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Nad nową koncepcją
KONFERENCJA
SZTOKHOLMSKA
Trwają prace grup robocz/ch konferencji sztok
holmskiej Przystąpiono do
szczegółowego dyskutowa
no
złożonych, wcześ
niej propozycji. Delegacje
poń#tw uczestniczących —
Jok słychać w kuluarach
— *amle. zoją składać też
dokumenty robocze, wy
jaśniające I ir. ter p refują
ce bardzie] szczegółowo
proponowane przez me
środki budowy zaufana
I bezpieczeństwa.
Jeden z tek ich dokumen
tów roboczych zaprezen
towała szesnastka państw
cztorkowsKlch NATO. Do
tyczy on 'wymiany Infor
macji wotskowych.

PRZED 30 ROCZNICĄ
POWSTANIA UKŁADU
WAR5ZAWSKIEGO
Cała 30-letnla histora
orgonizocji Układu War
szawskiego to historia wy
trwałej I konsekwentnej
wołki europejskich państw
socjalistycznych o pokó,,
przeciwko groźbie woiny
nuklearnej — powiedział
naczelny dowódca Zjedno
czonych Sił Zbrojnych
państw-stron Układu War
szawskiego,
marszałek
Związku Raaz.eckiego Wik
w Kulikow.
Doświadczenie history
czne uczy, że po to, by
zachować pokój, niezbęd
ne sa wspotne dztałonia
przec'wko agresywnej, awontumiczej polłtyce ;m
periotizrrHj. Jest *o szcze
gólnie ważne dziś, gdy
reakcyjne koła imperiali
styczne, przede wszyst
kim w Stanach Zjednoczo
nych, Ignorując noukt hn
storll, ogłosiły nową kru
cjatę" przeciwko soc:a'izmowl. próbują osiągnąć
przewagę militarną nad
ZSRR | jego sojusznikami.

układów zbiorowych pracy
SI stycznia zenrai »ie
na drugim posiedzeniu
rządowo-związkowy zes
pół as. regulacji praw
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Wamawa, 6 — 8 lutego

Poionią, Rada Towarzystw
Przyjaźni z Narodami oraz
wojewódzkie ogniwa ruchu.
Powierzenie
Polsce,
PRÜN funkcji organizatora
V spotkań jest przejawem
poparcia i uznania dla dzia
łainości ruchu w dzie'e bu
dowama pokoju społeczne
go w Polsce. Poprzednie
spotkania odbywały się w
Warnie, Budapeszcie, Berli
nie i Hawanie.
(PAP)

Drobna-ważna wytwórczość

Z WCZO''

obrad Wojewódzkiej
Rady 7840
“

w Gdańsku
zamieszczamy na str. 3

* Ustawa o znakach towarowych * „Zasłużony
Energetyk PRL" * Zapobieganie narkomanii
Sprawozdiuoy parlamentarni PAP relacjonują
Posiedzenie rozpoczęło sic o godz. 11.00.
§
Na sali HENRYK JABŁOŃSKI. Obrady otworzył
i marszałek Sejmu STANISŁAW GUCWA.
Chwila ciszy posłowie uczcili pamięć ».maricgo
* niedawno posła TADEUSZA JUSKIEWICZA.
Por. Jerzy Jóźwiak (SD
Rybnik) przedstawił spin
wozdanie sejmowych korni
sji; rianu Gospodarczeec
Budżetu i Finansów Pnu
Ustawodawczych oraz Ryn
ku Wewnętrznego, Drobne
Wytwórczości i Usług; oraz
z. prac nad rządowym pro
jektem ustawy o drobnej
wytwórczości
Ustawa powinna potwusi
clzać siabilmtść
polityk
państwa wobec tego waż
nego działu gospodarki. Pa

NOWA ZELANDIA
NIK CHCE OKRĘTGW
USA
Premier Nowej Zmondii

David Lange potwIerdzK 31
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•tycznia w Wellington, że
odrzuci amerykańskie ią<km»a zezwolenia okiętcm
wojennym USA x brar, ,q
nuk eon nq na powodzie ra
zawijanie do portów jego
kroju.

BELGIJSKI RZĄD
SZUKA AlISI
Zdanom tutejszych ooserwatoiów polnycznych,
rząd belgijski świadom,e
zachęca swych s>o,uszników z NATO do wywiera
nia na niego presji polity
cznej, aby w ten sposób
usprawiedliwić przed spo
łeczeństwem kraju zapo
wiadane
rozmieszczeń e
nowych amerykańsK.ch bro
ni nuklearnych średniego
zasięgu oraz złagodzić p o
testy krajowe, opinii pu
blicznej.

USA PRZECIW
GŁODUJĄCYM
Przedstawicielka
USA
przy Organizacji ds. Wy
żywienia i Rolnictwa FAO,
amb Millicent Fenwick,
oświadczyła w Rzymie na
posiedzeniu tej organiza
cji, ie Stany Zjednoczone
nie wezmą udziału w nad
zwyczajnym programie po
mocy
dla głodujących
mieszkańców Etiopii; powo
lała się przy tym na prze
pisy, które zabraniają rzq
dowi USA uazielonia po
mocy rozwojowej krajom,
które tak ak Etiopia prze
prowadziły reformę roiną
bez oaszkoaowon-Ia dii-a ob
«zorników i Kłtyfundystów

PRZECIWKO DYKTATURZE
PINOCHETA
Narodowo - Demokraty
czny Ruch Chile zwrócł
się
z wezwaniem do
wszystkich antyreżimowych
sił w kraju o zawarcie
„narodowo - demokratycz
nego układu-1 którego ce
lem byłoby jak na^zyDsze
obalenie
faszystowskiej
dyktatury Pinochela.

C KOALICJI
KOHL/HUPKA
W komentarzu pod ty
tułem „Kapitulacja", „De
Zeit" dokonał wymownej
oceny wrzawy, ;<Jka pod
niosło się w RFN wokół
zjazdu „ziomkostwa .Śląsk"
„Koolicjo
Kghi/Hupka
jest faktem — pisze „Die
Zeit" Ten działacz wyoędzonych z pewnośc-ą na
wet nie marzył, że z mar
ginesu przesunie się oz
taK daleko na scenę. Ho
łubiony przez kanclerza,
który osob ście zaangażo
wał się w przetargi o
włościwe
motto zjazdu
(„Śląsk pozostanie nasz");
ołoczony morzem dzienni
karzy krajowych : zagra
nicznych, którzy przybyu
na ogłoszenie pokoju mię
dzy funkcjonariuszami zwig
zku wypędzonych a Köh
lern, Hupka odbył konfe
rencję prasową Jei na
strój przypominał naD-ęcie
z jak;m oczekiwano riegdvś jakie będą losy ukła
dów wschodnich. Historia
powtarza się, tylko tym
razem joko farsa".
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Zamknięcie jesiennej sesji -ejmu

Spotkanie frontów narodowych
TV dniach 6—8 lutego br
oabędzie się w Warszawie
V Spotkanie Przedstawicie
li Frontów Narodowych z
państw socjalistycznych i
zaprzyjaźnionych. Udział w
tej imprezie zapowiedziało
17 krajów z 4 kontynentów.
Celem spotkania jest wy
miana poglądów i doświad
czeń w dziele integracji sił
społecznych
działających
dla dobra kraju oraz w bu
dowaniu pokoju, bezpie
czeństwa i współpracy mię
dzvnarodowej.
Gospodarzem V Spotka
nia Przedstawicieli Fron
tów Narodowych jest Rada
Krajowa PRUN, rozwijają
ca coraz szerzęj współpracę z postępowymi ruchami
społecznymi na całym świe
ci«, stawiającymi sobie po
dobne cele. Kontakty takie
nawiązało Prezydium Korni
tetu Wykonawczego PK
PRON, a także komisja po
koju, komisja współpracy z
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je om równość wszystkie,
sektorom drobnej wyfwo
czosci, uwzględnia specyf
kę
ich funkejonowani
Sprawozdawca podkreśl
że w toku prac nad rządo
wym projektem uwzględnino stanowisko Biura Foli
tycznego KC PZPR i Pre
zydium CK SD z grudnia
1983 r w sprawie rozwoju
drobnej wytwórczości, a
także nowe «warunkowa
nia, w jakich działać orni
będzie w latach 1985—1995
Jedną z istotnych zmian
stosunku do rządowego pro
jektu przedstawionego ko
mis u — podkreślił poseł
— jest przedłożenie obec
nie dwóch projektów ustaw
Pierwszy i podstawowy t,
projekt ustawy o drobnej
wytwórczości; drugi — do
tyczy zmian ustawy o za
sadach prowadzenia na te
rytorium PRL działalności
gosDOdarczej w dziedzinie
drobnej wytwórczości przez
zagraniczne osoby prawne
i fizvezne. Komisje uznały,
że łączenie tych dwóch
spraw w jednym akcie nie

