je. Wówczas odzywa się
w nich instynkt zabijania. Wy
cinają nieraz całe stada. Na
Białorusi jedna para wilków
wyrżnęła w jedną noc chmarę
27 jeleni.
Badania nie dowiodły też,
że wilki ograniczają szkody
wyrządzane przez jelenie. Nie
utrzymały w ryzach biesz
czadzkiego jelenia, który nisz
czy zwłaszcza rośliny młode.
Czując obecność wilków, jele
nie zbijają się w większe
chmary, żerowanie ich jest bar
dziej skupione,a szkody do
tkliwsze.
- Jestem zwolennikiem inge
rencji w liczebność wilków mówi Roman Wasilewski. Gdyby ekosystemy nie były
przekształcone przez człowie
ka - rola wilka w utrzymaniu
równowagi miałaby większe
znaczenie.
W środowiskach nauko
wych wysuwane są argumenty,
że odstrzały wilków powodują
zaburzenie struktury socjalnej
ich populacji. Nie jest to jedno
znaczne - stwierdza Roman
Wasilewski. Badania wykazu
ją, że 75 procent odstrzelonych
wilków ma do trzech lat życia.
Zaburzenie ich struktury so
cjalnej nie wchodzi tu więc
w grę. Nie są to bowiem sztuki
dominujące w hierarchii. Z re
guły w tym wieku migrują,
wyrzucane są z watah, albo
szukają swych terenów.

Polowanie

Wilk wykorzystuje terenowe warunki do
swych łowów. Ma specjalną taktykę. Urządza
polowania z nagonką. Organizuje zasadzki
przy przesmykach zwierzęcych. Wpędza jele
nie czy sarny w zarośla, albo na zamarzniętą
rzekę, co zdarza się w Bieszczadach. Najwię
cej zabija jeleniowatych. A jak daje się po
dejść człowiekowi?

Kiedyś stosowano polowania z fladrami.
Ostęp, gdzie znajdowały się wilki, otaczano
linkami, do których przywiązywano kolorowe
szmaty. Tej bariery - bardzo łatwej do pokona
nia - nie są one w stanie przekroczyć. Jeśli jed
nak chociaż raz się odważą - przejdą już za
wsze.

Trofeum
Inż. Roman Wasilewski
wyjmuje z szafy wypreparowa
ną czaszkę - samicy wilka, wadery. Trofeum łowieckie, które
jest marzeniem prawie każdego
myśliwego. - Zdarzyło się to 5
grudnia 1993 roku - opowiada.
- Na polowaniu indywidual
nym, w obwodzie łowieckim
nr 75, w Nadleśnictwie Kwi
dzyn...
Podjechali pod ambonę sa
mochodem. Postawił stopę
wprost na drabinę, by nie do
tknąć ziemi i nie zostawić
swego zapachu. Było to około
godz. 15. Niebo spochmumiało, ociepliło się trochę. W od
ległości około 100 metrów, na
polanie leżała padlina. Martwa
owca, zostawiona tam kilka
dni wcześniej. Wiał lekki
wiatr. Drzewa szumiały. Naj
pierw do nęciska przyszedł li
sek. Po nim - drugi. Po chwili
1 on wrócił do lasu. Nagle za
czął wycofywać się z zarośli.
Wkrótce - około godz. 16.45 wyszła stamtąd większa,
czworonożna, bura sylwetka.
Zbliżyła się do padliny. Nie
było wątpliwości - to wilk.
Zwietrzył coś, bo zaczął się
oddalać od nęciska.
- Wyczekałem, aż się odpo
wiednio ustawi - wspomina
Roman Wasilewski. - Trafiłem.
Być może jednak, niepotrzeb
nie.
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Tak właśnie określili swoją profesję,
a sprzeciwili się nazwaniu ich architek
tami wnętrz. Bo co to właściwie zna
czy? - zapytali. Każdy szczegół oddzia
łuje przecież w jakiejś strukturze. Nale
ży mówić o architekturze w ogóle. Pań
stwo Szyszkowie projektują wszystko,
tworzą układ jednorodny, z małą archi
tekturą otoczenia włącznie, z meblami
nawet, a jeśli trzeba - i z porcelaną.
Komponują całość, widzą wszystko
w całości. Jeśli zaś podejmują się
współpracy z inżynierem architektem,
to już na etapie dokumentacji. Mówią,
że w architekturze nic nie może być
przypadkowe, wszystko musi być uza
sadnione i że architektura nie znosi ka
prysów. Ma być uczciwa.
Każdą ich pracę poprzedzają długie
rozmowy z gospodarzem obiektu,
zwłaszcza gdy mają zaprojektować dom
mieszkalny; on ma wszak przylegać do
lokatorów jak rękawiczka. Jeśli ktoś
jednak upiera się przy rzeczach mier
nych artystycznie - rezygnują. Jeśli ktoś
stawia sobie ogromną rezydencję, ale
nie widzi tam jadalni dla rodziny, pla
nuje sypialnię jak klitkę w bloku - to
oni też tego nie rozumieją.
Zgadzają się z poglądem, że dobry
architekt powinien być zarazem
wszechstronnym artystą plastykiem,
człowiekiem rozumiejącym muzykę,
ale jeszcze - psychologiem i lekarzem.
W praktyce stosują sprawdzoną zasa
dę: im mniej, tym więcej. Ich prace ce
chuje więc umiar, prostota, co w sumie

Kazimierz Netka

Inż. Roman Wasilewski prezentuje czaszkę wadery, upolowanej w kwidzyńskich lasach.

W zoo
Do zoo w Gdańsku Oliwie wilka sprowadzono
dość dawno. Ogród może poszczycić się nawet
przychówkiem - dowiedzieliśmy się od dyrektora,
Michała Targowskiego. Niestety, po urodzeniu mat
ka odrzuciła szczeniaka. Nero - tak go nazwano wychowywał się sam. To było siedem lat temu, gdy |
został „sierotą" i wcale nie oznaczało końca jego
nieszczęść. Gdy dorósł, spodobał się komuś jego
ogon - „polano", jak mówią myśliwi. Komu nie
wiadomo, być może satanistom. Odcięli mu połowę.
I tak miał szczęście. Mógł skończyć jak 3 lata te
mu stara wilczyca, która w swej zagrodzie padła łu
pem kłusowników. Schwytano ją we wnyk. a na
stępnie zabito. Nazajutrz pracownicy zoo zobaczyli
tylko dużą plamę krwi. Prokuratura wszczęła śledz
two w tej spra,wie, ale sprawców oczywiście nie wy
kryto. Wadera była bardzo oswojona. Zapłaciła ży
ciem za przyjaźń z człowiekiem.
Nie wytrzymał też długo w niewoli wilk przy
wieziony z Bieszczad, w połowie lat siedemdziesią
tych...

Fol. Kazimierz Netka

Głos

Ewa Quirini-Szyszko, Jerzy Szyszko

artyści plastycy architekci
oznacza - szlachetną elegancję urodę,
ciepło, przytulną miękkość. Taki na
przykład jest ich własny dom stworzo
ny od podstaw, ale klimatem „wpaso
wany" w stary Wrzeszcz.
Nad każdym projektem pracują na
ogół pół roku, wszystko rozrysowują
bardzo skrupulatnie. Każde rozwiąza
nie, zastosowany materiał musi mieć
sens: powstaje harmonijna całość stwo
rzona na tę jedyną okazję.
Ewa Quirini i Jerzy Szyszko pocho
dzą z Wilna, ale poznali się dopiero na
studiach w gdańskiej PWSSP. Odtąd
czas liczy im się wspólnie, z jednym
wyjątkiem: tylko Ewa występowała
w Bim-Bomie. Pracują zawsze razem;
bywa, że różnią się w poglądach na jakiś
problem, ale wygrywa zawsze obiek
tywnie lepszy pomysł. Zajmują się pro
jektowaniem architektury, wystawien
nictwem (np. zaaranżowali stalą ekspo
zycję na zamku w Słupsku), grafiką
użytkową, malarstwem ściennym, pro
jektują też kraty żeliwne i kute. W ostat
nim okresie opracowali wnętrze przero
bionego na hotel pałacu w Kłaninie, łą
cząc nowoczesność ze starym klimatem.
Teraz pracują nad dużym domem miesz
kalnym, szukając rozwiązań na tyle ela
stycznych, by wnętrza bez pogwałcenia
harmonii dało się przeobrażać zależnie
od potrzeb. A marzą o tym. by nastał
czas sprzyjący wysokiej skali wartości,
w architekturze również.

Anna Kościelecka

• Fot. Robert Kwiatek

ui po wyzwoleniu, podczas restauracji
zniszczonego Ratusza Gtównomiejskiego
znaleziono maty, złocony listek. Była to
cząstka jednego z nielicznie ocalałych ornamen
tów zdobiących hełm ratuszowej wieży, który
spłonął w czasie działań wojennych. I nic nie by
łoby w tym odkryciu szczególnego, gdyby nie
wyryte na listku imię i nazwisko: Jan Strakowski.
Liść ten jest dziś jedynym znanym historykom
Gdańska dowodem, że wybitny polski budowni
czy Jan Strakowski współpracował takie przy
budowie wspaniałego gdańskiego ratusza".
Przytoczony, niezapomniany autor „Gdań
skiego antykwariatu" (1960) Edgar Milewski naleiał do tych znawców historii naszego miasta,
którzy zasługi Jana Strakowskiego gotowi byli
wynosić ponad dokonania innych budowniczych
związanych z tzw. złotym wiekiem architektury
Gdańska.
Z tego, co 35 lat temu napisał Milewski wyni
ka, ii złocisty liść z napisem „Jan Strakowski"
powrócił na swoje miejsce. 1 chociai z bliska
oglądać go mogą jedynie gdańskie gołębie, sta
nowi on prawdziwie zaszczytną ozdobę renesan
sowego hełmu ratuszowej wieży.
Czy owa inskrypcja jest dziś jeszcze czytelna
stwierdzić nie sposób. Tak czy owak, jedyna to
w centrum Gdańska forma upamiętnienia postaci
wybitnego muratora, kamieniarza i architekta
tamtych czasów. Niewielkiej uliczki Jana Stra
kowskiego szukać bowiem trzeba w północnej
części Wrzeszcza.
Różnie w przeszłości zapisywano imię i nazwi
sko tego człowieka. Jan (Hans) Strakowski to
także Strokoffsky i Strackwitz. Kiedy i gdzie
przyszedł na świat oraz z jakiej pochodził rodzi
ny, trudno dziś dociec. Jedni sądzili, iż urodził
się ok. 1567 roku na Pomorzu, inni, ie gdzieś na
Śląsku. Do Gdańska zaś przybyć miał jako 20-latek dobrze jui zaprawiony w murarsko-kamieniarskim fachu. Było to około 1588 roku.
Nałeiał jeszcze do czeladników, gdy sławny
mistrz Anton van Obberghen powierzył mu część
robót przy wystroju Ratusza Staromiejskiego,
któremu wielki architekt nadał kształt i cechy bu
dowli renesansowej.
Dla Jana byt to rodzaj wielkiego sprawdzianu.
Wyrobiwszy sobie opinię sumiennego i pracowi
tego muratora, mógł wkrótce podjąć dalsze, od
powiedzialne prace przy rozbudowie Twierdzy
Wisłoujście, kompleksu gotyckiego przedbramia
ulicy Długiej wraz Z Katownią i Bramą Więzien
ną, a takie Dworu Miejskiego.
Pod koniec wieku XVI Jan nie był jui kawale
rem. Niesfety, nie znamy nawet imienia jego wy
branki, która być może zmarła w połogu. Ich syn
urodzony w 1612 roku otrzymał na chrzcie imię
Izajasz. Piękna renesansowa kamienica przy ul.
Świętego Ducha 83 była pierwszym własnym do
mem Strakowskich.
Na mistrza Jan „wyzwolił się" - jak to wów
czas mawiano - jui w 1592 roku. Wkrótce powie
rzono mu godność „podstarszego" cechu mura
rzy i kamieniarzy. Pasmo zawodowych sukcesów
we własnym mieście nieoczekiwanie zostało jed
nak przerwane. Strakowski podjął się budowy załoienia dworskiego ok. roku 1602 w Tyliczu.
Miała to być wytworna rezydencja kasztelana
Bartłomieja Tylickiego. Z nie znanych nam po
wodów mury jeszcze nie ukończonej budowli ru
nęły. Ile w tym było winy Strakowskiego trudno
dziś orzec. Wybuchł skandal. Inwestor pozwał
gdańszczanina do sądu, i nie wiadomo, jak by się
cała ta sprawa zakończyła, gdyby nie interwen

ochrony
- Uważam, że polowanie na wilki po
winno być zabronione - mówi pracowni
ca Zarządu Wojewódzkiego Ligi Ochro
ny Przyrody w Gdańsku, Barbara Weiss.
Mięso tych stworzeń nie nadaje się do
jedzenia. Po co więc je zabijać, dla samej
przyjemności zabijania? Ktokolwiek
czyta! książki Curwooda czy Londona,
| zdaje sobie sprawę, jak bardzo wilk po
trzebny jest w przyrodzie. Utrzymuje
zwierzynę płową w dobrej kondycji.
Człowiek powinien przeprowadzać se
lekcje, odstrzały z konieczności, na przy
kład sztuk wściekłych, czy cierpiących
na inne choroby. Ale u nas nie widać
wilków. Za to są tabuny zdziczałych
psów, czyniących dużo szkody w środo
wisku, napadających na ludzi.