jest uzasadnione Zwłasz
cza że zmiana dotycząca
działalności osób zagranicz
nych ma charakter okazyj
nej nowelizacji ustawy.
Następnie pos. Jerzy J(n
wiak omówił inne zmiam
proponowane w wyniku
orać komisji Uznano m in
iż obecna sytuacja drobne1
wytwórczości wymaga stwo
rżenia jej w najbliższym
lątach znacznych preferen
mi umożliwia jaeven o Ton
riowę notencjalu produkcy,
nego.
Państwowy przemysł tc
renowy oraz spółdzielcznsr
pracy powinny uzyskać da
!eko idącą pomoc dla roz
woju
swej
działalności
Dlatego też proponuje si
dła nich możliwość obniż-,
pia skali podatku dochodo
wego.
NrtStępnie poseł omówi
zmiany w ustawie o zasa
dach prowadzenia na tery
torium PPL działalności,
zagranicznej w zakresie
drobnej wytwórczości przez
zagraniczne osoby prawne
i fizyczne. Komisje — pod
kreślił — opowiedziały' sic
na. in. z.a .zmianami doty
czącymi kwestii odmowa
wydawania zezwoleń, przy
znając, że może to nastąpić
ze względu na ważny inte
res społeczny i gospodarki

narodowej, a także ze
względu na bezpieczeństwo
państwa i ochronę tajemni
cy państwowej. Komisje
nie przyjęły natomiast pro
pozycji wyłączenia tych
spraw spod jurysdykcji Na
czelnego Sadu Administra
cyjnego Uznano, że sąd
bada legalność, a nie celo
wość decyzji Komisje prooonują też podniesienie
wartości depozytu założy
cielskiego tzw firm polo
nijnych do wartości 50 tvs.
dolarów. Poseł wniósł o
uchwalenie przez Sejm obu
ustaw.
Przemawiając w imienni
Klubu Poselskiego PZPR
nos. Olga Rowińska (PZPR
Zielona Góra) podkreśliła
iż na potrzebę zapewnienia
stabilnych warunków roz
woju drobnej wytwórczo-'ci
wskazał jednoznacznie IX
Zjazd PZPR Stanowi ona
bowiem istotny element
przebudowy struktury gos
podarki, wypełnienia luki
w postaci niedostatków- ma
łych i średnich przedsię
biorstw w systemie organi
zacyjny m całej gospodarki.
Tw-orzenie warunków dla
przyspieszonego
rozwoju
drobnej wytwórczości po
winno sprzyjać poprawce
zaopatrzenia >ynjku wewnę' Dokończenie na str.
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nej układów zbiorowych
pracy Utworzony przed
dwoma tygodniami zes
pół, w którego skład
wchodzą przedstawiciele
resortów i instytucji
centralnych oraz Ogólno
polskiego Porozumienia
Związków Zawodowych,
wyłonił na pieiwszym
posiedzeniu wspólną gru
pę roboczą, która miała
pracować nad przygoto
wanym wstępni« przez
stronę rządową projek
tem ustawy regulującej
tę niezmiernie złożona
kwestię, w tym czasie
przedstawiciele OPZZ za
sięgnęli opinii ogolnokra
jowych organizacji związ
kowvch i uznali, że nie
zbędne będzie opraco
wanie własnego projek
tu, zgodnego z oczekłwa
niami związkowców.
Powodem tej decyzji
były rozbieżności stano
wisk- między stronami
rządową i związkową w
wielu istotnych spra
wach. Dotyczą one np.
stron uprawnionych do
zawierania
układów
Sporne są -propozycje
dalszego * „zamrożenia”

deputatów
świadczeń

i mnycH
branżowych
w naturze oraz ich stop
niowego ograniczania (w
celu wzmocnienia skład
ników
wynagradzania
bezpośrednio związanych
i wynikami pracy). Che
dzi też o projektowane
rozwiązania, które zda

niem związkowców, umniejszają znaczenie układów zbiorowych pra
cy jako źródła prawa,
a także rolę ogólnopol
skiego
przedstawiciel
stwa związkowego w
tworzeniu aktów wyko
nawczych do przyszłej
ustawy.
Postanowiono, że stro
na związkowa zaprezen
tuje swój projekt na na
stępnym posiedzeniu zes
połu. które odbędzie się
27- lutego Na tym nosie
dzeniu będzie też ustalo
ny szczegółowy harmo
nogram i tryb dalszvch
prac zespołu, przy czym
ich przedmiotem będą
obydwa projekty ~ządo
wy i związkowy. Zespół
zajmie m. in. stanowisko
co do zasięgu konsulta
cji projektu nowej reeu
lacji nrawnej układów
zbiorowych pracy (zjrue
mającej w tej części ko
deks pracy).

Obrady plenarna ZW TPPR
w Gdańsku i Elblągu
W Domu
Radzieckiej
Nauki i Kultury w Gdań
sku obradowało wczoraj
plenarne posiedzenie Zo
rzgau Wojewódzkiego To
warzystwo Przyjaźni Pol
sko-Radzieckiej,
które
prowadził przewodniczą
cy ZW TPPR,
zastępca
członka Biura Polityczne
go KC PZPR I sekretarz
KW Stanisław Bejger. '
Sekretarz ZW TPPR Ma
iia Jałoszyńska rprezentu
jąc ocenę realizacji pro
gramu działania TPDR w
woj. gdańskim w
roku
uh. stwierdziła m. In,, ie
wiele działań
skierowa
nych było na wyelimino
wanie uproszczeń i łałszy
wych wyobrażeń, funkcjo
nujących w świadomości
części naszego społeczeń
stwa o Stosunkach mię

dzy PRL a ZSRR W rym
celu Waiewudizki Zespół
Lektorów realizował sze
roko program spotkań i
odczytów. Ogniwa TPPR
współuczestniczyły w or
ganizowaniu akademii
i
spotkań, związanych
x
rocznicami
i świętami,
wspólnymi dla ZSRR i PRL
takich, jak np.: Dni Le
no wskie rocznica
prze
łamania blokady Leningra
du, 66 rocznica powsta
nia
Armii Radzieckiej,
Dzień Zwycięstwa oraz 43
rocznica napaść Hitlerów
skiej na ZSRR Wielce po
knocne w naszej działołności — podkreśliła Ma
ria Jaroszyńska — są s.zr
rokie kontaidy z pracow
nikami Konsulatu General
nego ZSRR w Gdańsku,
O Dokończenie na str 2

Nad projektem
ordynacji wyborczej

Po raz trzeci Japonia jesf gospodarzem światowej wystawy „Expo-85 . Tematem jej
j*st „Dom i otoczenie — nauka i technologia dla człowieka i jego mieszKanm N: :
pociąg przyszłości — bezkołowy, unoszący się na poduszce magretycznej.
CAF

W gdańskich mieszkaniach zimno

Ciepłownicy robią, co mogą
Wczoraj Informowaliśmy
0 awarii magistrali ciepło
wniczej przy ul. Mickiewi
cza w GdańskuWrzeszczu,
która spowodowała konie
czność wyłączenia dopływu
ciepła do mieszkań w Gdań
■ku-II rzeźnie, na os. Kolo
nia Uroda oraz wzdłuż ul.
Karola Marksa. Jeszcze nie
zdołano uporać się z tymi
pracami, a już mamy w
Gdańsku kolejną awarię,
która zdarzyła się w no
cy ze środy na czwartek.
Nastąpiło mianowicie pęk
nięcie dużej magistrali cie
płowniczej o średnicy 800
mm. W tej sytuacji trzeba
było zatrzymać pracę EC-II
1 całego systemu ciepłowni
czego. Oznacza to, że do
czasu
zakończenia
prac
przy usuwaniu awarii cał
kowicie zimne kaloryfery
będą mieli
mieszkańcy
Przymorza, Żabianki, Jelit
kowa, Zaspy, okolic ul. Ko
łobrzeskiej, Brzeżna, Kolo
nii Uroda, Karol* Mark
sa, okolic ul. Marj narkl
Polskiej, tzw. Górnego Ta
rasu miasta, w tym Morenv,
Sucha uns
Siedlec,
Chełma i Zielonego Trójką
ta.
Pozostałe rejony Gdańs
ka, a więc Śródmieście, okolice Akademii Medycznej
we Wrzeszczu, stara Oliwa,

osiedle spółdzielni „Budo
wlani”, Nowy Port były
wczoraj również pozbawio
ne całkowicie, bądź częścio
wo ciepła.
Uszkodzenie
magistrali
średnicy 800 udało się zlo
kalizować wczoraj dopiero
koło godz. 16 po południu.
Aby tego dokonać trzeba
było wypompować tysiące
litrów gorącej wody wprost
na jezdnię ul. Karola Mar- 1
ksa, która w związku i
tym na odcinku od ul. Re
ja do' ul. Mickiewicza to
nęła w obłokach pary. (Nie
obyło się bez wypadku„Fiat 126p’’ najechał na sto
jącą w kłębach pary niewi
doczną koparkę. Na szczę
ście obyło się bez ofiar, uszkodzeniu uległ tylko sa
mochód).
Po przecięciu nitki magi
strali średnicy 800 okazało
się, że uszkodzenie znajdu
je się pod jezdnią ul. Ka
rola Marksa, prawdopodo
bnie pod torowiskiem na
wysokości budynków far
macji AMG.
Awarię usuwa Wojewódz
kie Przedsiębiorstwo Robot
Wodnych i Kanalizacyj
nvch pod nadzorem dyr
nacz. Michała Bieleckiego
Pęknięcie magistrali spowo
dowało m. in. zalanie wyko

pów przy ul. Mickiewicza,
gdzie ‘usuwano wcześniej
szą awarię.
Kier. budowy Jerzy Krzy
żostauiak zmęczony rozmo
wami z dziennikarzami i
bieganiem z jednej strony
ulicy na drugą, powiedział
tylko, it ma 30 fachow
ców, sprzęt i że do niedzie
łł powinni uporać się z uszkodzeruem.

Z udziałem przewodni
czących ogniw osiedlowych
i zakładowych w dniu 31
stycznia br. obradowała Ra
da Miejska PRON w Gdi.ń
sku. Plenarnemu posiedze
niu przewodniczył doc. Hen
ryk Borkowski. Obrady po
święcone były prowadzo
nym przez PRON konsul
tacjom założeń do projek
tu ustawy „Ordynacja wyonreza do Sejmu PRL” oraz kampanii sprawozdaw
czo-wyborczej w Patrioty
cznym Ruchu Odrodzenia
Narodowego.
Omawiając przebieg kon
sultacji w Gdańsku Hen
ryk Borkowtki stwierdził
m. in., iż opublikowanie za
łożeń do projektu ustawy
„Ordynacja Wyborcza do
Sejmu PRL” rozpoczęło spo
łeczną dyskusję nad tym
ważnym dokumentem.
Plenum przyjęło postano
wienie, ż« w dniach od
1-15 lutego br. na terenie
miasta oędzi* prowadzona
szeroka dyskusja nad za
łożeniami w formie otwar
tych zebrań rad osiedloO Dokończeni« na sir. t

(dk, olb.)

Dokarmiajmy zwierzęta — takie apele pojawiają się coraz częściej w środkach masowego
dziki... Chyba, ie Je»t się toną leśniczego i dziki na# xnają.
.

Marynarze uratowali chłopca
dryfującego na krze
Gdyby ratunek opóźnił
W środę »0 styczni« br tunek: mat Ireneass Olej
około godziny 17 maryna nik oraz st. mar AndrseJ się o kilkanaście minut, Ce
żary by utonął, gdyż z por
rze z Ośrodka Szkolenia 2e Szczepaniec.
Zdejmowanie człowieka tu wychodził statek, a na
glarskiego Marynarki Wo
jennej uratowali trzynasto z kry nie jest łatwe: głów fali, podniesionej przez sta
latka — Cezarego Markie nie chodzi o to, aby nie tek baczeK nawet w rękach
wicza, mieszkańca-Witoml- wpadł on do wody. Olejn’k doświadczonych marynarzy
na, który dryfował na krze podpłynął w pobliże kry. kołysał się bardzo niebez
w głąb Zatoki Gdańskiej. Nakazał Cezaremu stać w piecznie. Po otrzymaniu
Chłopiec, bezmyślnie ba mieiscu. Rzucili mu pas ra pierwszej pomocy chłopiec
poinstruowali, wrócił do domu. Tego dnia
wiąc się na morskim lo tunkowy,
dzie nagle znalazł się na jak ma go założyć. Szczepa wieczorem matka przeszła
dryfującej
krze.
Wiatr nieć tymczasem rękami ba z serdecznym podziękowa
wiał na zatokę, zapadał dał, gdzie lód jest naigrub niem dla marynarzy, któ
zmierzch, padał deszcz. Na szy, aby umożliwić chłop rzy uratowali iej syna.

brzegu nie było wielu spa
cerujących. Wołał długo o
ratunek Ktoś wreszcie us
łyszai go i dostrzegł w
mroku. Pob *gł do ośrod
ka. Równocześnie wołanie
usłyszał wachtowy. Błyska
wicznie rozpoczęto akcję ra
towniczą. Niedoszła ofiara
była już koło wejścia do
portu południowego, około
700-800 metrów od brzegu.
Bąrzkiem wypłynęli na ra

Kary pozbawienia wolności
za handel z krajami socjalistycznymi
Na kary pozbawienia wol
ności za handel z krajami
socjalisty cznymi skazani zo
stali — właściciel brytyj
skiej firmy handlowej „Da
taiec" i jego pracownik.
Jak wynika z informacji,
pocnodzących z kół zbliżo
nych do brytyjskiego apara
tu wymiaru sprawiedliwoś
ci w Londynie, dyrektor

firrnv „Datalec" — Bryan
Vernon Williamson oraz dy
rektor ds.
technicznych
Christopher Cairigan przy
znali się w trakcie postępo
wama dowodowego do eks
portu różnego rodzaju urzą
dzeń i elementów kompute
rowych do Bułgarii i Cze
chosłowacji. Wartość doko
nanej transakcji oszacowa
no na dwa miliony funtów.

ty9s. Ł. Koeyear*

Jatc Informuj« dyżurny sy
noptyk flztś Dędzie zachmurrenie duże, okresami opady de
I7CZU. Temp. +S do +S st
Wlałr południowo-zachodni do
zachodniego, umle’KowBny i
do*ć «liry, okreaaml «liny 1
pcr""-wt»t5 — w porywam

’I jf TB /M*

‘CI)

jw

cu przejście do łodzi.

131 min dossiers

Inwigilacja obywateli brytyjskich
ralny ruchu r.a rzecz roz
brojenia
nuklearnego B.
Kent i przewodniczący tej
organizacji J Raddock nie
jednokrotnie stwierdzali, że
ich rozmowy
telefoniczne
są podsłuchiwane. Ponadto
— do elektronicznej parnię
ci komputera służby bez
pieczeństwa „Mi-5”, której
zadaniem
jest „walka z.
działalnością wywrotową”
wprowadzono dane dot.yrzą
ee prawte 3 milionów osób.
Zgromadzono łącznie po
nad 131 milionów indywi
dualnych dossiers
czyli
dwa razy więcej niż wyno
gene si ludność kraju.

Inwigilacja
Brytyjczy
ków ł częste
narus-Łainie
ich praw obywatelskich na
brały w Wielkiej Brytanii
niespotykanych rozmiarów
Jpdną' z organizacji rzadowycn prowadzących srała
obserwację obywateli kra
ju jest najbardziej
tajna
służba pohcyjna ,.S-11”. W
ciągu .0 minionych lat ko
ła rządowe poświęcały jej
rozbudowie pierwszoplano
wą uwagę, wyposażały w
najnowocześn:ejszą
apara
turę radio wo - elektxoiu.czną o przezra -zeniu *xpfe*
go w* kim.
Tak np. iekr«‘łerx

przekazu, ale żeby
CAF

Porachunki lekarzy
orzyczyna śmierci?
Przed sądem w Poi
tiers toczy się proces
profesora
medycyny,
Pierre Meriela z tam
tejszej kliniki, któremu
zarzucono , nieumyślne
spowodowanie śmierci
Jego pacjentka, 33-letnia matka dwojga dzie
ci zmarła, nie obudziw
szy się po narkozie.
Cała sprawa być mo/.e
nie wykraczałaby poza
jednostkowy
tragiczny
dramat śmierrf1 młodej
kobiety, gdyby nie pew
ne wątphwości otacza
jace tę sprawę, ołńż
kilka miesięcy wcześniej
awóch współpracowni
ków profesora Menela z
tego samego szoitaia zo
stało
oskarżonych
o
nieumyślne spowodowa
nie śmierci. Oskarżają
cym był wówczas profe
sor Meriel. Sadzi« ś’edczy nie wyklucza, że
śmierć pacjentki prof
Meriela mogła być spo
wodowana umyślnie po
to, by wywrzeć zemstę
na niedawnym oskarży Cielu.