Uwiecznione
na złotym liściu
cja króla Zymunta III, który stanął po stronie bu
downiczego niefortunnego pałacu.
Ledwie minął rok od śmierci pierwszej iony,
Jan oienił się po raz drugi. Choć sam liczył po
nad 46 lat, nie przeszkodziło mu to wcale poślu
bić osiemnaście wiosen liczącej córki gdańskiego
kupca - Anny. Wiodło im się całkiem nieźle. On
sporo pieniędzy zarobił przy budowie Wielkiej
Zbrojowni, ona wniosła niemały posag. Wkrótce
na świat przyszli dwaj ich synowie. Urodzonemu
w roku 1614 dali na imię Jerzy. Dwa lata później
Anna urodziła Jana (juniora).
W roku 1623 Strakowscy przenieśli się do no
wej kamienicy przy ul. Jopejskiej 68 (obecnie
Piwna). Nastąpiło to tui po powrocie Jana
Z trwającej kilka lat podróży po Europie. Najdłu
żej zatrzymał się w Niderlandach, gdzie na życze
nie gdańskich władz poznawać miał niełatwą
sztukę fortyfikowania miast. W obliczu zbliiającego się konfliktu zbrojnego ze Szwedami nabyta
wiedza miała się okazać szczególnie przydatna.
Gdy doszło wszakie do realizacji konkretnych
obiektów, Rada powierzyła ich budowę specjali
stom z Holandii. Strakowski musiał się zadowolić
realizacją trzech, będących wyłącznie jego dzie
łem bram miejskich. Do dziś zachowały się z nich
Brama Nizinna oraz Żuławska. Po Bramie św.
Jakuba pozostały jedynie niektóre detale, vr tym
część kamiennego jej wystroju.
Dotrwał tei do naszych czasów jeden z naj
piękniejszych gdańskich spichrzy zwany Królew
skim, będący prawdziwą ozdobą wyspy Ołowianki. W miejskich archiwach przetrwały natomiast
pełne gorzkiej prawdy listy (przeniesionego
w roku 1635 w stan „spoczynku" budowniczego)
do ojców miasta, w których Strakowski użala się
na zbyt skromną jego zdaniem pensję, jaką Rada
postanowiła mu przyznać w zamian za to, co on
uczynił dla Gdańska.
W roku 1640 spotkał go jeszcze jeden wieki
cios. Oto w 24 zaledwie roku życia umiera jego
umiłowany najmłodszy syn. Dla obojga rodziców
był to ogromny dramat. Mistrz Jan nie potrafił
już odzyskać sil i psychicznej równowagi. Poże
gnał się z życiem niespełna dwa lata po śmierci
syna. Siedem lat później zmarła takie jego iona
Anna. Na miejsce wiecznego spoczynku wybrali
Strakowscy największą nekropolię sławnych
gdańszczan - kościół Mariacki.

Jerzy Samp

Jedno pytanie, dwie nagrody

Czy znasz Gdańsk?
W przeddzień milenium grodu nad Motławą pro
ponujemy naszym Czytelnikom następujący konkurs.
Wśród osób, które poprawnie odpowiedzą na nasze
pytanie, rozlosujemy w nagrodę dwie książki Jerzego :
Sampa: 1. „Bedeker gdański" oraz 2. „Uczta stulecia.!
Dawne i nowe legendy gdańskie".
Pytanie dzisiejsze: W którym roku ukończono bu-!
dowę wieży bazyliki Mariackiej?
Odpowiedzi na kartkach pocztowych z dopiskiem
„Jedno pytanie" prosimy nadesłać na adres redakcji;
do 14 bm. Odpowiedź na pytanie z dn. 26 stycznia:
37 dzwonów. Książki wylosowali: (1) Andrzej Hotubiuk z Gdańska, (2) AnnaOkroy z Sopotu. Gratuluje
my! Nagrody można odebrać w gdańskim Domu Pra
sy, Targ Drzewny 3/7, pok. 20lb.
Fundatorem nagród jest gdańska oficyna „Polnord" - wydawnictwo „OSKAR"

„El Pais":

Marqueza
powrót do źródeł
lżyli do dziennikarstwa.
To w tym fachu G.G.
Marąuez zaczynał ka
rierę, która po latach dopro
wadziła go do literackiego No
bla, to do niego powraca
w swej ostatniej ksiąice „Noticia de un secuestro", czyli
„Historia pewnego porwa
nia". Dziennikarstwem zajmu
je się równiei w wolnych
chwilach, które - właśnie dzię
ki temu - przestają być wolne.
W ramach powołanej przez
siebie do iycia Fundacji No
wego Dziennikarstwa Iberoamerykańskiego, raz w Ma
drycie, raz w Barranąuilłi
w Kolumbii, kiedy indziej
znów w Miraflores de la Sier
ra na Karaibach, Marąuez or
ganizuje warsztaty dziennikar
skie, w czasie których - wraz
z gronem kilkunastu iurnalistów - zgłębia skomplikowaną
materię reportaiu. „Zgłębia"
- tego słowa uiywam tu nieprzypadkiem. Marąuez uwaia
bowiem, ii reportaiu nie nale
ży rozszerzać w nieskończo
ność, lecz ie trzeba go pogłę
biać. Tak, by po pewnym cza
sie móc dotrzeć do faktów
odartych z subiektywizmu źró
deł informujących nas o inte
resującym nas zdarzeniu.
Jak pisze „El Pais", w cza
sie tych seminariów Marąuez
najczęściej ubrany jest w jed
ną ze swych niezliczonych ko
szul o kolorze żółtym (To - co
zresztą wynika z jego książek jego ulubiony kolor: „kolor
Morza Karaibskiego widzia
nego z Jamajki o trzeciej po
południu"), a na ustach nosi
którąś ze swych ulubionych
maksym. Na przykład - ie „se
kretem szczęścia i długowiecz
ności jest robienie tego, co
człowiekowi sprawia najwięk
szą przyjemność"; lub - iż ta
jemnicą tą jest czynienie tego,
co daną osobę najbardziej
„chwyta za jaja".
W jego przypadku jest to
oczywiście pisanie. Mistrz za
kłada (i nie myli się), że-

w przypadku uczestników or
ganizowanych przez niego
dziennikarskich seminariów,
jest podobnie. Dlatego powin
no ich martwić dokładnie to
samo, co martwi jego. Co ta
kiego? To, że gdy w dwóch ga
zetach pojawiają się relacje
na temat tego samego zdarze
nia, nigdy nie są to wersje
identyczne, ani przynajmniej
zbliione. Rozbieiności często
dotyczą podstawowych faktów.
Najgorsze jest jednak to, ii po
dniu, dwóch to, co poprzednio
było sensacją, przestaje nią
być, bo zostaje wyparte przez
coś bardziej aktualnego, w do
myśle - bardziej sensacyjnego.
W ten sposób świat zapełnia
się historiami, które nigdy tak
naprawdę nie zostały zgłębio
ne, ani dokończone. - Tak być
nie powinno - Marąuez zała
muje ręce.
- Najgorsze jest to, ie
dziennikarz (choćby nie wia
domo jak się przed tym bro
nił!) tak naprawdę jest niewol
nikiem własnych iródeł infor
macji - naucza Marąuez. Tymczasem nikt nie mówi
prawdy, kaidy ma coś do
ukrycia. Do źródeł trzeba więc
podchodzić z największą
ostroinością, a prawdy obiek
tywnej moina poszukiwać .tyl
ko na styku dwóch sprzecz
nych ze sobą relacji. Ze szcze
gólną ostroinością trzeba
podchodzić do materii, którą
zna się tylko na podstawie jed
nego źródła. - Wtedy najlepiej
od razu strzelić sobie w łeb mówi Marąuez. - Innym wyj
ściem może być znalezienie
nowego informatora.
Za klasyczny przykład
dziennikarskich dylematów
sluiy Marąuezowi głośny
przypadek Giacomo Turry,
24-letniego, włoskiego studen
ta, który zmarł w czasie waka
cji spędzanych na kolumbij
skim wybrzeiu Morza Karaib
skiego. Jego śmierć doprowa
dziła do kryzysu w tradycyjnie
dobrych• stosunkach włosko-

kolumbijskich i stała się powo
dem do powołania do iycia
kilku niezaleinych komisji.
Zdarzenie to miało miejsce
w kolumbijskiej Cartagenie,
gdzie 3 września minionego
roku, półnagi i poirytowany
Turra wszedł do jednej z re
stauracji chińskich, głośno
wzywając pomocy. Właściciel
lokalu potraktował go jak chu
ligana nadużywającego nar
kotyków i, niewiele namyśla
jąc się, wezwał policję. Patrol
zawiózł Turrę do szpitala,
gdzie nie został on przyjęty,
lecz gdzie policjanci zażądali
tylko, by zrobiono mu zastrzyk
uspokajający. Na komisaria
cie, gdzie go w końcu dopro
wadzono, dyżurny uznał, ii
aresztant nie kwalifikuje się do
więzienia, lecz... do szpitala.
Turra jednak nie zdołat tam
wrócić. Zmarł na rękach poli
cjantów, w momencie, gdy ich
samochód mijał szpitalną bra
mę.
Zdaniem rodziców Turry,
ich syn straci! życie w wyniku
poturbowania przez policję.
Strona kolumbijska utrzymy
wała natomiast, ii przyczyną
jego zgonu było przedawko
wanie narkotyków. W wyniku
dziennikarskiego dochodzenia,
okazało się, ii przyczyną
śmierci Turry byt wylew krwi
do mózgu. Tego jednak, czy
nastąpił on w wyniku prób
opanowania niespokojnego
studenta przez policjantów,
czy też byt on następstwem ja
kiegoś napadu na Turrę, ma
jącego miejsce przed jego do
tarciem do chińskiej restaura
cji, nie udało się dociec.
- W podobnie zagmatwa
nych okolicznościach na świe
cie codziennie ginie co naj
mniej kilkanaście osób - mówi
Marąuez.. - To, iż zwykle nie
udaje się dociec prawdy, jest
klęską nie tylko policji, lecz
takie dziennikarstwa.

Roman Warszewski
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Bóg pali hawany" • śpiewał Gainsbourg

Kandydatko na Pierwszg Damę Ameryki

Lepsza zona

ill Clinton pewny kandy
dat demokra
tów w wybo
rach prezy
denckich, rozgląda się za rywa
lem. To samo czyni jego prze
bojowa żona Hillary. Wiele bo
wiem wskazuje na to, że kam
pania wyborcza będzie oficjal
nie starciem dwóch mężczyzn,
a nieoficjalnie - pojedynkiem
dwóch niezwykle silnych, inte
ligentnych i ambitnych kobiet.
Niejeden wyborca wzdycha na
wet z żalem: jaka szkoda, że to
nie one kandydują!
O Hillary Clinton napisano
przez ostatnie lata chyba
wszystko, i to niejeden raz. Jej
rywalką w walce o rolę Pierw
szej Damy Ameryki będzie
Elisabeth Dole - żona senatora
Roberta Dole.
Hillary Clinton nader chęt
nie pozuje do roli kobiety inte
resu, która nie stoi w cieniu
mąża, lecz wraz z nim buduje
jego karierę. Zależy jej na tym,
by przejść do historii jako
pierwsza kobieta, która wspięła
się na szczyt amerykańskiej
polityki i nie dala zapędzić się
do kuchni, chćby nawet dyplo
matycznej.
Ale palma pierwszeństwa
należy jednak nie do pani Clin
ton, lecz do senatorowej Dole.
Licząca dziś 59 lat Elisabeth
ma za sobą karierę zawodową,
przy której osiągnięcia jej ry
walki wyglądają skromniutko.
•*•
Urodziła się w małym mia
steczku Salisbury w stanie Pół
nocna Karolina. Wychowana
w purytańskiej rodzinie, od
dziecka wiedziała, że najważ
niejszym celem w życiu jest
praca.
Pracowała więc - jako
uczennica, walcząca o pozycję
szkolnej prymuski, jako po
czątkująca pisarka, startująca
w konkursach literackich (dru

nizli mąż

ga nagroda w turnieju na esej
o tematyce patriotycznej),
wreszcie jako panna na wyda
niu, która wbrew namowom
matki nie wyszła za mąż, lecz
pojechała studiować. W latach
50. wymagało to, zwłaszcza na

nie na rzecz prezydenta Lyndona Johnsona.
Życie toczy się jednak prze
dziwnymi drogami i któregoś
dnia, już jako doświadczona
urzędniczka, została przedsta
wiona sentorowi Robertowi

r

Cygaro
nad cygarami
Już od dwóch wieków, przewaga cygara hawańskiego

działali bez pośpiechu - spo
tkali się na wspólnej kolacji.
A w końcu zdecydowali się na
małżeństwo. Elisabeth miała
już wówczas 39 lat. Sama
przyznała w autobiograficz
nych zapiskach, że zagoniona

panii (z reguły rok) swoją dzia
łalność zawodową.
A naprawdę ma co zawie
szać. To ona „wylobbowała"
w Kongresie ustawę zezwalają
cą na legalne spożywanie alko
holu dopiero osobom mającym
ponad 21 lat. Gdy awansowała
na sekretarza transportu - nad
zorowała prywatyzację linii
kolejowych. Zrobiła to tak do
brze, że budżet państwa wzbo
gacił się o ponad 2 miliardy
doi. Za swoją zasługę uważa
też unowocześnienie zasad or
ganizacji ruchu lotniczego,
zwłaszcza podniesienia bezpie
czeństwa lotów.
W ostatnich latach piasto
wała bardzo prestiżowe stano
wisko przewodniczącej Ame
rykańskiego Czerwonego
Krzyża. Funkcja ta daje nie tyl
ko prestiż moralny, ale także
materialny - wyrażający się su
mą 200 tysięcy dolarów rocz
nego zarobku. Ponieważ rusza
kolejna kampania wyborcza,
w której senator Dole zgodnie
z 20-letnią tradycją wystartuje,
pani Dole już złożyła wniosek
o bezpłatny urlop. Ta lojalność
wobec męża, przedkładanie
troski o niego nad własną ka
rierę - bardzo się podoba kon
serwatywnym Amerykanom.