Jak pisze „Le, Mond? '
od tad nic nie stoi na
przeszkodzie aby podej
rzewać,
że niektóre
.-.przypadki śmiertelne w
narkozJe” wynikają w
rzeczywistości z pora
chunków osobistych nnę
dzy personelem medycz
nym

2

DZIENNIK BAŁTYCKI

Obrady ZW TPPR
W lutym nie nastąpię
zadr.e zasadnicze mrany
w zaopatrzenia rynka w
podstawowe ar+ykały ży
wnościowe w porównaniu
ze styczniem — point orrna/vano 31 stycznia na
kon+ereneji prasowej
w
Ministerstwie Handlu We
wnętrznego I Usług Prze
widuje się stabilizację do
staw, bez większego tch
wzrostu, ale także
bez
zagrożeń; dostawy w peł
ni pokryjq potrzeb/ wyni
kające z reglamentacji.
Niecą więcej niż w ub.
m. będraie podrobów I
klasy Na dotychczasowym
poz.omie utrzymane zosta
nq das raw y drobiu.
W pełni paktyte będq
kartkowe naim.y na tłusz
cze, jednak utrzymywjć
się będzie niedobór Mu
sze izów wieprzowych.
Zminiejszeiniie, w po 'ów
nomu z ostatnimi mbstgcami ub. rnorm mas
ła spowodowało większy
popyt na olej.
Pod dostatkiem bęnzie
jaj.
Coraz większe kłopoty
występuję w a ostaiwach
grobów czekoladowych,
gdyż przemysł z powodu
małegc importu ziarna ka
kaowego nie wywiqzu,e
się z zapisów poczynio
nych w planie rocznym
zapewn raj qc yc h
p ok ry
cie norm kartkowych.
Nie będz!e większych
zagrożeń w
utrzymaniu
ciągłości sprzedaży pap-erosów,
chuć nadał
w
niektórych
wojewódz
twach brak będzie najbar
dziej poDulamych gatun
ków, np. „Cara”, „Radem
skich", „Extra" z filtrom
„Popularnych" I „Klubo
wych" Nic nie zapowia
da też, że poprawi się ja
kość wyrobów
tytonio
wych
Dostawy herbaty w lu
tym wyniosę 2 tys
ton,
czyli tyle sama co w sty
czintu.' Nieco mniej będ-zie
natomiast kawy. Sytuacja
powinna poprawić
się
rzed świętami Wielkanoc
nyml.
WZNOWIENIE LOTÓW
PLL „LOT" DO
WROCŁAWIA
Palstkie Linie Lotnicze
„Lat" informuję Ze od 1 'u
tego br. zosłaie wznowio
ne regularna Komunikacja
lotnicza z Wrocławiem.

ze »tr. 1 fcle| plocówkł rwr ■kowo-k-jräu eowoA lodowisko.
Debrze
,
ratnej).
funkcjonoię I zasługuję
na
t
radzieckimi
specjalistaCzłonkowie plenum
ZW wyróżnienia zarzędy gminne
ml I marynarzami. W roku TPPR
poprzez aklamację i miejsko-gminne w Starym
1984 odbyło się ponad 300 przyjęli program
działania Dzierzgoniu, Godkowie, Kwi
«•patkdt z obywatelami na- gdańskiej wojewódzkiej or- dzynie, Elblągu, ‘Rychlikach,
dzieckiml we wszystkich śro ganfzacji JPPfL
Posłęku, Ornecie, Fromborku,
dowiskoch i grupach zawoStanisław Bejger podkreS541 kół TPPR w wojewódz
rr. wych. Obchodzona t f®* Mł m. in., iż w pełni został twie doskonali swoją pracę
ku mir onym Dn
dsgra- wykonany program działania m. in. poprzez rozwijanie fun
.'u w Gdańsku i wizyta ra- 2a ro^ ę984. NastąpHo dalsze k.Cj.1 kteowo-wychowaweizych
dzlecklch gość
przyczyniła pogłębienie przyjaźni mię- I szkolenio'vych. Potrzebna
s,? do ealszi jo ppglęola a ęj-jy bratnimi narodami dizię- jest jednak dateza insprra■>erd»cznej przyjaźń
*P°" ki lepszej pracy kół I ag- cjo dla rozwoju
szeregów
łeczt *fw
obu
bratnich nłw T°PR.
Przewodniczący członkowskich
podnoszenia
miasi W dcrtsrym c-ągu waTPPR akcemitował m. in. roli towarzystwa.
t!2Sa
^zw” Pt?PR f0"*? *C ck^g0 roawo
Dyplomanci podkreślali
tż

dr

a sekretarz W TPPR ^ struktur
terenowych or- nte Wykoczv**.ano dotąd w
itrvjr ^ł^v q 9anizac^ w s-zczegą ośc. w pe^i możlwości
rozwoju
d^iołS^TPPR W w«r mnlejsT,/ch ™kłod~h Pracy TPPR na wsi 104 koła wieiadańskim ^
PPR
’ ' sd(oł‘ach
W0J 0dońsk‘iefl° skrę I zakładowe
zrzeszn'q
3 Józeł V/esiersk| przedsto
Po Łbrr,dQch
*'<ł kofł aktualnie 3553 członków W
__,__ ,___
_______
w, wykonaniu
artys- ich szeregach są praca wniwrf zadmia
kampanii
srara* cert
,,
/

wotdavKK - IrfomiacyM t6w * Moskw>'
(asch)
TPDR, która t'wad będzie do
* * *
31 grudnia br,, a której ceW Elblągu odbyto się pleiem jest s+'vorzerue społecz name posiedzenie Zarząau
ne
TD„
bo7'
Wania
Towo„y,twa

cy PGR, POHZ, SKR i minicy indywidualni. Coraz więk

sze zamiera sowame towarzy
szwem daje się
zauważyć
wśród mieszkańców wsi.

ZETERDZTE^CI jeder lat temu
— 1 lutego 1944 r. grupa harcerzy
z batalionu Armii Krajowej pod
kryptonimem „Parasol” wykonała w
Warszawie wyrok na dowódcę SS i po
licji w dystrykcie warszawskim — gen.
Franza Kutscherę. Ta brawurowa ak
cja była jedną z wielu, podjętych prze
ciwko znienawidzonemu okupantowi w
latach niemieckiej okupacji.

C

Gen. SS F. Kutschera był odpowie
dzialny za masowe zbrodnie, w
tym
również za publiczne egzekucje na uli
cach Warszawy.
Od października 1943 r. do stycznia
1944 r. na jego rozkaz Niemcy dokona
li 34 publicznych egzekucji, w których
zginęło przeszło 1300 osób; 600 osób za
mordowali na terenie byłego getta.
Poprzednio „wsławił” się okrucień
stwem w innych okupowanych jrrajach
EuroDy; kilkakrotne próby zamachu
tam podejmowane przez ruch oporu za
kończyły się niepowodzeniem.
Rozkaz wykonania wyroku śmier
ci
na Kutscherę
otrzymał
od
dział
„Kedywu”
AK
„Para
sol” oraz grupa łączniczek. 1 lu
tego uczestnicy akcji zaięli stano-

Narciarskie MŚ

li: „Miś” — Michał Issajewicz, „Lot”
— Bronisław Pietraszkiewicz i „Kruszvnka" — Zbigniew Poradzki ubezpie
czani ogniem przez resztę oddziału.
Zadanie wykonano w 1 min. 40 sęki
O godz. 9.08 samochód Kutscnery ruszył sprzed domu przy al.
Kći 2. Wjazd do budynku aowodz-

Zwyc ęstwem Szwajcarki Ma
rii Walliser złucończyła się pl*r
.
„
| nisza
konkurencja
narciarskich mistrzestw świata w Bor
rruo - bieg zjazdowy do kom. . ...
,
blnbCji. , Uzyskała oas czas
1.19,2«. wyprzodiając
Traudl
Haecher (RFN) — 1J*,<1lk i Clau
dinę
Emonet
(Francja) —
1.116,50. N espvdzia.uką było do
piero T mtej»ca wlelxi*J fawo
rytki tej konku-encjl, Szwaj
carki Michel! Figini - 1,16,74.
Polki Dorota i Małgorzata
Hałkówny atraciły ok t aek
do zwyciężczyni 1 zajęły mlejsci 40 1 41. Dla na&zych zawo
dniczek występ w kora.bin.adl
jest swego rodzaju próbą »1L
Tiener Andrzej Kozak ni* o
mija okazji, by dziewczę!
zmierzyły się ] najlepszymi Z
tą konkurencją nie łączył jed •
nak większych nadziel. Ncj-

SS zablokował
mu
samo
chód prowadzony przez „Misia”; „Lot”
oddał do Kutschery serię z , pistoletu
maszynowego i ranny wycofał się. Ostatecznie Kutscherę zastrzelili. „Kru
szynka” i „Miś”. Zabito także dwóch
wartowników i szofera generała SS,
ciężko raniono jego adiutanta.
Oddział poniósł bolesne straty: w wy
niku ran odniesionych w walce zmarli
„Lot” (Bronisław Pietraszkiewicz) i „Ci
chy” (Marian Sengez); w odskoku zgi
nęli na Moście Kierbedzia „Sokół” (Ka
zimierz Sot) i „Juno” (Zbigniew Gęsic
ki).
2.2 1944 r. pod pretekstem odwetu Jza
zabicie szefa SS i policji Niemcy roz
strzelali publicznie w al. Ujazdowskich
100 osób.
(PAP)
twa

Kasparow wygrał
w 47 partii
W spotkaniu t szachowe ml
strzostwa świata między bro
niącym tytułu Anatolijem Kar
powem oraz Gar»
K ar,paro
wem (obaj ZSRR) przełamana
została remisową paasa.
W
47 partii zwyciężył po 33 potu
nięciach grający
czarnymi
Kasparow. Wynik meczu — 5:2
dla Karpowa, któremu dc
zwyclęsł-vt brakuj« wciąż jed
nego punktu.