Elisabeth i Robert Dole
prowincji, sporej odwagi i cha
rakteru.
Elisabeth Handford - jak się
jeszcze wówczas nazywała ukończyła renomowany wy
dział prawa Uniwersytetu Harvarda i z dyplomem w ręku
pojechała do Waszyngtonu,
by... dalej pracować. Szybko
trafiła do Białego Domu i pre
zydenckiego biura ds. konsu
menckich. Dziś sama nie bar
dzo może w to uwierzyć, ale
wówczas związała się z demo
kratami i działa bardzo aktyw

Fot. PAP
Dole. Wymienili kilka rzeczo
wych uwag jako osoby przyna
leżące do przeciwnych obozów
politycznych i na tym poprze
stali. Ale kilka dni później, po
pularny senator, bohater II
wojny światowej, ciężko ranny
na froncie włoskim (ma do dziś
częściowo bezwładne prawe
ramię) poczuł nieprzepartą
chęć zatelefonowania do Miss
Handford.
Kilka miesięcy później, bo
jak przystało na purytanów,
w sprawach męsko-damskich

pracą przegapiła niektóre uroki
młodości, przede wszystim za
brakło jej czasu na stworzenie
prawdziwego domu.
Małżeństwo niczego w tej
mierze nie zmieniło. Dole był
piekielnie ambitny, a celem
swego życia uczynił Biały
Dom. Od 1976 (wówczas jesz
cze wspólnie z Geraldem For
dem) walczy o posadą jego
głównego lokatora. Przegrywa,
ale nie rezygnuje. Żona - nie
zmiennie staje u jego boku, za
wieszając na czas trwania kam

Natomiast Amerykanie libe
ralni mają jej za złe, że goniąc
za karierą, Dole'owie nie zdą
żyli wychować choćby jednego
dziecka i jako tacy nie mogą
stanowić żadnego wzorca do
naśladowania.
Elisabeth Dole odpowiada,
że widocznie taka była wola
Boga. Nikt nie kwestionuje te
go wyznania, wiadomo bo
wiem, że małżonkowie są ludź
mi głęboko religijnymi. Należą
do Kościoła metodystów, nie
wyobrażają sobie niedzieli bez
uczestnictwa w nabożeństwie.

Andrzej Mikorski

nad wszystkimi innymi jest uznawana przez
najwytrawniejszych koneserów
W 1959 roku, Fidel Castro,
miody brodaty zwycięzca, od
biera Hemigwayowi, Orsonowi
Wellesowi i Churchillowi za
chodni monopol na ich reklamę.
Już w pierwszych dniach funk
cjonowania rządu rewolucyjnego
uruchomiona została reforma
rolna, a kolektywizacja objęła
wszystkie sektory rolnictwa. Ale
tytoń i cygara nie znoszą biuro
kracji: w ciągu kilku misięcy na
stępuje zawrotny spadek produk
cji i sprzedaży na eksport. Naj
wyższy Wódz, sam namiętny pa
lacz cygar, zwraca ziemię „vegueros" (uprawiającym tytoń).
Obecnie, BO proc. „vegas" (plan
tacji tytoniu) nadal jest eksplo
atowane przez indywidualnych
rolników. W 1968 roku, sektor
prywatny znika definitywnie,
a ideolodzy partyjni każą zdej
mować szyldy z fabryk. Ale Ca
stro robi krok w tył. Wielkie
marki, osierocone przez swych
właścicieli, którzy przeważnie
wyemigrowali do Stanów Zjed
noczonych, zachowują swoje na
zwy: H. Uppmann, Montecristo,
Partagas, Punch, Romeo Julieta,
Bolivar, El Rez del Mundo i Ra
mon Allones. Hawańskie cygaro
było jedynym oknem na rzeczy
wisty świat jakie Kuba trzymała
otwarte przez ponad 30 lat.

Zaczyna się misterium...
Legenda ma swych bohate
rów, ma także swój Eden: Vuelta Abajo. W odległości 150
km od Hawany, w prowincji
Pinar del Rio, gminy San Luis
i San Juany Martinez wytycza
ją płodny obszar „9 tysięcy vegas", skąd pochodzą tytoniowe
liście, które Kubańczycy nazy
wają „jedynymi w świecie".
W tych właśnie wioskach, zaj
mujących tylko 40 tysięcy hek
tarów odbywa się misterium
zbioru tytoniu. Tutejsi wieśnia

cy, z maczetą u pasa, dumni ze
swej unikatowej umiejętności,
nie są podobni do innych rolni
ków. Rząd zawsze darzył ich
względami i zapewne dlatego
wyrażają się niekiedy z pogar
dą o „companeros" z plantacji
trzciny cukrowej. Od sierpnia
do października orze się i bro
nuje pola. Zasiewy wzrastają
w ciągu 35 dni w pepinierach,
chronione przed deszczem
i pasożytami. Przesadzone
w bruzdy młode sadzonki mają
około 55 dni na dojrzewanie,
a w tym czasie kilkakrotnie ob
rywa się pąki, aby lepiej rozwi
jały się najlepsze liście. Po
zbiorach, liście tracą 85 proc.
wagi w małycfy drewnianych
stodołach, gdzie stale musi być
utrzymana odpowiednia wil
gotność. Mrówcza praca „vegueró" dobiega końca, gdy
przewozi on swą produkcję do
„casa de escogida" (dom selek
cji) gdzie inni eksperci klasyfi
kują liście na 40 kategorii.
Przed rozpoczęciem drugiej
fermentacji, dokładnie przebra
ne liście przechodzą jeszcze
wiele manipulacji - sortowanie,
prostowanie, moczenie itp. Ze
brane w bele docierają wresz
cie do fabryki, gdzie rozpoczy
na się trzecia, „naturalna" fer
mentacja, która w najlepszym
razie trwa trzy lata.

„Torcedora" Anais
zna wszystkie tajemnice
Smak, aromat, moc, ela
styczność, szybkość spalania
i wygląd hawańskiego cygara
są ściśle uzależnione od długo
trwałego kontaktu z ręką ludz
ką. W fabryce „torcedor" (ten,
który skręca cygara) jest praw
dziwym sprinterem w porów
nywaniu z „companeros tabaqueros" z Yuelta Abajo: ma

dwie minuty na uformowanie
„kiełbasy" z liści zanim umie
ści ją pod prasą i trzy minuty
na owinięcie jej w kruchą
i przezroczystą osłonkę. Tak
oto rodzi się hawańskie cygaro.
Ta zręczność jest owocem dłu
goletniej tradycji umiejętności
rodzinnych.
Anais, „torcedora" i zasłu
żona degustatorka z Partagas,
najsłynniejszej fabryki cygar
w Hawanie, tak oto skromnie
opisuje swoją pracę: „Rano
przekazują mi formułę cygara,
które wytwarzam i odpowied
nie do niego liście. A reszta?
Zapytajcie moich rąk".
Anais co dzień rano uczest
niczy w pracach komisji degustacyjnej, która testuje próbki
całej produkcji z poprzedniego
dnia. Moc, aromat i smak cy
gara nie są już dla niej tajemni
cą. Wybrano ją przed kilku laty
spośród kilkuset innych kandy
datek i ona decyduje, w którym
momencie można już pakować
cygara do pudełek. „Zarabiam
30 pesos (jednego dolara) za
testowanie, a poza tym mam
186 pesos miesięcznego wyna
grodzenia. To mało, ale to jest
prestiżowa posada, która może
mi się kiedyś przydać" - zwie
rza się Anais reporterowi fran
cuskiego tygodnika „Le Point".
Ostateczny rachunek jest rów
nie prosty co bolesny: miesięcz
ne wynagrodzenie Anais stanowi
zaledwie równowartość jednego
cygara Lusitania z Partagas,
sprzedawanego w butiku na lot
nisku Orly-Sud (około 10 dola
rów). Dla niej, która produkuje
przeciętnie 120 tych cygar
dziennie (i to najlepszych) le
genda hawańskiego cygara na
tym się kończy...

Ada Jankisz

Smaku prawdziwego koniaku nie sposób porównać z niczym • Na początku było wino • Najszczęśliwsza pleśń na świecie

Koniak tySko z Cognac

Przez wrodzone sknerstwo, długo nie mogłem
się zdobyć na zafundowanie sobie butelki kom
binując, że za mniejsze pieniądze mogę uraczyć
się tym, co nazywane jest u nas „koniaczkiem",
czyli francuską brandy. Chociaż wiedziałem do
brze, że to nie to samo.

I

oto podczas rodzinnej
wycieczki do Francji
wyczytałem w dow
cipnym amerykań
skim przewodniku dla
studentów, że w sławetnym
mieście Cognac - nie tylko
w ramach reklamy - oprowa
dzają po wytwórniach tego
nektaru, a przy tym dają się też
darmo napić. Przekonałem
więc żonę, że najkrótsza droga
łącząca Paryż i zamki nad Lo
arą z Rocamadour (następną na
naszej trasie, słynną, przykle
joną do skały miejscowością
pielgrzymkową) prowadzi nie
przez jakieś tam nudne Limoges, tylko przez Cognac.

Z najprzedniejszych wino
gron Kalifornii, Gruzji, a także
samej Francji można zrobić
najprzedniejszą brandy, ale nie
można z nich zrobić koniaku.
Koniak robi się tylko w Co
gnac i tylko z winogron zebra
nych w winnicach prowincji
Poitou-Charente, i wyłącznie
z jej sześciu „crus", ściśle wy
znaczonych obszarów. Serce
tego regionu to La Grandę
Champagne i La Petite Champagne, które dają

trunek mocny
o subtelnym smaku.
Lekki aromat fiołkowy na
dają z kolei koniakowi winnice

W muzeum Hennessy, pozó zabytkowymi ka
dziami i omszałymi butlami - atrakcja szczegól
na - za grubą, żelazną kratą beczki napełnio
ne koniakiem w czasach, kiedy Napoleon
szedł na Moskwę. Kto to wypije i kiedy?

Zabytkowe uradzenia destylacyjne

Les Borderies - na północ od
rzeki Charente, wijącej się le
niwie między wzgórzami, na
których siedzą średniowieczne
miasteczka ze swymi czerwo
nymi dachami i romańskimi
kościółkami. Z Fins Bois szerszego pasa lądu, dotykają
cego już atlantyckiego wybrze
ża - pochodzi trunek lżejszy,
ale za to szybciej dojrzewają
cy. Wreszcie na zewnątrz tych
czterech, rozciągają się pośled
niejsze uprawy „crus" - Les
Bons Bois i Les Bois
Ordinaires. Łącznie - 80 tysię
cy hektarów lekkiej wapiennej
gleby, łagodnego klimatu i bia
łych winogron. I drobiazg jesz
cze - ponad 200 lat tradycji.
Cognac to oczywiście nie
tylko koniak. Bo podobno to
tutaj wynaleziono widokówkę stare egzemplarze można obej
rzeć w miejskim muzeum. Po
za tym, w drugiej połowie XIV
wieku tętnił w Cognac życiem
port przeładunkowy wina i so
li.
A w roku 1448 na zamku lo
kalnego barona zatrzymał się
na pewien czas niejaki Charles
d'Angouleme ze swą ciężarną
małżonką, Louise de Savoie,
która wkrótce urodziła syna Franciszka. Był to późniejszy
król Francji - Franciszek I.
Konny posąg króla - mece
nasa sztuk i pracodawcy Le
onarda da Vinci - stoi na głów
nym placu miasta. Piękny jest
kościół Sacre-Coeur i wąskie
uliczki z piętnastowiecznymi domkami
z pruskiego muru.
Jednśk powietrze tu
tejsze, mocniej niż
zapachem historii nasycone jest zgoła
innym aromatem.
I czterdzieści tysięcy
mieszkańców miasta
Cognac nic już nie
poradzi na to, że tak
jak w innych szacow
nych grodach biblio
teka, pinakoteka lub
choćby dyskoteka
jest najbardziej god
nym odwiedzenia
miejscem, tu nim jest
- La Cognacoteque,
salon sprzedaży zna
mienitego trunku.
A światową sławę
zawdzięcza miasto
nie nazwiskom ro
dów królewskich,
lecz tym siedmiu:

Hennessy, Martell, Remy-Martin, Camus, Otard, ChateauPaulet i Polignac.
Żeby się dowiedzieć, jak się
robi koniak i załapać na dar
mowego drinka, wybrałem do

Hennessy położone są na obu
brzegach rzeki Charente. Do
przyjmowania zwiedzających
służy osobny budynek, w któ
rym odziane w zielone mun
durki panienki sprawnie for-

na krzakach i w koszach, be
czek, kadzi i miedzianych ko
tłów.
Zielona panienka opowie
o tym potem raz jeszcze, ale
najpierw grupę powozi statecz-

koniaku. Był Irland
czykiem, został żoł
nierzem i w roku
1760 znalazł się na
wyspie Re (naprzeciw
La Rochelle), jako
kapitan irlandzkiej
brygady w służbie
króla Francji, Ludwi
ka XV. Zakochał się
w krajobrazie znad
Charente i gdy znuży
ło go wojowanie,
osiadł w Cognacu.
Kiedy posłał przy
jaciołom do rodzinne
go kraju parę beczek
z produktem tutejszej
sztuki destylacji, z Ir
landii nadeszły

entuzjastyczne
listy z prośbami
o jeszcze.

W magazynach każda beczka jest dokładnie oznakowana.
zwiedzania największą z fa
bryk. To

firma Hennessy.