Drobna - ważna wytwórczość

Z obrad Egzekutywy
KW PZPR w Elblągu
Na wczorajszym posiedzę
nlu Egzekutywy KW PZPK
w Elblągu oceniono ubie
głoroczne wyniki gospodarczo - finansowe rolniczych
społdzielnti produkcyjnych,
działających w regionie,
zapoznano się z realizacją
programu rozwoju ciepłow
nictwa na terenie woiewództwa i omówiono założenią ogólne Inspekcji Fi
bntniczo - Chłopskiej, któ
rej powołane w wojewódz
fcwie or ze widu je się w lutym br., zapoznano się też
z aktualną sytuacją sipołeca
no-polityczną regionu.
Stwierdzono, że utrzymują się pozytywne Lendencje gospodarcze, wzmacnia
jące sytuację ekonomiczną
rolniczych spółdzielni pro-

•iukcyjnych.
Wszystkie
pół dzielnie zamknęły rok
1984
dodatnim bilansem
gospouarnzym.
Ooeonie
funkcjonuje \V województwie 20 rolniczych spóidzielni produkcyjnych. Wię
kszość z nich cechuje naj
dłuższy okres gospodarowa
nia i mocne podstawy eko
nomiczne.
Egzekutywa KW, pozytyuvnie oceniając działalność spółdzielni produkcyjnyeh w województwie —
zaleciła
Wojewódzkiemu
Związkowi RSP zwiększe
nie troski o umacnianie ro
li organów samorządowych
i komisji rewizyjnych w
poszczególnych
spółdzielnia-ch.
(cyb.)

Klubu PoselsKiego ZS1.
pos. Jadwiga Biernat (Gnie
zno) stwierdziła, że posłowie tego klubu będą gloso
wać za przyjęciem ustaw’
o drobnej wytwórczości
fX Kongres ZSL w przyję
tym programie wskazał na
istotne znaczenie tej dz1^dżiny w harmonijnym roz
woju gospodarki narodow»i Miesżkańcy wsi liczą
przede wszystkim na szybszy postęp w us,agach b towych, gd> ż w tej dziedzinie niedostatek placówek
jest największy.
P-zemawiając w imieniu
Klubu Poselskiego SD pos
Zbigniew Rudnicki (Ra
dom) podkreślił, że w ustawie o drobnej wytwrarczoś
ci upatrywać należy waż
nego składnika reformy,
tach dysnroporćji ekonomicznych,
wyhikających z
nieuzasadnionego przekonania

o

przewadze

wielkich

że szyokość pojazdu, z ktorego
wyskoczył
C irostowski,
nią
przekraczała 60 km/h. Gdyby
osKarżeni rzeczywiście chcieli
zabić uprowadzonych, to — py
tał obrońca — czy pozostawiliby Chrcstowskiego na szosie?
Mogli po niego zawrócić
—
stwierdzii.
łojka oskai żonych nie miała żadnego własnego interesu
aby zabijać. Mam natomiast
przekonanie — powiedział oorońca
za był tym zainleresowany ten czwarty: oskąrtony Pietruszka. Winą Piotrów

wdadnych
Piotrowskiego
są
zbyrt surowe — stwierdził E.
Graczyk. Stopień zawinienia
g. Piotrowskiego jest niewspoł
miernie wyższy od rzeczywistej
winy L. Pękali. Pękala odegrał bowiem rolę drugorzędną
i został wykorzystany jako narzędzie w rękach Piotrowskiego Żądania prokuratorskie dotyczące kary zawierają niejako
wewnętrzną sprzeczność Jeżeli
Piotrowski jest sprawcą o wie
le groźniejszym niż pozosta.i
dwaj oskarżeni, których działaniami kierował — to stano-

czywistnieniem wspólnego
stanowiska Biura Politycz
nego KC PZPR i Prezy
dium CK SD z 13 grudnia
1983 r. w sprawie pełniej
szego wykorzystania możli
wości rozwojowveh drobne.;
wytwórczości dla lepszego
zaspokojenia potrzeb ludno
ści i poprawy efektywności
gospodarowania.
Po. Tadeusz Kloflk ffi«
.* os iaf*eusz tvior i
Pila) stwierdził, że dziś je
dnym z najtrudniejszych
problemów, przed którym
stanęło rzemiosło i ‘drobna
,^
,
wytwórczość,
jest zaopatrzę
nie materiałowe. Garowied

’

onaną prze

— — -T---- - - - ——
się, ja« zrobili to jego podwładni, czym mogło to gro^ć...
j Hasz mówił także o molywac^ popełnionego przez G.
Piotrowsk.ego
przestępstwa
Prokurator — powiedział obrońca — zgodził się, że nie
hyły to niskie pobudki. Zgadzam si^ ze stwierdzeniem, że
ekstrema
zawsze napotyka
... - ;
iortf lii o ] strony
Padł wmosek o zastosowani
wobec . oskarżonego ' Piotrów'
skie8° kary wyjątkowej
j oimciw.
iu biuuc.t
kary
śmierci, ucai
jest to
irodek
eU-ininowania sprawcy ze społeczeństwa. Czj możemy poWI{iŁziei;
*e
Piotrowski nie
daja źadnych szans prz.eslrzega^a w przyszłości prawa’
konkluzji J. II sz wniósł
0 zmianę
kwalifikacji
prawnej
pozostałych czynów
zarzucanych oskarżonemu Pio
trowskiemu,
Nie Jest tajemnicą, te wyJaśnienia oskarżonego Leszka
F?kalL Jakie składa» w śledźtwie 1 przed sądem — powiedzłał Jeg° obrohea mec. . Eugeniusz Graczyk — były najbardziej zbliżone do prawdv”i
przyczyniły się do ustalenia
rzeczywistego przebiegu wyda-