Oczywiście zwiedzającym
nie pokażą wszystkiego. Ale
i tak trwa to półtorej godziny
i jeśli się nie zna angielskiego
lub francuskiego, można się
chwilami nudzić. Olbrzymie
magazyny i destylarnie firmy

mują gości w grupy po kilka
naście osób.
Najpierw wyświetlą film,
którego narracja, czytana głę
bokim barytonem Petera Ustinowa, zaczyna się od słów:
„Na początku było wino". Na
stępnie przez 20 minut ekran
zalany jest obrazami nabrzmia
łych od słońca kiści winogron

kiem na drugi brzeg Charente do wielkich magazynów, które
są królestwem bezmiaru be
czek. Z życiorysu fundatora
dowiadujemy się, że to już
siódme pokolenie rodu Hen
nessy robi na koniaku ciężkie
pieniądze.
Richard Hennessy to jedyny
nie-Francuz w gronie ojców

Na butelkach z koniakiem obowiązkowo umieszczany jest znany ko
neserom „szyfr": vs to koniak trójgwiazdkowy, najmłodszy, najostrzej
szy. VSOP (Very Super Old Pale) dojrzewa dłużej, ale za to w becz
kach prawie wypłukanych z taniny. XO ma najbogatszy bukiet. Wła
ściciele Hennessy niegdyś obdarowywali nim wyłącznie rodzinę
i przyjaciół. Dziś jest najpopularniejszy w krajach Dalekiego Wscho
du. Wreszcie PARADIS: co najmniej 50 lat i naturalnie odpowiednia

i

*

Richard Hennessy, Irlandczyk zakochany we Francji

W roku 1765 zało
Jedyną korzyść z niezwy
żył wytwórnię, którą
kłych wyziewów ma unika
od ubiegłego stulecia
rozsyła na cały świat
towy mikroorganizm - grzy
swój cudowny nektar.
bek prosperujący na ścia
Przyrządza się go jak
następuje.
nach firm i magazynów ko
Bierze się wino
niaku - pleśń, która żywi się
grona i wyciska sok.
Sok fermentuje. Po
wyłącznie jego oparami.
wstaje lekkie białe
Najszczęśliwsza pleśń na
wino. Wlewa się je do
miedzianych bania
ków i podgrzewa.
Unoszą się opary,
skrapla „woda życia", czyli 70- z winnic kilkudziesięciu, a na
procentowy spirytus. Potem dodatek z różnych roczników.
Sztuka najważniejsza - ich har
destyluje się jeszcze raz.
Kiedy destylator wykona monijne „pożenienie" za co
swoją funkcję do akcji wkracza odpowiada mistrz piwnic.
główny twórca tego dzieła
_
Adam Myszka
zwany Maitre des Caves,
mistrz piwnic. On to wybiera
W supermarkecie
pnie czarnych dębów z Limo
usin, z których bednarze zrobią
Prisunic na placu
beczki. Rzecz w tym, że tanina
Franciszka I - pół li
- garbnik z tego drewna - to
główny składnik koniakowego
tra Hennessy VS
smaku, aromatu i barwy.
tańsze jest niż ta
Drewno to leżakuje nawet do 6
lat. I dopiero potem bierze się
sama ilość polskiej
za nie bednarz, przy czym,
broń Boże, żadnych gwoździ
wyborowej.
ani kleju, a tylko woda, ogień
O czym jeszcze
i zmienne naprężenia dębo
wych klepek i obręczy. Oczy
warto pamiętać.
wiście najcenniejsze są stare
Delektując się ko
beczki, gdyż dają najłagodniej
szy smak i najbogatszy bukiet
niakiem, pod żad
zapachów, po ćo najmniej
nym pozorem, nie
trzech latach leżakowania.
Lecz koniak poza tym wolno przebrać
w przeciwieństwie do wina - to
miary!
wytwór nie jednej winnicy,
lecz mieszanka produktów
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Egzotyczne krajobrazy
i przepiękne plaże, błyszczące
laguny, bogactwo fauny
i flory, tajemnicza kultura
polinezyjska, wodospady
i wulkany, luksusowe hotele
i piękne kobiety - tak
skrótowo reklamowany jest
w folderach turystycznych
najmłodszy, 51. stan USA

T

|Włoska firma o tradycjach sięgających początku wieku, opromieniona sukcesami
sportowymi, nie miała w ostatnich dekadach szczęścia. Jako przedsiębiorstwo
I państwowe, dzieliła w okresie powojennym los wielu innych firm tego sektora, nie
l tylko zresztą we Włoszech, którym poza celami gospodarczymi wyznaczano tzw.
odpowiedzialne zadania społeczne. W przypadku Alfa Romeo zadaniem tym było
zwalczanie bezrobocia na ubogim południu kraju.

en położony w samym ser
cu Pacyfiku archipelag
wysp pochodzenia wulka
nicznego - przyłączony do Sta
nów Zjednoczonych w 1959 r.
- zawdzięcza swą sławę tury
styce, z której roczny dochód
wynosi ok. 10 mld USD.

Hawaje

W 1874 król Kalakaua przy
wrócił do łask zakazany przez
misjonarzy taniec hula i ciem
noskóre, wysmuklę mieszkanki
wysp znów zaczęły witać tury
stów girlandami kwiatów, za
kładając im je na szyje. To
właśnie dzięki turystyce oprócz uprawy trzciny cukro
wej, ananasów i kawy - więk
szość tubylców znalazła za
trudnienie, zaś dla turystów
Hawaje stały się celem ma
rzeń. Ci, którzy podróżują po

Honolulu • Sea-Life Park

Aloha Hawaje

Wizy

Formularz wizowy moż
na uzyskać w konsulacie
USA w Warszawie (ul.
Piękna 12; tel. 628-30-41),
zaś wnioski należy przesy
łać pod adresem: American
Consulate, 00-902 Warsza
wa, Sejm.
amerykańskim Zachodzie nie
są w stanie odmówić sobie
przyjemności, by choć na parę
dni polecieć samolotem z Los
Angeles (ok. 5 godz.) lub San
Francisco na kuszący wypo
czynek do tego zwrotnikowego
raju, gdzie różnica między naj
cieplejszym a najchłodniej
szym miesiącem roku wynosi
zaledwie 3°C. Szczególnie
chętnie odwiedzają wyspę
Oahu, na której
południowym
wybrzeżu po
łożona jest

wajów. Honolulu, w tłumacze
niu „spokojny port" rozrosło
się do tętniącej życiem metro
polii (373 tys. mieszkańców).
Szkoda tylko, że swą „wieżowcową" zabudową upodobniło
się do innych ośrodków tury
stycznych. Do osobliwości te
go miasta zaliczyć można wy
budowany (1822) w centrum
przez króla Kalakaua pałac (je
dyna rezydencja królewska
w USA) oraz znajdujący się
w jego sąsiedztwie kościół Kawaiaho zbudowany z 14 tys.
koralowych bloków wyciętych
z pobliskiej rafy. Z mostu Alo
ha (dosł. „miłość"; jako zwrot
używany w znaczeniu „witaj"
lub „żegnaj") roz-

stolica stanu
- Honolulu
ze słynną pla
żą Waikiki. Tutaj
aż kipi wakacyj
nym życiem ( a la
Ameryka. Ale już
za wygasłym kra
terem wulkanu
Diamond Head i za
zielonymi górami
Koolau rozciąga się
dziewiczy teren
z wodospadami, tro
pikalną florą, typo
wymi
osadami
Czymw^nKilflU£a
. , cii>•
ga się wspaniały wi
i ogromnymi planta
cjami ananasów, z któ
dok na port marynarki wojen
nej Stanów Zjednoczonych rych 2/5 światowej produkcji
ich przetworów pochodzi z Ha- Pearl Harbour, który zdobył

Noclegi

Hotele w pobliżu plaży Waikiki (Hilton, Royal Hawaiian,
Sheraton Waikiki) są drogie. 2-osobowy pokój kosztuje 150300 USD/doba. W nieznacznej odległości od plaży można już
znaleźć pokój poniżej 100 USD.

Dojazd

Z biurem turystycznym
lub indywidualnie. Samolo
tem z Warszawy przez No
wy lork do Honolulu (ok.
2,4 tys. zł; powrót w ciągu 3
miesięcy) lub z Warszawy
przez Londyn, ewentualnie
Frankfurt do Los Angeles
(ok. 1,8 tys. zł), skąd do Ho
nolulu.
sobie smutną popularność
w okresie II wojny światowej.
Wycieczki organizowane są do
Sea-Life Parku i do Paradise
Parku (z setka
mi egzotycz
nych ptaków),
jak również
do Polinezyj
skiego Cen
trum Kultu
ry,
gdzie
m o ż n a
zwiedzić
muzeum

plenerowe
i oglądnąć
re w i o we
widowi
sko tańca
hula. Je
żeli ko
muś nie
odpo
wiada
t u r y -

styczny
zgiełk Honolulu,
może skorzystać z gościnności
innych wysp, np.

Maui, Kauai i Hawaii.

Na wyspie Maui, jak głosi
legenda, jeden z bogów spo
wolnił słońce, by więcej czasu
pozostało jej mieszkańcom na
łowienie ryb. Wyspa Kauai,
z pięknymi zatoczkami, to
kwitnący na okrągło barwny
ogród. Na Hawaii fascynuje

park narodowy Volcanoes
i czynny jeszcze wciąż wul
kan Kilauea, królestwo bogini
ognia Pele, która jest tak ła
skawa dla turystów, że po
zwala im z bliska obserwować
erupcję wulkanu. Z kolei ha
wajską romantykę z nieskażo
nymi dolinami i błękitnymi
lagunami spotyka się na wy
spach Molokai (dawna kolo
nia trędowatych) i Lanai.
Trzeba powiedzieć jednak
owarcie, że na wakacje na Ha
wajach

nie każdy może sobie
pozwolić.
Oprócz nadmiaru słońca,
palm, sentymentalnych pieśni,
dziewcząt z rozkołysanymi
biodrami i najlepszych na
świecie rewirów dla amatorów
surfingu, wyspy słyną też z...
nieprzyzwoitej drożyzny, a ce
ny artykułów żywnościowych
są tu najwyższe w całych Sta
nach. Za 12-dniowy relaks na
Hawajach polskie biura podró
ży żądają 6100-7000 zł. Znacz
nie tańsze są niemieckie biura
turystyczne, gdzie za 14-dniowy pobyt w tym bajkowym
świecie płaci się od 3300
DEM.

tym celu zbudowano
pod Neapolem całko
wicie nową fabrykę,
którą w latach siedem
dziesiątych zaczęły
opuszczać samochody
I typu alfasud. Kiepskie jakoi ściowo auta, których koszty
; produkcji, jak nietrudno było
i przewidzieć, okazały się niej proporcjonalnie wysokie, podi kopały ostatecznie samodziel| ną egzystencję firmy. Przed
; dziesięcioma laty zakłady Alfa
j Romeo stały się częścią impe; rium rodziny Agnelli, czyli
i koncernu FIAT.
Dopiero to umożliwiło ra! cjonalizację produkcji i podział
i zadań. Sam FIAT zajmuje się
popularną „masówką", Lancia
I specjalizuje się w autach ele| ganckich i bogato wyposażo
nych, Ferrari kontynuuje wy! twarzanie w krótkich seriach
; drogich aut sportowych, zaś
: Alfie Romeo przydzielono seki tor samochodów osobowych
; klasy średniej, lecz obdarzoi nych „il cuore sportivo", czyli
! sportowym sercem. Tę cechę
; nietrudno odnaleźć także
; w najnowszym modelu alfy,
i oznaczonym cyframi 146, któi rego premiera miała miejsce

upodobnić nowy model do wy
ścigowej alfy 164, która
uczestniczy z powodzeniem
w mistrzostwach Niemiec sa
mochodów turystycznych.
Te zabiegi stylizacyjne szły
w parze ze spełnieniem wszel
kich wymogów bezpieczeń
stwa biernego. Alfa 146 ma
więc sztywną kabinę pasażer
ską, strefy kontrolowanego
zgniotu z przodu i z tyłu,
wzmocnienia progów i drzwi
oraz zbiornik paliwa umiesz
czony w bezpiecznej strefie
przed osią tylną.

Silnik i podwozie

Alfasud z lat siedemdziesią
tych miała silnik czterocylindrowy z układem przeciwsobnym, czyli tzw. boxer. Firma
pozostała tej jednostce napędo
wej wierna, mimo że nie jest
ona dziś w modzie. W alfie
146 zastosowano ją w trzech
wersjach o pojemności 1351,
1596 i 1712 cm sześć. Wszyst
kie mają wielopunktowy
wtrysk paliwa oraz hydraulicz
ną regulację luzów zaworo
wych, bardzo przydatną w tak
trudnym do obsługi silniku.
Wersja 1712 cm sześć, ma po
nadto głowice z dwoma wałka-

stabilizator
przechyłów.
W układzie hamulcowym brak
niestety w wersji „na Polskę"
układu ABS. W układzie kie
rowniczym jest za to wspoma
ganie. Generalnie trudno do
strzec w alfie 146 - poza silni
kiem - ekstrawagancje i orygi
nalne rozwiązania konstrukcyj
ne.