Obrońca wykazywał, 11 kie
rujący
cUi
w „Golfem”
, ,,, W Chrostow. ,
.
hvł w f • KUKU se
i1 v
wielu wr7apfflsi.-,«,ZtP^ai^vrfin
tu takie nrzeridaLu nr,.?«
tu. jakie przedstawił przed sądem. Niektóre z nich na dodziek PonadtoP W?aChiostowskl
zataił także oocżatkowo fakt
ze jedne..
Iprin vrrt 7» mcałprńwr y,,.v
że
wtedv Seweryn i twLhtr ^
powiedział mec Ila« - *b
Chrostowski świadomie zezna'
wał nieprawdę. Obrońca wvkazywał również, że byłoby fizyczną n.cmożliwością całkowi
cle rozbić szybę samochodową
tego typu pojazdu uderzenie
kamieniem w warunkach w ja
kich mogło do tego dojść, spowodowałoby co najwyżel uszko
dzenie jediei zJ jej trzech
warstw. Naieży więc dać wi irę G. Piotrowskiemu gdy wyjaśniał dobrowolnie, że odstąpił od swego zamiaru.
____
.Tako
były koszykarz gd'»bv tylko
chciał na pewno by trafił w
zbliżający się cel. w' te i sytuacji — podkreślił obrońca
—
pozostaje mi złożyć wniosek
w relacjach Pękali ujawnił
I aby sąd uniewinnił mego klien Ri^ niezwykły
dramat tego
ta od tego zarzutu.
młodego
człowieka.- Nic nie
.....
______________________________
_______
Mec. Hasz podkreślił następ- wskazywało na io, że
kiedynie, że również 19 października kolwiek
zasiądzie na ławie
ub. r. trójka oskarżonych za- oskarżonych. Uległ Jednak famierzala .jedynie uprowadzić scynacji osobowością G. Pioks.
Popiełuszkę.
Tymczasem trowskiego, co ten we właściprzedmiotv, jakie w tym celu wy sobie sposób wykorzystał
przyfgotowali zostały a prioii Pękala uwierzył, że bierze ujednoznacznie zaleczone do do- dział w akcji o wielkiej wawodów rzeczowych ootwierdza dze. Piotrowski był źródłem
jącycr tezę o planowanym za- Informacji 1 pomysłów.
bójstwie A przecież nasze p-aPękala, podobnie jak W
wo karne, w Odróżnieniu od Chmielewski, wierzyli dc pewstarożytnego kodeksu Hammu- nego czasu, te nie dojdzie do
t,!-----......—
-------- finału. —
-abiego,
bierze ---pod1
uwagę
tragiczngo
Wszystko - to
przy orzekaniu o winie 1 karze
nie może pozostawać bez wpły
przede wszystkim zamiar oskar
wu na wymiar kary. Przy tym
żonego. Czy można przyjąć,
-ws7,y»stkim — kontynuovłał mec.
trzej oskarżeni jechali do'ßyd- Graczyk — Pękala, choć sam
goszczy po to. aby zabić księ- o tym nie mówił ani w śledźdza? Dysponując bronią palną, twie, ani przed sądem, wvkamogli tego dokonać w dowol- zał swą dezaprobatę wobec oonie wybranym miejscu.
czyriań Pstrowskiego. Ujawnił
Obiońca szczeg łoWo rozwa- to dopiero świadek Chrostow"al r';oliczności w jaklcn up*)- ski.
adzono W. Chrostnwsk iego i
—Ani Pękala, ani Chmielew
ks. J. Popiełuszkę. Podkreślił, skl nie chcieli doprowadzić do
iź wobec księdza użyto prze- fizycznego unicestwienia
ks.
mocy jedynie dlatego, że staPopiełuszki — powiedział mec.
wiał cnór. Biegli wykazali, że Graczyk. Z tego, że decyzja G.
uderzenia drewnianą pałką nie Piotrowskiego była -jednak nieoyłv śmiertelne. Ze nie były odwoła Ina. ze ksiądz musi zg:y
to uderze na groźne dla życia nąć lękała zdał sobie sprawę
»władczy fakt. iż po niedługiej dopiero wtedy, gdy padło najchwili na parkincu w Toruniu bat dziej dramatyczne. r dra
ks. Popiełuszko korzystając z matyeznych poleceń Piotrowokaz ji wyskoczył ^ bagażnika «kiego: ,kam alki do nóg”. Była
głośno wzywając przy tym po- to jednocześnie największa tramocy W. Chrostowski zezna- gedi.i PękalL Wyznał on przed
wał. że napastnicy móryi11 aby sadem. 4« wówczas czuł się
przygotował ^ię „na ostatni?) całkowicie bezsilny, że stchódrogę . Dziś rudno zweryflko
rzył, te bał się gwałtowności
wać te slową.
Jawnił
Piotrowskiego.
tym
t o-karżent noprzestall
Obrońca przypomniał
e to
,n* s-osunkowo łagodnym zi*
właśnie «skarżony Pętcala 25
kneblowaniu mu ust. ». Ilasz patdzle-nlka ub. r., w czasie
♦
uwaK^.’
zaniecha io przesłuchania. Jako pie.wsry
także p» z spięcie \
hrost.ow- wskazał m. njsce, gdzie z&topło'kiego pasem bezpieczeństwa, no zwłoki *«. Popiełuszki. To
eo uniemoźńzylłobT, mu w ysko- bvł przełomowy moment śledzeaenie z -samochodu. Powołu- twa. Prokurator uznał to za
,1ąe sie "a \yytiik! lednego r Istotna okoliczność łagodzącą
eksnem-mc u w śledczych waha
Kary, jakich zaźa lal oskardy
cał róv ilu# iż wtedy ustalono
cl«, publiczny d a obu pod-

laj-

Zwycięstwo M Kolasy
w Australii
Nadeszła a dalekiego Melbo
urne, gdzie w ramach igraysk
australijskich rywalizują lekko
a-leci, wiadomość o zwycię
stwie
polskiego
sportowca
Konkurs
skoku
o
tycz
ce wygrał tam Marlao Koi ut
wynikiem 5,51. Radość ze zwy
elęstwa był=r>v
niewątpliwie
wlętcsza
gdyby
konkurenci
zmusili Kolasę ao poważnego
wysiłku. Rezultaty
drugiego
1 izeclego zawodnika był jed
nak słabe. Amerykanin Tar
ry Jesse« skoczył 8.30, a Au
stralijczyk Hell Honey — 4,70.

Arka wygrała
z Igloopolerr
W czasie pobytu na zgrupowanlu v Llmanowaj IH-ligowy zespół piłkarski Arki rozt
grał spotkanie z II-ligową dru
iyrą Igloopolu Dębica. Wvgra
ła Arka z;l (0:1),
burań
U« gdynlan zdobyli: Bartit*
ski 1 Juskowskł.
(kus)

Bokserzy Stoczniowca
obrali kurs na I li^ę

rowegro „Zasłużony Energe ma ao życia w rodzime, or
,
,
. ,
iii
tyk Eolskiej
Rzeezypospo- gamzuiąc specjalne pirelek-j

przedstawicieli prze-

Jak wiadomo, rozgrywki II
ligi rozpoczną się 10 lutego, a

nowskl w lekkopółśrednlaj %
AKS Nlwka 1 Hlldebrandt 1«
wadze koguciej
aibc plórko-

c1e
pos
Władysław Kupie*. |
(ZSI
Wrnri-iwl nr7V
^.-Wrocław),
przy- I
pomniał, iż o-pinia ekspertÓW
cazuje n'a narkoma 1
ni^ ja-ko jedem z najgroź- I

ma

niejszych przejawów pato-1

nich będą takie bokserzy druMego
gdańskiego klubu GKS
,v orzeźe. t , , ,
obupytanaszy^e dSru74 * «oa*«m
nia dotyczące przygotowań do
misti-zowsMej

bata-Hi.

jogu społecznej wymagają-1 mł P°włedzle11.
Cy wielorakich działań pro
Hubert Okrój
cznlowca) — W
fuaktycznych.

Oto

co

(trener Stookreśl« od •
do 18 stycznia
pT-zebywallśmy na .zgrupowaniu
ODecme OQ w„ Pola
łiy.
nicy,
a obecnie od 21 styI czma jesteśmy na obozu w

£££ OTz^ftmiote UdebWa w^ ^da ^ 'ofiar*<>*. Jan Słomski (SD
1 j zedmiote n dęba- nej
y polsikic-h emerge- Częstochowa) stwierdził, że
swolst^ nA0’ tyków oraz zaszczytną
for * Projefccie ustawy .slf ^j ,
ne^ wytwór- mę honorowania
najlep- 1X16 Prz.voiu s i represję kar I
.

watniajaza ia aiuatrr Tlkiklr
“7 L-ęCą mlaiy oknie w poniedzialek wyntartować w alaloml, do
B«daJto jeszcze jodan sprawdzian
-talejMym aUrteo
— * iiuttrgo w slaloiria jiwax„

przez organ
pań^twotty go słuszne
jest założenie
lub organizację — spełnia- ustawy mówiącej o utwoją faktycznie rolę gwaran rzemu komisji dl. zapobieta jakoscL Nie można bo- gahia narkomanii przy pre
wiem, ozranzać gorszej ja mierze. Ważnym zadaniem
kości wyrobu znakiem to w walce z nałogami jest
W końcówce rozgr-rwek ubie Czarnych Słupsk l GKS Wywarowym bez obawy o u- przygoxowainie kaary le- I głej edycji II ligi dobrzi sol- brzeże, natomiast 6 hn-egą —
kairzy* ' psychiatrów,
psycho 1I Gdansk.
1 ,si3 pTl^ciarz? st°cznlowc& kolejne aparrlngl w słup-»" u
•ratę jego renomy.
^
^
Klub zdołał skonsolli»'»» n,...
ia-i-i-— mrm
Sejm uchwalił tę ustawę, logów. W zaiiCreoie prolüak I dować zespół choć jeszcze nie Wybrzeże) — Nasi ^oks^rąy
Wkolejnympunkcie do
tyki ważnezadanie orzy-1 całkowicie, są do dziś lut w przebywali od 14 c?o 26 sto
,,
, ,
^7kolp
Na lp-kniarh I wafach piórkowej 1 clężklel
cznla na zgrupowaniu w Bydprzy jed- Pnano
oa szKOle.
Na leKCjacn 1 Trzeba je kowtacznie uzupeł- goszczy, trenując tam, razem
u oi ra
2 trzeba ukazywać straszll-1 nić, by bokserzy Stoczniowca z pięściarzami Zawlszv. Są p*
1 r,sae Py^eciw 1
wy „KOSiZt”
nałogu. noś-I m°s11 si9 w miarę ftatecerde wńe zmiany w. składzie, choć
wstrzymujących
ffię
ipm„ onA nv
I ułjlągać o awans do I ligi. A
- le tuk znowu wielki. Towró
Sejm uchwalił ustawę o iwioca-inr
więcając temu godziny wy | taki kurs obrał stoczniowy clł z Zawiszy Dawiec w wadze ciężkiej:
przybyli Bara
l?*ułu „ho""- «»>*»•«**■ 1 P«»*Ot»wa-1 -lub.