Wnętrze

Alfa ma rozstaw osi 254 cm
- identyczny jak bravo i brava,
co skłania do prób porównania,
jak konstruktorzy dwóch firm
koncernu FIAT-a wykorzystali
tę samą przestrzeń. I tak fotele
przednie alfy, optycznie bar
dziej „sportowe", okazują się
w praktyce bynajmniej nie wy
godniejsze od tych z „Samo
chodu Roku 1996". Zakres
przesuwu fotela kierowcy wy
starcza, jeśli ma się nie więcej
niż 180 cm wzrostu, a i wów
czas, mimo że kierownicę i fo
tel wyposażono w regulację
pionową, niełatwo znaleźć
optymalną pozycję. Za to miej
sce z prawej strony kierowcy
jest wprost królewskie: mało
jest aut, nawet znacznie wyż
szej klasy, gdzie byłoby równie
wygodnie i przestronnie. Tylna

Wrażenia zza kierownicy
Silnik o pojemności 1596
cm sześć, i mocy 103 KM przy
6000 obr./min. robi wrażenie
odpowiedniego dla auta ważą
cego w stanie gotowym do jaz
dy 1175 kg. Słychać go w ca
łym zakresie obrotów, ale po
niżej 4 tys. obr. jest to miły dla
ucha pomruk czterocylindrowego boxera. Przy mocniej
szym naciśnięciu pedału gazu
pomruk zmienia się w dość
głośny, ale również sympa
tyczny, rasowy grzechot. Auto
żwawo wyrywa się do przodu,
osiągając 100 km/godz. w 11,5
sekundy. Skrzynia biegów ma
krótkie, sportowe przełożenia,
a jej obsługa jest niekłopotliwa. Kierownica ze wspomaga
niem działa lekko i precyzyj
nie. Za to pedał hamulca jest
nieco twardszy niż w wielu po
równywalnych autach. Być
może jest to również elemen
tem sportowego image'u alfy
146, bo skuteczność układu nie
budzi zastrzeżeń. Oczywiście
ABS byłby w aucie rozwijają
cym niemal 190 km/godz. cał
kiem na miejscu...
W codziennej eksploatacji
walory użytkowe auta podnosi
zastosowanie elektrycznych

Tekst i zdjęcia: Andrzej Rochoń
Wyżywienie

Za obiad w restauracji
hotelowej trzeba zapłacić
ok. 18 USD/os. (dzieci do
lat 12 bezpłatnie) plus obo
wiązkowy napiwek, zwykle
10 proc. wartości rachunku.
W tzw, bufetach obiado
wych: śniadanie - 7,95
USD, II śniadanie (lunch) 8,95 USD, obiad - 13,95
USD. Hamburger w punkcie
ulicznym - 2,55 USD, pepsi
- 1 USD.

Jura Krakowsko-Częstochowska
Obszar pomiędzy Częstochowq, Krakowem i Wieluniem o długości 160 km i średniej
szerokości 20 km ma wyfałkowo zróżnicowany krajobraz. Obok wapiennych wzgórz,
ostańców, grup skalnych z grzebieniami, iglicami, bramami, malowniczymi wgwozami,
znajduję się ruiny zamków.
Urozmaicony teren z głębo
kimi jaskiniami już w czasach
prehistorycznych uznano za
doskonale nadający się do
obrony. Nic więc dziwnego, że
Jurę Krakowsko-Częstochow
ską zamieszkiwano przed 120
tys. laty. W średniowieczu na
obszarze między Krakowem
a Wieluniem wzniesiono kilka
naście zamków, między który
mi rozlokowano strażnice
obronne, wspomagające zam

kowe warownie. Do dzisiaj po
zostało z nich niewiele - frag
menty murów, resztki scho
dów... Znajdowały się one
w Białym Kościele, Ryczówie,
Łutowcu, Przewodziszowicach
i Suliszowicach.
Nieco łaskawiej los obszedł
się z murowanymi zamkami.
Większość z nich, przynaj
mniej we fragmentach, prze
trwała do naszych czasów.
A niektóre warownie, jak Wa-

Warowny zespól klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie.

Fot. Jacek Borkowski

l

wel w Krakowie czy klasztor
na Jasnej Górze zachowały się
w znakomitym stanie.
Warownie murowane zaczę
ły się pojawiać najpierw
w Tyńcu, a następnie w Rud
nie, Bobolicach, Krzepicach,
Ojcowie, Rabsztynie, Piesko
wej Skale, Ogrodzieńcu, Morsku i Ostężniku. W XIV w. po
wstał zamek w Wieluniu,
a w XV w. w Dankowie, Bydlinie, Modlnicy i Kromołowie. Ten łańcuch fortyfikacji,
zabezpieczających granice
państwa oraz szlak handlowy
z Krakowa do Wrocławia, uzu
pełniały klasztory w Mstowie
i na Jasnej Górze, a także mia
sta Olkusz i Wieluń otoczone
wysokimi murami.
Od strony Śląska powstała li
nia tzw. „orlich gniazd". W jej
skład wchodziły zamki królew
skie w Ojcowie, Bobolicach,
Mirowie, Olsztynie, Krzepicach
i Wieluniu. Na tej trasie mieści
ły się również warowne siedzi
by magnackie: Morsk, Podzam
cze (Ogrodzieniec), Smoleń,
Pieskowa Skała, Bydlina.
Budowle obronne powstawa
ły na wzgórzach mających przy
najmniej z trzech stron strome
zbocza. Z biegiem lat ulegały
przebudowie. Później, z powo
du politycznej i ekonomicznej
degradacji Polski, a także wojen
szwedzkich od XVII i XVIII w.
większość zamków podupadła.
Z imponującej niegdyś linii
obronnej dzisiaj pozostały ru
iny. W całości zachowały się je
dynie zamki w Pieskowej Skale,
Pilicy, Będzinie i na Wawelu.
Przetrwały też warownie na Ja

snej Górze i w Mstowie. Dzisiaj
przez ten pełen tajemnic i uroku
teren przebiegają szlaki tury
styczne: Szlak Orlich Gniazd
i Szlak Warowni Jurajskich.
Charakterystycznym elementem
krajobrazu jurajskiego są także
jaskinie. Jest ich około 900.
Największe ich zgrupowania
znajdują się w okolicach Ojco
wa, Strzegowej, Trzebniowa,
w Dolinie Wiercicy, w Sokolich
Górach oraz w okolicach Dzia
łoszyna. Za najgłębszą jaskinię
uznaje się Studnisko w Sokolich
Górach (75,5 m), a za najdłuż
szą - system jaskiniowy Sza
chownica koło Działoszyna
(1000 m). Turystom tylko nie
które z nich są udostępniane:
Grota Łokietka w Ojcowie, Ja
skinia Wierzchowska Górna
i kilka mniejszych.
Wyżyna Krakowsko-Często
chowska jest terenem weeken
dowych wypadów dla alpini
stów, miejscem pieszych wędró
wek z plecakiem, wczasów ro
dzinnych, wycieczek rowero
wych, samochodowych, kon
nych. Można ją również podzi
wiać z samolotu (godzina lotu
organizowanego przez Aeroklub
Częstochowski, tel. 445-54,
kosztuje dla jednej osoby od 48
do 240 marek niemieckich) lub
zimą przemierzać na nartach.
W wielu miejscowościach
jury znajdują się kempingi, do
my wycieczkowe, hotele, pen
sjonaty, kwatery prywatne. Ze
znalezieniem noclegu nie ma
więc specjalnych problemów.
Osobom, które nie lubią samot
nie po jurze podróżować pole
camy kontakt z biurem PTTK
w Częstochowie, tel. 0-34/2467-55. Organizuje ono wy
cieczki grupowe, między inny
mi do zwiedzania jaskiń juraj-

-

sklch

Maria Giedz

Alfa romeo 146 - przód niemal identyczny jak w bliźniaczym modelu 145, ale tym
razem mamy do czynienia z pięciodrzwiową kombilimuzyną. Fotele nie są aż tak
wygodne, jakby można było sądzić ze zdjęcia.

Fot. Fiat Auto Polana

podczas ubiegło\ rocznego Salonu Genewskiego.
Samochód w wersji „kontyn| gentowej" z silnikiem 1,6 udo{ stępnił nam do testu gdański
\ dealer FIAT-a i Alfa Romeo,
| firma PTHM.

Nadwozie

W porównaniu do swej sio| stry - bliźniaczki oznaczonej
; symbolem 145, nowa alfa robi
i wrażenie spokojnej, a nawet
I; dystyngowanej. Podobny do
l 145 jest wprawdzie przedni pas
• nadwozia z charakterystycz| nym „dziobem", na którym
| umieszczono kratkę ze zna
li kiem firmowym, ale reszta - to
;; już klasyczna pięciodrzwiowa
i kombilimuzyną z zaznaczoną
ji lekko wypukłością bagażnika.
; Takie nadwozie przyjęło się
ii określać jako dwie i pól bryły.
\ Linia klina ze wznoszącą się
! ku tyłowi dolną krawędzią
} okien i wyraźnym przetłoczej niem na wysokości klamek do
li daje daje alfie 146 dynamizmu
\ i lekkości. Kontrowersyjna jest
\ za to stylizacja tyłu z nieco
i: przyciężkim „kuferkiem",
i Można się domyślać, że pro| jektanci starali się dyskretnie

mi
rozrządu
i czterema zaworami na każdy
cylinder. Silniki ułożone są po
dłużnie z przodu i napędzają
koła przednie. Co ciekawe,
produkuje się też wersję alfy
146 z turbodoładowanym silni
kiem wysokoprężnym o po
jemności 1929 cm sześć. Jest
to jednostka czterocylindrowa,
rzędowa - ustawiona poprzecz
nie! Dziś, gdy w spawalniach
i na taśmach montażowych
królują roboty, produkcja tak
różniących się odmian nie
sprawia trudności.
Ponieważ alfa 146 wykorzy
stuje tę samą płytę podłogową,
co kilkanaście innych samo
chodów włoskiego koncernu od tipo po lancię dedra i „Sa
mochody Roku 1996" - fiaty
bravo i brava - spotykamy
w niej też te same rozwiązania
podwoziowe: z przodu zwrot
nice kolumnowe z trójkątnym
wahaczem z żeliwa oraz stabi
lizatorem, z tyłu - zawieszenie
na wleczonych wahaczach po
dłużnych ze sprężynami spiral
nymi i amortyzatorami telesko
powymi, które jako cały zespół
łączone są z nadwoziem za po
mocą gumowych poduszek. Ze
względu na sportowy image al
fy również z tyłu zastosowano

kanapa, dzielona w propor
cjach 40/60, ma z kolei zbyt
twarde oparcie, a nad głowa
mi pasażerów brakuje prze
strzeni. Za to miejsce dla pią
tego pasażera z tyłu jest wy
godniejsze niż w większości
porównywalnych samocho
dów. Długie drzwi przednie
i tylne otwierają się szeroko,
ale tylna klapa ma zbyt słabe
sprężyny gazowe i wątła ko
bieta może mieć pewne trud
ności z jej podniesieniem,
zwłaszcza, że brakuje uchwy
tu po stronie zewnętrznej.
Dolna krawędź wykroju ba
gażnika przebiega wysoko
i nie ułatwia załadunku baga
żu. Bagażnik ma pojemność
380 1, większą niż w brava.
Auto ma pełnowymiarowe ko
ło zapasowe.
Tablica przyrządów przypo
mina o sportowej prowenien
cji alfy. Czytelny zespół
wskaźników obejmuje szybko
ściomierz, obrotomierz, ter
mometr cieczy chłodzącej
i paliwomierz oraz pasek lam
pek kontrolnych. Na środko
wej konsoli, potraktowanej
przez firmowych stylistów
jakby nieco po macoszemu,
obok pokręteł układu ogrze
wania i przewietrzania jest
przycisk recyrkulacji. Z obu
stron trójramiennej kierowni
cy z air bagiem umieszczono
dwie dźwigienki, którym jed
nak przydano zbyt wiele, jak
na nasz gust, funkcji. Ich ob
sługa rozprasza kierowcę.

podnośników szyb w przednich
drzwiach oraz zdalnej regulacji
lusterek zewnętrznych.
Odnotujmy jeszcze, że we
dług danych fabrycznych alfa
romeo 146 1,6 zużywa 6,1
1 benzyny bezołowiowej na
100 km przy prędkości 90
km/godz., 8,2 1 przy 120
km/godz. i 10,4 1 w symulowa
nym cyklu miejskim. Zastoso
wany w aucie silnik nie jest
więc przesadnie oszczędny.

Podsumowanie

Alfa 146 nie należy do aut,
które wytyczają nowe horyzon
ty w motoryzacji. Jest za to
z pewnością kolejnym - obok
punto, bravo i bravy, czy dedry
- dowodem, że koncern FIATa zerwał definitywnie z dawną
filozofią wytwarzania samo
chodów tanich i efektownych,
ale dość tandetnych. Jakość
włoskich aut nie odbiega dziś
od średniej wyznaczanej przez
wyroby firm niemieckich czy
francuskich. O szansach alfy
146 na rynku polskim mówić
trzeba jednak bardzo ostrożnie.
Nie wyzbyliśmy się ciągle re
zerwy wobec fiatów i „fiatopochodnych" z wyższych katego
rii litrażowych i cenowych,
czego dowodem jest m.in. ma
ła, poza sferami rządowymi,
popularność lancii thema.
Przewyższająca 50 tysięcy zło
tych cena podstawowej wersji
dfy 146 nie stanowi dobrej za
chęty aby tę opinię próbować
podważyć.

Marek Ponikowski
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Jeremi Przybora •Edyta Wojtczak
•Marek Kondrat •Jan Olszewski
• Andrzej Drzycimski

P

Marianna
Chimera Prix

odobnie jak sporo in
nych
dziennikarzy
i pism, „Kuluary"
przyznają swoje doroczne na
grody. Do tej pory powodem
ich przyznania, przynajmniej
w wypadku „Kuluarów", by
wały gafy, bądź karygodne
zachowania osób publicz
nych. Jednak ostatnio tak się
dzieje, że większość polityków
zachowuje się - łagodnie mó
wiąc - dziwacznie, a niekiedy
wręcz skandalicznie, jak
choćby w związku ze sprawą
premiera Oleksego. Co i rusz,
niczym króliki z kapelusza,
wyskakują kolejne oskarżenia
strony broniącej premiera
i tylko czekać, kiedy zażyczą
sobie, aby aresztować byłego
prezydenta. Podobnie rzecz
ma się - wstyd powiedzieć Z dziennikarzami, co niestety
doskonale było widać pod
czas kampanii prezydenckiej,
gdy kandydat wręcz kuriozal
ny Leszek Bubel pokazał
w swym programie wybor
czym co myślą o nim, zamiast
przybliżać jego program, zna
ni publicyści. Skoro więc tak
się dzieje, zaś premier Józef
Oleksy i minister Jerzy Jaskiernia zasługują na nagro
dy co najmniej w kilku kate
goriach, a tuż za nimi plasuje
się wicepremier Grzegorz Kołodko, „Kuluary" postanowi
ły w tym roku przyznać wyjąt
kowo nagrody za zachowania
pozytywne.

I tak pierwszą Mariannę
Chimerę przyznaliśmy Jeremiemu Przyborze, przede
wszystkim za to, że udało mu
się stworzyć rzecz, która się
nie starzeje, czyli Kabaret
Starszych Panów. Następna
nagroda przypadła Edycie
Wojtczak, która bez dąsów
i użalania się potrafiła odejść
z telewizji, gdy tego zcżądano.
Po czym potrafiła też z klasą
wrócić. Zaś jej występ w re
klamówce proszku do prania
jest tak naturalny, że nie irytu
je nikogo. Osoba następna ob
darowana Marianną to Marek
Kondrat, który potrafił złamać
konwencję i w „Psach" za
grać człowieka odpychające
go, niszcząc swój kinowy wize
runek przystojnego inteligen
ta. A ostatnio prawie wszystkie
role tego aktora są po prostu
świetne. Kolejna Marianna
Chimera przypada prezenter
ce telewizyjnej Dwójki, Graży
nie Torbickiej - naszym zda
niem największej osobowości
telewizyjnej, która mimo że
wyrasta znacznie ponad do
strzegany w TVP poziom, po
trafi udawać szarą myszkę,
aby nie drażnić telewizyjnych
lwów. Kolejną Mariannę Chi
merę „Kuluary" przeznaczyły
Trapperom znad Wisły, czyli
Grzegorzowi Wasowskiemu
i Sławomirowi Szczęśniakowi,
za ich rapowanie o polskich
królach - przynajmniej dzie
ciaki zapamiętają coś z histo

Miód

Żyć lepiej • porody Elżbiety Cybulskiej (4)

rii. Przede wszystkim zaś za
skecz o sztukmistrzu z Lublina,
w którym on przewracał ocza
mi, pożerał i przeszywał wzro
kiem. W kategoriach politycz
nych „Kuluary" przyznały aż
trzy Marianny. Janowi Ol
szewskiemu za to, że jako nie
mal jedyny polityk prawicy ro
zumie, jak wielka jest potęga
prasy kobiecej (do tej pory do
ceniali ją tylko politycy SLD)
i był gotów odkryć trochę swo
ją prywatność, a nawet zapozować do zdjęcia z misiem ko-.
ala. Niestety, część prasy jesz
cze nie dojrzała do przeświad
czenia, że byłego premiera
stać na taki luz. Kolejną na
grodę „Kuluary" przyznały
loszkowi Balcerowiczowi, któ
ry znów, jako jedyny z polity
ków z pierwszych stron gazet,
chroni swoją prywatność tak
bardzo, że nie zgadza się na
Żadne dotyczące domu czy ro
dziny wypowiedzi. Potrafi jed
nak odmawiać w sposób tak
wspaniały, że dziennikarze
pretensji do niego nie mają.
Trzecia Marianna przypada
byłemu rzecznikowi byłego
prezydenta, Andrzejowi Drzy
cimskiemu. On bowiem jako
jeden z nielicznych potrafił ze
stanowiska odejść z honorem
i - czując się odwołany - nie
opowiadał publicznie jak to
został skrzywdzony dowodząc
przy tym, jakim durniem jest
jego szef.

Ewa Kowalewska

eliksir życia i młodości
Z Elżbietą Cybulską, autorką bestsellerów „Tajemnice medycyny niekonwencjonalnej"
i „Cuda urynoterapii • leczenie moczem", znawczynią i propagc
rozmawia Roman Warszewski

Fot. Piotr Kajmer
- Porozmawiajmy dziś o miodzie.
Czy to prawda, że ul to apteka zdrowia?
- Już sam miód jest całą apteką! Za
wiera z górą sześćdziesiąt leczniczych
składników: enzyny poprawiające prze
mianę materii; cenne sole wapnia, żela
za, fosforu; mikroelementy, kwasy i wi
taminy. Pod postacią miodu człowiek
może łatwo je przyswoić. A przecież
w ulu znajduje się jeszcze pszczeli kit propolis, pyłek kwiatowy, pszczele
mleczko i pszczeli jad. Niestety, z zaso
bów tej naturalnej apteki rzadko korzy
stamy.
- Miód nie jest w Polsce popularny?
- Ani miód, ani inne pszczele specyfi
ki. Może to o tyle dziwić, iż w przeszło
ści właśnie tereny dzisiejszej Polski by
ły prawdziwym bartniczym zagłębiem.
A w czasach faraonów miód wchodził
w skład aż stu szesnastu leków przezna
czonych na najrozmaitsze schorzenia.
Miód jest niezastąpionym specyfi
kiem, w chorobach dróg oddechowych,
w stanach wyczerpania, przy zatruciach,
bólach stawów, w chorobach nerek i je
lit, w chorobach zakaźnych oraz w cho
robach kobiecych. Bywa stosowany

w kuracjach serca i mięśnia sercowego,
przy leczeniu stanów apatii i otępienia.
Zaleca się go także ludziom ciężko pra
cującym fizycznie, na przykład górni
kom i sportowcom, w okresach szcze
gólnie intensywnych treningów.
- Są chyba jednak też jakieś przeciw
wskazania...
- Miodu nie zaleca się osobom uczu
lonym na wszystkie pszczele produkty.
Miodu nie powinny również spożywać
dzieci chore na skrofulozę i na skazę
wysiękową. Natomiast diabetykom wol
no spożywać miód tylko po konsultacji
z lekarzem.
- Jaka jest najprostsza rada dla tych,
którzy stosunkowo małym wysiłkiem
chcieliby skorzystać z uzdrawiających
własności miodu?
- Polecam to, co sama codziennie ro
bię: by używać miodu do słodzenia her
baty zamiast cukru. W ten sposób za
miast truć się cukrem, organizm wspo
magamy mikroelementami. Jest to
szczególnie godne polecenia w okresie
takim jak teraz - zimą. Wpływa to pozy
tywnie na serce, na jasność myślenia,
a także na cerę.
- A co poleciłabyś tym, którzy byliby
gotowi miodowej kuracji poświęcić nie
co więcej czasu?
- W celach profilaktycznych bardzo
wskazane jest wypijanie codziennie po
przebudzeniu pół szklanki letniej, prze
gotowanej wody z dodatkiem łyżki mio
du. Ważne jest jednak, by ten prosty na
pój przygotować wieczorem, aby zawar
te w nim biokatalizatory mogły się uak
tywnić, na co potrzeba około dziesięciu
godzin.
- A co radziłabyś najbardziej wytrwa
łym, chcącym wkorzystać uzdrawiające
własności miodu w postaci bardziej wy
sublimowanej?
- Proponuję miksturę o działaniu
ogólno wzmacniającym. Dwadzieścia
sztuk słodkich migdałów i dwadzieścia
zielonych liści pelargonii należy utłuc
w moździerzu na miazgę. Następnie trzy
sparzone cytryny kroimy na części
i w maszynce do mięsa mielemy je wraz
ze skórką. Tak przygotowne składniki
dokładnie mieszamy z odpowiednio
podgrzanym pół kilogramem miodu.

Miksturę spożywamy na około kwa
drans przed posiłkiem - dwa lub trzy ra
zy dziennie po jednej łyżeczce.
Inny przepis może być pomocny
w leczeniu mięśnia sercowego. Pół kilo
grama cebuli dymki obieramy i kroimy
w duże plastry, a następnie gotujemy
w pół kilogramie miodu aż do całkowi
tego rozgotowania. Taką mieszankę na
leży spożywać dwadzieścia minut przed
jedzeniem, dwa, trzy razy dziennie, tak
że po jednej łyżeczce. Należy przy tym
pamiętać, że miód używany w celach
leczniczych powinien być podgrzewany
w kąpieli wodnej przez dziesięć minut,
w temperaturze nie wyższej niż 40 stop
ni. W praktyce najlepiej to zrobić wsta
wiając naczynie z miodem do jakiegoś
większego naczynia z gorącą wodą.
- Jak jednak poznać, że miód nie jest
- Szczególnie ceniony jest miód spa
dziowy, grykowy, akacjowy albo lipo
wy. Najważniejsze jest jednak, żeby
miód nie był sfałszowany, czyli - by nie
zawierał domieszek: cukru, krochmalu,
sztucznego miodu, czy syropu ziemnia
czanego. W domowych warunkach
prawdziwość miodu można sprawdzić
stosunkowo łatwo. Kropla prawdziwego
płynnego miodu nie powinna się toczyć
po gładkiej powierzchni. Miód sfałszo
wany toczy się prawie tak samo jak rtęć.
- A co z pozostałymi produktami
z pszczelej apteki?
- Bardzo dobre działanie posiada pro
polis - kit pszczeli. Posiada niespotyka
ne własności antybakteryjne i konser
wujące. W starożytnym Egipcie propolis
wykorzystywano do balsamowania
zwłok.
- Na co pomaga propolis?
- Leczniczy jest ekstrakt z kitu, a nie
sam kit. Etanolowy wyciąg propolisowy
sprawdził się w likwidowaniu odleżyn,
egzemy, grzybic, w leczeniu zapalenia
gardła, przeziębień, bronchitu, nieżytu
gardła i paradentozy. Jego ogromna
przydatność farmakologiczna jest bez
sporna, choć nie oznacza to - jak twier
dzą niektórzy - iż propolis pomaga na
wszystko.
- W aptekach propolisowe paraleki są
już dość szeroko dostępne. Pojawiły się

także pastylki z pyłku kwiatowego zbie
ranego przez pszczoły...
- Pyłek kwiatowy jest zasobny
w białka, tłuszcze, węglowodany, wita
miny, makro- i mikroelementy. W przy
rodzie nie ma drugiej substancji, posia
dającej tak bogaty skład. Pyłek kwiato
wy dodatnio wpływa na skład krwi, nor
malizuje czynność jelit, reguluje prze
mianę materii, obniża ciśnienie krwi,
działa kojąco na nerwy i opóźnia proce
sy starzenia. U mężczyzn leczy i zapo
biega schorzeniom prostaty. Jest bardzo
wskazane, by panowie po czterdziestce
zażywali go w celach profilaktycznych.
- Z kolei pszczeli jad jest ponoć bar
dzo skutecznym środkiem przeciwreu
matycznym...
- Tak, ale jest wiele osób uczulonych
na niego. Kuracji jadowej nie powinny
stosować również chorzy na nerki, wą
trobę, trzustkę, cukrzycę, miażdżycę,
gruźlicę, osoby skarżące się na niewy
dolność krążenia i cierpiące na schorze
nia centralnego układu nerwowego. Gdy
jednak ktoś na żadną z tych przypadło
ści nie cierpi (a łupie go w stawach), po
winien śmiało wystawiać się na pszczele
żądła. Zasada jest taka: nie dawać się
pszczołom kąsać, zanim nie zejdzie
opuchlizna po poprzednim użądleniu.
Po około trzydziestu ukąszeniach po
winna nastąpić wyraźna poprawa.
- Radzisz, by dawać się żądlić, pod
czas gdy wiele osób przebiega już
dreszcz, kiedy w oddali słyszą ciche
brzęczenie pszczoły...
- W rzeczywistości dźwięk wydawa
ny przez pszczeli rój także ma działanie
lecznicze i kojąco wpływa na nerwy.
Sama doświadczyłam tego w Centrum
Medycyny Naturalnej w Kazimierzu
Dolnym. Są tam specjalne altany, w któ
rych - w półmroku - kładą się pacjenci,
podczas gdy za cieniutkim przepierze
niem roją się pszczoły. Proszę uwierzyć,
że po kwadransie takiego wsłuchiwania
się w pszczele brzęczenie, człowiek czu
je się jak nowo narodzony.

Za tydzień - lepiej hartować się niż
chorować. Temat szczególnie aktual
ny dmą!

Polska seksinwazja Świat
Na granicy polsko-niemieckiej handel seksem kwitnie na
całego. Sprzyjają temu większa nii przed lały swebeda podrałowania, zmiany społeczno-gospodarcze, a łakie rosną
ce bezrobocie i bieda.