iitej Ludowej". Jej założęprzedstawił pos, * 1deusz
Gajda (PZPR,
, , ^
m Wro
m
Ł?aw)‘ s-kVierdził 011 m- innie rozwiązania zawarte W
n ątkow - T "
UStawie poprawią sytuację ^ Ze.
3
6 Z
w dostawach surowców i £^eme Przemysłu energedla gospodarki
materiałów dla tych jedno ty-znegó
~ia rodowej.
Ustanowienie
stek.
tytułu
„Zasłużony
EnergePos Jan Waleczek (bezp tyk PRL”,
stanowić ma

n3 staw.a

w n lłdee

a stoCzymy

aiużbę wojskową. Pierwszy Yl’
-ligowy miecz scoczymy 10 lu
tego na wyjeździ« 1 Wisłą Kra
ków.
iyi. nasi rozmowc-y. Przypomlnamy sympatykom boksu,
że stoczniowiec 1
gks Wy
brzeze walczą w różnych gru
pach II ligi. W sumie są trzy
takie grupy, w każdej z nich
wystąpi po 6 zespołów,
(ko)

;o -i0

się na drug-.nl lutego o g'-dz. 11 na wiasnvm

przedsiębiorstw nad małymi p^sz[ organ państwowy ^3^ { zaplecza projekto- Planie>
za^ ■dl'x-° zasadą I tw^rdzZanfaIże° brakom
Hnhrnwńlnnśd II .^1?
""'Z' ar?’
na 11
za"
:i średnimi,
PRL.
___ wsroimiiicenergetyki, prz-yjmuje
dn.hrnwAin/.ćć
bFak
. . Ustala
.
. . ona defmitywdefimty - Wo-»naukowego
_ ż!obsady
___
_____
____
aoorowoinosc | wodnlczej
wn( wagach

niesień gn.ewu, wydarzeń politycznych, czy mam sądzić,
że uczestnicy nabożeństw izeczywlście oczekują w kościołachJakichś
innych- pozarellgijnych treści?
Z. Pubanc zacytował następ
ni« fragmenty deklaracji
niektórych zjednoczeniach
stowarzyszeniach zaoronionych
dla duchów..vch opublikowanej
w „Orędowniku” z VII VIII
iśiłż r., wydaujun przez Diece
zję Chełmińską. Z deklara-yii
wynika
iż władze kościelne
nie mogą
zezwalać duchow-

nie je] miejsce — jako
rwałego wykładnika socja
listycznej gospodarki, Waż6 WłaŚ_
ci cieli warsztatów i pracow
ników że trud ich bedzie
doceniony przez władze
państwowe, i że nie będą
na nich nakładane nadmier
ne ciężary,
W kontekście rozpatrywa
nego projektu ustawy o
drobnej wytwórczości oraz
problemy, jakie występu ją
w tej ważnej dziedzinie gos
podarki, pos. Wanda Dietrich (PZPR Opole) zwróciła

cznai V gospodarczei
.
. .
.
oo zmniejszania prędkości. Ponieważ nojazd zbliżał się Jecnak z dużą szybkością Piotrow
ski odstąpił od pierwotnego zaw ^z'ybfT sam >ehodukani^en^eln

wiska w al. Ujazdowskich. Bezpośred
ni udział w tym przedsięwzięciu wzię

Alicja na Kutscherę

Pienunj oodjęło uchwałę,
IP‘R , nnym organ,taoja- p )ain, p09lsk0.Bad2ieckle|
rrwł
rwnlm/tr
Tinrwtinnłieir i7in\/m I
31
1
mi
polityczno-społecznymi.
'STZJS
pi«syzcjoca za tania w um«
W dyskusji nad
program nlczqcy ZW TPPR i sełcre- ° i WJ
a,1cl- ' TPPR,
mem działania w roku 1985 i<3RZ « // PZPR Jerzy Prusiec za600'?c jednocześnie
prze
m. In. omawiano dzrałainość ki. Tematem posiedzeń« byP'rŁWadze'":® począwszy
od
poszczególnych ogniw TPDR ły kierunki dalszej aktywtza’ br tampam,sąrawow trójmiejskich
zakładach c| , .maa ankl
to_
w ognuwach^towo(cyb)
P'-acy.
warzystwa dznałających w re rzysiwa.
Marla Jaroszyńska prziedstawiła następnie założenia
W referacie wskazano na
i przygotowania do obcho- ożywienie pracy i 'ozwój kół
dów
Dni Gdańska
które TPPR w okresie po IX Zjeźodbęaą się w tym roKu
w dzie DZPR, zwiększenie trosbratnim Leningradzie Dyrek ki aktywu sooiec rnego
na
tor Domu Radzieckiej Nauki rzecz skuteczności działania, © Dokończenie re str, 1
Mówca zwrócił uwagę, że
i Kultur w Gdańsku Władi- staironniejszy dobór treści i trznego, zwiększeniu usług uchwalenie ustawy mieć
mir Pakało zaznajomił z pro foton pracy ora,z ich dosło-so dla ludności
będzie także duże znaczenie
gramem pracy tej radziec- wanie do potrzeb i zointere.zemawiajac w imieniu
polityczne Stanie się urze

Wystąpienia obrońców oskaiżonych na procesie w Toruniu
Przet
Sądem Wojewódzkim
w Toruniu 31 stycznia wystąpi
11 obrońcy oskarżonych w proces.e o uprowadzenie
zabójstwo ts. J. Popiełuszki
Jako D.erwszy zabrał głos
mec. Janusz Hasz — broniący
oskarżonego Grzegorza Piotrow
skiego. Nawiązując do wyda
rżeń z 13 października ub
stwierdził, iż p djęta przez
mfia °'i',CR ai-cia zmierzała
wyłącza p do zat'zymanta na
szosie pojazdu, którym podrożował ks J. Popiełuszko, a ni“
1 „_fi1
°lowa na ~ I3!4 to wy