Jeremi Przybora w objęciach Edyty Wojtczak, Grzegorz Wasowski z matką, a nad nimi Jan Suzin.
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azeta Polska" lubi
sobie pocytować.
yy
Cytowanie w ele
ganckim towarzystwie uchodzi
za nietakt lub z francuska
„faux pas". Dawne cytowa
nie; jak np. obecny socjalde
mokrata z krwi i kości (ofiar
terroru) w dawnych latach wy
śpiewywał hymny na cześć ko
munizmu. Jak np. luminarz li
teratury niezależnej płakał
wierszem nad śmiercią Stali
na. Jak dzisiejszy gorący zwo
lennik NATO straszył nim
przez dziesiątki lat Polaków.
To rzeczywiście wstrętne wy
pominać komuś niegdysiejsze
poglądy (ma się rozumieć wte
dy powierzchowne, na niby,
głoszone tylko dla świętego
spokoju, aby w tym spokoju
myśleć niezależnie i knuć,
knuć, knuć). Ale - zdaje się w strefę wstrętu i wredoty
wchodzi już cytowanie kogoś
Z ostatniej sześciolatki, pod
czas której onże zdążył zmie
nić pogląd o pół koła, czyli
180 stopni. Dowodem cytacje
„Gazety Polskiej" na temat
lustracji i inne tematy.
Otóż jednym z najgoręt
szych (po Adamie Michniku)
jej przeciwników był Aleksan
der Małachowski. Pisał np., że
uchwała lustracyjna Sejmu
w wykonaniu Antoniego Ma
cierewicza (wciąż te samy ini
cjały: AM) to „wielki grzech
obecnego parlamentu" popeł
niony „w sposób obskurancki,
sprzeczny z prawem"; uchwa

Fol. Grzegorz Rogiński

Ni cytaty
ni pisaty
la została „w gruncie rzeczy
wytupana i wykrzyczana w at
mosferze sejmiku szlacheckie
go" .Nie jest to zresztą najbar
dziej płomienna mowa antylustracyjna. Popełnił ich AM
więcej, umacniając przekona
nie, że wielkim przeciwnikiem
lustracji jest. A teraz mu się
przypomina o tym, gdy został czy ma zostać - mianowany
„polskim Gauckiem". Wredota czysta, choć...
Pomysł, żeby przeciwnik lu
stracji stanął na czele komisji,
komitetu czy instytutu lustra
cyjnego jest być może godny
polecenia innym instancjom
Życia publicznego. Np. mini
strem prywatyzacji mógłby
być zawołany zwolennik na
cjonalizacji mienia. Szefem
SdRP - Ryszard Czarnecki.
A Prymasem Polski - Danuta
Waniek. Dałoby się to nawet
podciągtufć pod formułę ogól
niejszą: lisy niech strzegą kur
ników, wilcy niech pasą owce.
Nietaktem „Gazety Pol
skiej" jest też chyba zestaw
cytatów z „ Wiadomości Kultu
ralnych" redagowanych przez
Krzysztofa Teodora Toeplitza,
świadczących że KTT „propa
guje na lamach swego pisma
wypowiedzi wyszydzające reli
gię i Solidarność, naigrawa
się z powstania warszawskie
go, cudu nad Wis tą i Polski
przedwrześniowej. Propaguje
natomiast sojusz z Rosją, cie
pło mówi o Marksie i homo
seksualistach. Rehabilituje

PRL". Nietaktem zwłaszcza
dlatego, że ostatnim z wymie
nionych rehabilitantem jest
sam minister kultury Kazi
mierz Dejmek, ostatnio wy
mieniony w rządzie na innego
ministra. Mówił on „Wiado
mościom": „W PRL głos śro
dowisk twórczych był uważnie
wysłuchiwany przez partię
i w codziennej praktyce wy
wierał spory wpływ na jej de
cyzje. Za czasów solidarno
ściowych rządów Ministerstwo
Kultury i Sztuki zostało spro
wadzone do organu wykonaw
czego tych środowisk... Ten
czas się skończył i dziś resort
kultury jest i musi być orga
nem wykonawczym rządu, któ
ry w obszarze kultury i sztuki
prowadzi taką, a nie inną poli
tykę".
No i prowadził, dając np.
„WK" na rozruch 22 młd sta
rych złotych. Podniósł się wte
dy szum: a czemuż to pienią
dze podatników idą na ten
właśnie tytuł? Uspokajano, że
to tylko jednorazowy zastrzyk,
później pismo będzie radzić
sobie samo. Nie radzi, jak sły
chać, bo min. jeszcze Dejmek
przyznał mu kolejne 2 młd st.
zł, co - akcentuje „GP" - sta
nowi 30 procent pieniędzy, ja
kie resort przeznacza na dofi
nansowanie wszystkich czaso
pism z założenia deficytowych.
I tak to jest. Z tymi cytatami,
które ja również sobie lubię.

Kwerendarz

Sporo Polek jedzie w głąb
Niemiec, do Berlina.
- Polki ,.karierę" w seksbiznesie Berlina zaczęły na prze
łomie 1989 i 1990 roku, czyli
niemal natychmiast po otwar
ciu granic - mówi Eta Ludwik
z niemieckiego Towarzystwa
Bella Donna, które zajmuje się
zapobieganiem AIDS. - Do
końca 1993 roku stanowiły tu
największą grupę wśród pro
stytutek z importu. Obecnie
„spadły" na trzecią lokatę, po
Tajlandkach i Ukrainkach.
Jak twierdzą pracownicy
berlińskich urzędów zdrowia,
głównym wyróżnikiem pol
skich prostytutek jest ich mło
dy wiek. Najczęściej

majq po osiemnaście lał,

nie znają swoich praw ani
języka, a co za tym idzie uchodzą za bardzo naiwne. Nie

do rzadkości należą nawet 15-,
16-letnie sprzedające się dziew
czyny. Te mają największe
wzięcie, a jednocześnie naj
mniejsze wymagania. Zaspoka
jają potrzeby swych klientów
byle gdzie. W tanich motelach,
kabinach i pod plandekami cię
żarówek. Warunki sanitarne są
im całkowicie obojętne.
Już przy polsko-niemieckim
przejściu granicznym we
Frankfurcie można spotkać na
stoletnie uczennice szkół śred
nich oraz nieco starsze student
ki. Nie są to zawodowe prosty
tutki, ale „dziewczyny na
weekend". Przyjeżdżają tu tyl
ko na sobotę i niedzielę, by za
robić parę marek.
- Polki są dla nas dużą kon
kurencją - mówi Mandy Wahner, prostytutka z Frankfurtu
nad Odrą. - Idą z klientem już
za 50 marek, godząc się na

seks bez prezerwatywy. My,
Niemki, sobie na coś takiego
nie pozwalamy, w każdym ra
zie nie za tak niską cenę. Za
pracę bez kondoma moje ro
daczki biorą 50 marek ekstra.
Sytuację znacznie pogorszyło
zamknięcie jedynego w mie
ście domu publicznego. Teraz
wszystkie musimy pracować
na ulicy. Jasne, że można zająć
się czymś innym, ale my chce
my żyć. Dobrze żyć.
W Niemczech, jak mówi Eta
Ludwik, nie brak również mę
skich prostytutek z Polski, przy
czym w przeważającej części
są to bardzo młodzi chłopcy,
którym roi się duża gotówka.
Działają głównie w weekendy
oraz podczas ferii i wakacji.
Seksualna turystyka przy
biera coraz bardziej wyszukane
formy. Polki wyjeżdżają na Za
chód

całymi autokarami.

Takie „wycieczki" organi
zują nasze agencje towarzy
skie.

cuiezf-

- Polki wychowane w kato
licyzmie wierzą, że pan Bóg
ustrzeże je przed AIDS. Pracu
ją bez kondoma, nie wiedzą
nawet jak go używać. Często
zachodzą w ciążę, a potem do
konują aborcji - twierdzi Eta
Ludwik.
Usunięcie ciąży w Berlinie
kosztuje 500 marek.
W przeciwieństwie do in
nych niemieckich miast,
w Berlinie nie istnieją specjal
nie wydzielone strefy, w któ
rych dozwolone jest uprawia
nie prostytucji. W praktyce
oznacza to, że wolno uprawiać
ją na każdej ulicy, w każdym
domu. Prostytucja w Niem
czech jest zalegalizowana. Ale
takie zarobkowanie przez cu
dzoziemców podlega specjal
nym regułom.
Generalnie, aby podjąć jaką
kolwiek pracę zarobkową za
Odrą, trzeba uzyskać pozwole
nie. Jest to jednak bardzo trud
ne, a w przypadku prostytucji niemożliwe. Nie można liczyć
na to, że właściciel pubu, klubu
czy domu publicznego jest
w stanie załatwić takie pozwo
lenie. W przypadku kontroli
prowadzonej przez policję
można zostać posądzonym
0 złamanie prawa niemieckie
go i wykonywanie nielegalnej
pracy. Ciągnie to za sobą ko
lejne konsekwencje: deportację
1 wpis do paszportu, który
uniemożliwi ponowny przy
jazd do Bundes.
Na terenie Berlina działa

HYDRA,

Rys. Henryk Sawka

i

organizacja wzajemnej po
mocy prostytutek. HYDRA
prowadzi poradnictwo na temat
możliwości rozpoczęcia pracy,
jak również zmiany takiego za
jęcia. Przeciwdziała też dys
kryminacji kobiet i stara się
wpływać na polepszenie wa
runków życia i pracy prostytu
tek. Informuje ponadto, w jaki
sposób pertraktować z klienta
mi, jakie stosować techniki
seksualne, jak używać prezer
watyw.
- Gdy cudzoziemka zgłosi
nam, że ma kłopoty z klientem
czy pracodawcą, że spotyka się
z użyciem przemocy czy wy
zyskiem, dajemy jej możliwość
zamieszkania w schronisku dla
kobiet. W Niemczech może
przebywać do czasu zakończe
nia postępowania karnego wyjaśnia Eta Ludwik. - Potem
nieodwołalnie musi wracać do
domu.

Karol Borowy

od

podszewki

Zmartwychwstanie męża
Prawdziwy szok przeżyła
pewna mieszkanka Ufy (Ro
sja), gdy dowiedziała się o tra
gicznej śmierci męża. Poszedł
z kolegami łowić ryby, a że zi
ma w Rosji już w pełni i rzeki
skuł lód, zdarzył się wypadek mężczyzna wpadł do przerębla
i zniknął pod lodem. Jego kole
dzy przekonani, że utonął w lo
dowatej wodzie, powrócili do
domu i powiadomili o wypad
ku żonę ofiary. Kobiecie tej
przyszło jeszcze raz przeżyć
szok, gdy nad ranem do jej
drzwi zapukał... opłakiwany
mąż - zdrowy i wesoły. Okaza
ło się, że prąd unosił go pod
wodą i wyrzucił w miejscu,
gdzie nie było lodu. Miejscowi
ludzie odnaleźli go, dali mu su
che ubranie i szklankę wódki
na rozgrzewkę.

Świńska wyżerka

Pewna 2-letnia świnka
o imieniu Jackson miała nie
zwykłą przygodę. Zamiast sa
ma być zjedzona, zjadła ol
brzymią ilość kanapek z łoso
siem i krewetkami, przygoto
wanymi na urodzinowe przyję
cie brytyjskiego właściciela.
Przewidziano je na 60 gości.
Dostawca z miejscowego skle
pu pomylił się i zostawił zamó
wienie w... chlewie. Po nie
zwykłej wyżerce świnka się
zdrzemnęła, a gospodarz przy
jęcia rwał włosy z głowy, bo
został bez kanapek, a na bicie
utuczonej świnki było już za
późno.

Śmietnik
w klatce piersiowej
Przez 18 lat kleszcze chirur
giczne spokojnie spoczywały
w klatce piersiowej 45-letniej
Tajlandki Nooprom Nonting.
Trafiła do szpitala, ponieważ
cierpiała na rwące bóle w klat
ce piersiowej. Jakież było zdzi
wienie lekarzy, gdy na zdjęciu
rentgenowskim zobaczyli nie
zwykły jak na zawartość płuc
zarys znanego im narzędzia.
Kobietę czeka kolejna opera
cja, tym razem usunięcia
przedmiotu, którego obecność
zawdzięcza hojności chirur
gów.
mn
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PO/JOMO: 3/ tarcza używana dawniej przez jazdę, 8/ wpada
doMMfc Arabskiego, 13/ skała używana w budownictwie i rzeź
biarstwie. 14/ członek komisji konkursowej, 15/ audycji radiowej,
przesyłki, 16/ pojazd konny, 17/ szczególny ptak dla Polaków, 18/
np, Wiśluna, 19/ spłaszczone koło, 20/ najwyższy punkt rozwoju,
22/ ksią<łz, 25/ używany do okuć stolarskich, 28/ niewielka mieji§§ 31/ zakaz wywozu, 35/ na niej rozwijają się bakterie,
ie. mięsne, 38/ taniec towarzyski z murzyńskimi korzez niego najlepszy pasztet, 40/ gumowa, igielitowa,
królowa opuszcza ul, 43/ samosąd, 44/ fabryka włói, 45/ część wiersza, 47/ państwowy urząd kontrolujący,
48/ bmizo cienki arkusz metalowy lub z tworzywa, 50/ pasterz
owiec, 51' do sterylizacji narzędzi lekarskich, 53/ błąd przy od
czytywaniu przyrządów wskazówkowych, 57/ np. seria reportaży
związanych tematycznie, 59/ papieru, tektury, 61/ ryba słodko
wodna, 62/ do tamowania krwawień, 63/ ukryta drwina, 64/ prze
pływa przez Kijów, 65/ miasto nad Rodanem, 66/jest i Łużycka,
68/ atom różniący się liczbą neutronów, 70/ tkanina odcięta pod
kątem do nitek, 72/ Wyspy Żółwie, 75/ uprawia wspinaczkę
w Polsce, 79/ do wojska, podatków, 81/ po ścięciu drzewa, 82/
boleśnie kluje, 83/ kapa, 86/ trzyczęściowy ołtarz, 87/ stukot, ło
skot, 88/ ulubione zajęcie, pasja, 90/ nadwiślańskie miasto pod
Gdańskiem, 91/ królewski, magnacki. 92/ krew, 93/ zabytkowy
przedmiot, 94/ skłonność do namysłu, ostrożność, 96/ strój du
chownego, 99/ magiczna formułka, 101/ filolog popularnego ję
zyka, 104/ miasto na wschód od Nowosybirska, 108/ wyspa na
Morzu Karaibskim, 111/ podstawa, trójnóg, 112/ lepiony z ciasta,
113/'do wycierania szyb, 114/ tchórzliwe drzewo, 115/ jedynka
i dużo zer, 116/ potrawa z surowego mięsa, 117/ dokument stu
denta, 118/ szpiegowska, gospodarcza, 119/ dochody rodziny pa
nującej.

PIONOWO: 1/ podobne do renifera, 2/ pokarm bogów, 3/ ro
dzaj licytacji, 4/ metal o liczbie atomowej 27, 5/ wydawca ksią
żek, 6/ urojenie, widziadło, 7/ surowiec kaszy jaglanej, 8/ związek
plemion Indian Am. Płn . 9/ przeważnie poobiednia, 10/ część
gminy, 11/ po zaoraniu, 12/ dawny trener kadry piłkarskiej, 21/
dawna gra w karty, 22/ trzęsie przy gorączce, 23/ z szacunkiem do
kardynała. 24/ zmrok, 26/ osnowa przędza nawinięta do tkania,
27/ w oknie magazynu, 29/ pod pieluchą, 30/ surogat,32/jacht lo
dowy, 33/ występ jednego śpiewaka lub muzyka, 34/ refleks, 35/
w nim siano dla sarny. 36/ zwierzę z długą szyją, 42/ jeden z pal
ców, 46/ hala bez ścian, 49/ pomieszczenie dla owiec, 52/ białacz
ka, 54/ uprawia wysokogórską wspinaczkę, 55/ lotnisko, 56/ np.
lutowie. 58/ równoległa, prostopadła, 60/ telewizyjna „w ciem
no", 61/ tragarz na Wschodzie, 67/ amatorski, zawodowy, zimo
wy, 69/ w skokach narciarskich decyduje o miejscu zawodnika,
71/ japońska walka szermiercza kijami bambusowymi, 72/ gałąź
nauki o języku, 73/ rodzaj wykładziny podłogowej, 74/ pod
oknem, 76/ majątek jednostki gospodarczej, 77/ wydanie dzieła
drukiem, 78/ mieszanka do picia, 79/ dodawany do czerwonego
barszczu, 80/ figurka ze śniegu, 84/ na powitanie lub przywitanie,
85/ najstarsza era w dziejach Ziemi, 88/ zgraja napastników, 89/
każda rzeka ma dwa, 95/ trudne do przebycia zarośla, 97/ szczę
ściem, alkoholem, 98/ największy wąż z rodziny dusicieli, 99/ in
cydent, awantura, 100/ pokój na zaniku, 102/ zwierzę futerkowe,
103/ wczasowicz, 105/ strażacki garaż, 106/jedna z konkurencji
w szermierce, 107/ podtrzymują spodnie, 109/ skórzany namiot
Mongołów, 110/ zgromadzenie obywateli w starożytnej Grecji.
Wśród Czytelników, którzy w terminie do 19 lutego nadeślą
trafnie odczytane z krzyżówki hasło, które utworzą litery z kratek
oznaczonych liczbami w prawym dolnym rogu, rozlosowana zo
stanie nagroda.

Pani Katarzyna Grabowska z Gdańska jest młodą, śliczną,
zgrabną i skorą do śmiechu panienką. Niektóre z przytoczonych
przymiotów można sprawdzić samemu na zdjęciu. Na zadane
przeze mnie pytanie, czy zdjęcie drukujemy góra-dół, czy od
wrotnie, p. Kasia odparła, że to obojętne, byle nie w poziomie.
Bo p. Kasia choć nie gardzi zabawami, zachowuje poziom.
A zdjęcie ilustruje szaleństwa uniwersalne, bo takie figle wy
czyniać można zarówno w karnawale, jak i rok cały, albo nie
wyczyniać ich wcale. A takie zdjęcia, jeśli znajdą się w rodzin
nym albumie, to po latach świadczyć będą, że mama, czy już
nawet babcia - nie była nadętą atrapą, ale pełną wigoru, wesołą
istotą.

Maciej Kostun
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z cyklu GP Ogniwa na starcie
stanęło 45 zawodników. Oto
rezultaty: 1-4. P. Charchalis
(Budowlani Bartoszyce), .1.
Kupracz (Kotwica Gdynia), G.
Grzenkowicz (Caissa - Hotel
Marina), A. Nawrocki (nie
zrzeszony) po 7,0, 5. W. Libura (Konradia Gdańsk) 6,5, D.
Nikonowicz (PTSz Puck) 6,0.
Kolejny turniej planowany jest
na 18 bm. Po świąteczno-noworocznej przerwie wznowiła
działalność sekcja szachowa
Caissy, której działacze „na
dzień dobry" zorganizowali
dwa turnieje. W turnieju
„Otwarcia sezonu" Wystarto
wało 22 zawodników, którzy
rozegrali 9 rund systemem
szwajcarskim kontrolowanym.
Zwyciężył G. Grzenkowicz
(Caissa - Hotel Marina
Gdańsk) 9,0 pkt. (!) przed J.
Wroną 7,5 i B. Dymowem 7.0.
29.1.96 rozegrano I Turniej
GP Caissa 1996. Mimo braku
zapowiedzi w prasie (niestety
do redakcji informacja dotarła
zbyt późno) na starcie stanęło
38 zawodników. Zwyciężył A.
Nawrocki (nie zrzeszony) 8,0
przed P. Charchalisem (Bu
dowlani Bartoszyce) 7,0, Z.
Grandowicz (PTSz Puck), A.
Krawczyk (Caissa - Hotel Ma
rina Gdańsk) obaj po 6,5 pkt.
Następny turniej planowany
jest na 29 bm.
• 11.2.96 w Zakładowym
Domu Kultury Morskiego Por
tu Handlowego Gdynia roze
grany zostanie II Turniej GP
Ogniska TKKF Doker. Począ
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W jaki sposób
jednym cięciem
wzdłuż ciągłych
linii rozciąć fi
gurę, aby uzy
skać dwie czę
ści o takim sa
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mat w 2 posunięciach
Kontrola diagramu: B: Ka8,
Hel, Wd7, Wh3, Sb6, Gb2,
Gg4, p.: e2,e3, e7, g6. C: Ke4,
Hg3, Ghl, p.: a7, b3, b4, e6,
f4, f6, g7. Nagrody za rozwią
zanie zadania z dnia 19 stycz
nia otrzymują: E. Adolph, ul.
Rozgard 1, 84-100 Puck oraz
A. Kirszenstein, pl. Grun
waldzki 8/2, 83-140 Gniew.
Prawidłowe rozwiązanie zada
nia z dnia 19.1.96: l.Gd4

Rozwiązanie zadań z 26 stycznia
Krzyżówka za stówę
„Dobre lekarstwo jest gorzkie dla ust,
a dobra rada razi nasze uszy".
(japońskie)
Nagrodę wylosowała Izabella Muczyńska, Kolbudy, os.' Leśników 1. Gratuluje
my! Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się
w Domu Prasy, Gdańsk, Targ Drzewny
3/7, pokój 207,II piętro, w godz. 11-15.

Cześć dzieciaki!

Rebus
„Królewna Śnieżka"
Nagrody wylosowali: Halina Brzeska,
Luzino, ul. Wielki Las 7, Mateusz Pranszke, Rumia, ul. Pomorska 15/18 i Agniesz
ka Rybka, Gdynia, ul. Dreszera 10 A/3.
W nagrodę dzieci otrzymują zabawki.
Czytelników z Trójmiasta prosimy o od
biór nagród w Biurze Konkursów, Dom

Prasy, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pokój
201 B (II piętro).
Czytelnicy, którzy do 19 lutego nadeślą
prawidłowe rozwiązania dzisiejszych za
dań pod adresem „Dziennika Bałtyckie
go", 80-886 Gdańsk, skrytka pocztowa nr
419 z dopiskiem „Krzyżówka za stówę"
lub „Cześć dzieciaki", wezmą udział w lo
sowaniu nagród. Na kopercie lub kartce
proszę podać datę ukazania się krzyżówki.

Rywale, rekordy
medaliści 161
Przed zbliżającymi się Igrzyskami
Olimpijskimi w Atlancie, w cotygodnio
wych porcjach zamieszczamy quiz 101
pytań związanych z tradycją i rezultata
mi letnich zmagań olimpijskich. Do po
łowy kwietnia ograniczymy się do 3 py
tań, później przybędzie czwarte. Wśród
uczestników quizu, którzy nadeślą po
prawne odpowiedzi, co tydzień losowa
na będzie nagroda w postaci kasety wi
deo. Prawidłowe odpowiedzi w quzie
z dn. 26 ub.m.: 1. Meksyk, 1968; 2. Pol
ska pokonała Węgry; 3. Trzykrotnie:

Ł

1968, 1972, 1976. Nagrodę za trafną od
powiedź wylosował p. Bogusław Pytlarczyk z Elbląga. Gratulujemy! W sprawie
odbioru kasety należy porozumieć się
z Biurem Konkursów w gdańskim Do
mu Prasy, przy Targu Drzewnym 3/7,
w pok. 201b.
Szósty zestaw pytań:
1. Reprezentacja którego kraju zdoby
ła najwięcej złotych medali w koszyków
ce i ile razy zdobywała tytuł mistrza
olimpijskiego w kolejnych igrzyskach?

2. W maratonie na kolejnych olimpia
dach dwukrotnie triumfował biegacz
z Etiopii. Kiedy to było i jak ten fenome
nalny zawodnik się nazywał?
3. Jaki medal i gdzie wywalczył polski
ciężarowiec Zygmunt Smalcerz, osiąga
jąc w wadze muszej wynik 337,5 kg?
Odpowiedzi na kartce pocztowej nale
ży nadesłać w terminie do 19 lutego pod
adresem „Dziennika Bałtyckiego" - 80886 Gdańsk, skr. pocztowa nr 419, z do
piskiem 101 pytań".

A jednak się kręci...
• W rozegranym 21.1.96
w hotelu Marina I Turnieju

W brydża gra się parami. A partnerzy muszą
ze sobą współpracować. Co znaczy nie wierzyć
partnerowi i nie stosować się do jego wskazó
wek przekonali się Anglicy w meczu AngliaWłochy w mistrzostwach Europy. W meczu tym
zdarzyło się rozdanie przedstawione na diagra
mie.
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tek planowany jest na godz. 10.
Organizatorzy serdecznie za
praszają wszystkich miłośni
ków szachów
• W dniach 10 i 1 1.2.96
w świetlicy Komendy Rejono
wej Policji w Sopocie, aleja
Niepodległości 736, odbędzie
się drużynowy i indywidualny
turniej szachowy o puchar
przechodni komendanta woje
wódzkiego policji w Gdańsku
oraz puchar prezydenta m. So
potu. Początek imprezy
10.2 96 o godz. 10. Do udziału
w tych zawodach organizato
rzy zapraszają wszystkich poli
cjantów, emerytów policyjnych
i milicyjnych, a także funkcjo
nariuszy straży miejskiej z te
renu województwa gdańskiego.
• Dom Kultury „Kaszubski
Dwór" w Kartuzach organizuje
w dniach 10-11.2.96 I Mistrzo
stwa Szkól Podstawowych
Gminy Kartuzy w szachach.
Turniej ma charakter otwarty
i wszyscy chętni są przez orga
nizatorów mile widziani. Za ty
dzień postaramy się podać re
zultaty tego interesującego tur
nieju.
Nagrody fundują Salony
Sportowe KC Gdynia, ul.
Obrońców Wybrzeża, hol
dworca
głównego PKP
Gdańsk, DT Sezam.

Licytacja
N
Włochy
1 trefl
4 kier
4 BA
5 pik
pas
pas

S
E
Włochy
Anglia
1 karo
3 kier
pas
4 pik
pas
5 kier
7 trefl
pas
7 kier
7 karo
ktr.
pas wszyscy

W
Anglia
4 karo
ktr.
pas
pas
pas

Po 7 treflach E (Anglia) zdecydował się na
obronę 7 karo. Obrona była opłacalna. Poza tym
miał nadzieję, że Włosi zalicytują 7 kier, które
przegrają na przebitce trefla. Bardzo się ucieszy!
gdy jego przewidywania się sprawdziły. Dał
kontrę na wist treflowy. Klasyczna kontra Linghtnera domagająca się wyjścia w pierwszy ko
lor licytowany przez dziadka. W mając .jednego
trefla nie uwierzył, że partner ma renons. Długo
się zastanawiał, wreszcie wyszedł w króla pik
W rozdaniu Włosi zarobili 9 imp zamiast stracić
17 imp. Nieposłuszeństwo się zemściło

31 ub.m, wszedł do obiegu
znaczek z napisem „Kocham
cię", o którym już informowali
śmy. Dziś zamieszczamy stoso
wany na kopertach FDC datow
nik okolicznościowy projektu
autora znaczka i koperty - T.
Bogusławskiego. Przypomina
my, że w dniu dzisiejszym
poczta wprowadza nową kartkę
pocztową. Przypomina ona
o 250. rocznicy urodzin Tade
usza Kościuszki.
Początek roku u filatelistów
to zazwyczaj okre's przygoto
wań do całorocznej pracy w ko
tach i klubach, w tym również
z młodzieżą szkolną, to czas
przygotowań jej do dorocznego
maratonu, opracowywania wy
staw, spotkań, przyjmowania
zgłoszeń na abonamenty emisji

pocztowych. Okręg Gdański mówi nam prezes Kazimierz
Bożyk - ma w planie urządzenie
dwóch wystaw. Jedną planuje
my w letnich miesiącach,
w związku z 70. rocznicą Gdyni
i przypadającym w tym czasie
60-leciem gdyńskiego ruchu fi
latelistycznego. Druga wystawa
projektowana jest na wiosnę
I997.r., jako wkład gdańskich
filatelistów do obchodów 1000lecia Gdańska. Projekt nasz zło
żyliśmy w Komitecie Organiza
cyjnym.
W rozmowie z autorem pro
jektu. Edwardem Hadasiem,
gdańskim filatelistą, specjalizu
jącym się w historii poczty
gdańskiej i związanych z Gdań
skiem znaków pocztowych, do
wiedzieliśmy się, że będzie to
pokaz filatelistyczny znaków
pocztowych Gdańska począw
szy od listów z XIV w. po wiek
XX. Projekt ten będą realizowa
ły filatelistyczne kluby: europej
ski „Arge Dancig", skandynaw
ski, amerykański i polski „Zie
mia Gdańska". Pokaz uzupełni
promocja polskich znaków
przygotowywanych na 1000-lecie przez Pocztę Polską.
Niezależnie od tych ogólnych
zadań okręgu, gdańscy filateli
ści należący do różnych klubów
zainteresowań, mają w perspek
tywie spotkania i wystawy organi?owane przez te placówki na
terenie kaju i za granicą.
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