Ul €•!;¥

41 lał temu

9 Dokończenie

ZAOPATRZENIE W
LUTYM
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.- ------------------- —-------- j— sprzeczności z instytucją —
wniósł o wymierzenie
Pę- płaństwa.
Kapłani diecezjalni
kali kary w granicach do 15 i zakonni nigdy bowiem me
-lat pozbawienia
•
1 wolności,
powinni — stwierdzono w de-'
co za tym idzie łagodniejszej klaracji — utożsamiać się
kary łącznej.» Wierzę — powie działaniami o charatkerze poŁi
dział — że po przebytej retdu
tycznym. Przyczynia się to bo
kacji więziennej, nie popełni
wiem do „rozdżwięków w łoon nigdy przestępstwa i bęme udu Bożego, zaciemniania
dzie |ak przedtem prowadził misji kapłaństwa
1 łamania
normalne uczciwe życie. 2e
wspóinoiy kościelnej”
podejmie pracę i tą pracą choc
tdązując
do
przebiegu
w części odkupi swoją winę. Śledztwa oorońca W. ChmieleJako ostatni tego dnia wy- wskiego p ydkreślił Intensyw
stąpił mec. Zygmunt Pubanc
postępowi i*:jW
tym
- obrońca oskarżonego Wal Konkretnym przypadku — po
wiedtia»
—
chodziło
przeae
^ - -------- 7.
------------ *--------demara vuum.iu>vomuęu,
Cłimielewskiego ±.Przypomniał on słowa
swego kii'hi » szybkii
1 »ze»elenta, który powiedział: „Było
wyias.ucme przebiegu ws»to smutne 1 potworne. Żaden
niejasnością w sprawie,
rozsądny człowiek
ran mógł
tego zachować dla
siebie Zna
patriotyczna i mstrnia
jąc Piotrowskiego nie miałem “4
_ patriotyczną i historia
+adnych podstaw,
aby przypuszczać, że coś takiegi może
się przydarzyć. Tego nie mo
żna było ukrvwac Nie sposob wiedział mec. Z. Pubanc
było z tym żyć...”. Ta wypo- wskazał, it , ks. ., J. Popiełuszko
wiedź oskarżonego
obrazuje przed
sądem
osKaizonyc.i
jego stosunek do tego w czym j^e n}1®* obrońcy, a uważam,
brał udział - powiedział.
ze mógł mieć — wpn.wd.ie me
„Jestem
całkowicie pewny, p^*yfneg0’
l*(rI
faktycznego.
Chmielewski, a także PęNśle o VI. Chrostowfsulm. ;o
udziału ww Kier
kierowca
wysokiej
klasy. Trzy
kala, odmówiliby
udziału
>wca wyso
aej kłasy
Tr-,y
krotnie rkutecznie
rkutecznie wypizedzał
wyprzedzał
całej „akcji”, gdyby wiedzieli krotnie
ścigającego go
go „Fiata
„Fiata 125p”,
wcześniej, te jej celem jest ścigającego
125p’,
którym jec
jechali
Dla
zabójstwo
księdza” — tak któi^rn
lali oskarżeni. Dla
przyznał w śledztwie O. Fio- czego w kcńcu nie uciekł im?
trowski. Ta ocena przełożone- Dlaczego zatrzymał się na te
go potwierdza — zaznaczył o- renie niezabudowanym, w le______ — podrzędną
___________rolę,
^
sie,
brońca
Ja- w porze nocnej? Znaków
ką odegialf Jego dwaj-^pod- zapytania Jest zresztą więcej
władni.
~~ 1 jV’
°brońc«
. ,.unieAnalizując kwalifikację
pra rawskiego Czy
nożna było aż
wną czynów zarzucanych
tak ^,‘lk bardzo pomyli» , się w poChmielewskiemu Jak i pozo- 'a™u rysopisu
G. Piotrowskie
stałym oskarżonym — Z. Pu- gj‘'
W- Chrostowski zabanc obszernie omówił prze- kladał
co zeznał
że ks.
słankl. które Jego zdaniem po Popiełuszko mógł zostać porzu
twierdzają, iż nie dążono do cony w icsie, dlaczego po
zabójstwa. Zabrany ze sobą swej udanej .cieczce nie za
magnetofon, kupiona kłódka, a ''Tocił do tego miejsca?
Pomiał bvć jeszcze łańcuchzgro
eJrzane musi
wydawać się 1
...
'
to,
że
świadek
Chrostowski
rnadzorie
kamienie,
narzutą,
kneblowanie — to wszystko uopleio w piątym pizesłuchabyło podporządkowane zakła- nlu wspomniał o pistolecie Ja
danemu
nrzetrzvmanlu księ łtim go steiroryzowano
Obrońca ,,r
W. Chmielewskiego
dza w odosobńuntm mlelscu
które także wcześniej wvbra- mówił również o potrzebie we
no. obrońca wskazał takie na wn^trirraj sprawiedliwości wy
okoliczności które zaprzeczaroku- Wymierzona kara
pc
ją y-rsli ź
órv planowane- winn*
stosowna do roli
go zabójstwa Zańczvł do nich •)aką ode8ial w przestępstwie
te działania oskar+o wch’ któ- każdy * oskarżonych. Wyrok
-Vch lawnotć sto! w surze
rausi
uwzględniać
odpowieczności *■ zamMrem
takiel dzialność każdego z oskarżo■ ooni
' nych do Jakiej
jakiej bjll
byli zobowiążą
Nasteonie
obrońca odniósł
odmósł n!
relacji podwładny „»»ólnyi h kw ^stii h óre przełożony.
były poi iszane w loku nroćeMec. Z. Pubanc uznał, że
su, fa które - jego zdamem wnioski
prokuratorskie
_ „ie pozostają be
wpływu zbyt »urowe, zwłaszcza w od
na gytuacte w lakleł znaleźli nasieniu do oskarżonego
W.
^ t>skarżerl
Chmielewskiego.
Wniósł
o
\ żyjemy w kT«ju
gdzie zmianą kwalifikacji prawnej
kościoły wypełnione śą’ wierny- czynów zarzucanych mu w
mi, gdzie w ciągu ostn-nich 5 «kei« oskarżenia,
a do+vcząv wvdano 1.« tys. zezwoleń na cych wyda-zeń z 1« prźdzlerbudowę obiektów sakralnych
alka ub, r. Zarazem zwrócił
Driś jest w Polsce t4 t tvi
*lą do »ądu
o uniewinnienie
kościołów 1 kaplic
»
budule W. Chmielewskiegc od z«rzutr
iCb rocznie tyle samo co usiłowania zabójstwa ks.
w całej Europie. Nikomu nie Popiełuszki
1 towarzyszących
ograntca się prawa do uczę- mu osób 13 października 19R4
stnlczenla w obrzędach rellglj roku. Poprosił także o łagodnych, a pielgrzj-mkl gromadzą ny 1 sprawnedllwy w-ymiar katysiące
wiernych Duchowni ry
zaś — stwierdził mec, Pubanc
Z uwagi n« »tan zdrowia ocieszą się, szacunkiem.
brońcy oskarżonego A., PieJa — kontynuował — idą do truszkl — mec. Barbary Marko4/-ioła po to by znaleźć tp
czuk
rozprawa będzie konspokój, wysłuchać msz”
Nie tynuowana w natblltszT wto
chcą w kościele przeżywać arek — 8 lutego. "
(PAP)

-

mieapracy0nakladcMjSyWyrza dogodne warunki do
^
wykorzystania rezerw
pracy ludzkiej, występujących
zarówno w strukturze terytorialr.ej jak i zawodowej,
do oszczędnego i racjonalnego wykorzj stania surov^ców i materiałów oraz obniżenia materialnych kosztów wytwarzania.
Pos. Krystyna Wawrzynowie* 'SD Jelenia Góra),
wskazała, iż szansę na znalezienie korzystnego kierun
ku
go
ustawa
roaowych
rytOrialny.i. uiai ustawa u
drobnej wytwórczości. Pierwszą z’nich włączyła spravy drobnej wytwórczości
do właściwości rad narodowych.Pos.
Ryszard
Łabuś
(PZPR Gorzów) podkreślił,
iż należałoby wyposażyć
rady narodowe i terenowe
organa administracji państwówej w niezbędne środ
ki. Trzeba opracować takie
rozwiązania systemowe, kto
re umożliwią przejęcie i
zagospoaarowanie przez pań
st-wowy przemysł drobny
obraktów — nieczynnych
lub nie wykorzystanych
Drobnej wytwórczości nale
ży poza tym. zapewnić do
stawę maszyn i urządzeń
oraz umożliwić szerszy do
stęp do surowców i mate
riałów.
Sejm jednogłośnie uchwa
lił ustawę o drobnej wy
twórczości oraz ustawę
zmieniającą ustawę o zasa
dach prowadzenia na tery
torium PRL działalności
gospodarczej w zakresie
drobnej wytwórczości przez
zagraniczne osoby prawne
i fiz>czne.
Po przerwie przieuyxtricłwo obrad objęła wice
marszałek Seimu — Hali
na Skibniewska.
Pos. Elżbieta Rutkowska
(PZPR Kędzierzyn - Koź le) przedstawiła
projekt
nowej ustawy o- znakach
towarowych. Znaki towar o
we — przypomniała — słu
żą identyfikacji towaru i
iego producenta; pozbawia
ją go anonimowości. Choć
nie są tpisame ze znakami
jakośca
przyznaw^amymi <
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Sejm podjął uchwałę o wódzkiej
w kręglarstwie (chozamknięciu jesiennej sesji I ńzi 0 grupę okręgu półnomego) Polonia ,,r
Warszawa ....
wygra

ła z Piastem Szubin 2:0, a Is
kra Gdynia uległa Tucholance 0:2. W tabeli prowadzą Tucho anka i Polonia po 8 pkt.
przed Grynem II Wejherowo
6 pkt., Iskrą 4 pkt, Kole;aO Dokończeni# ze gtr. 1 woduje
to konieczności rzem II Tczew 2 pkt. 1 Piastem 0 pkt.
wvch
PRON 01
az otwar- z^nian5r
Ko ii3+ytucji PRL, . podczas zawodów w Szubl.
----------------.
tych zebrań zakładowych niewywo*a dodatkowych
| nie padły dwa rekordy okręrad PRON.
PRON Rada
R-di. Miejska
Mi*l«lra kosztówzwiązanych
Z fun- | jf^. pomorskiego. W relacji tnrad
dywldualnej
A arzej kręczPRON zwróciła tię do syg kcjonowaniem parlamentu mer z Gryfu Wejherowo uzyUznano
za
słuszny
drugi
skał
856
pkt.
(rekord
PoIski wy
natariuszy i organizacji spo
nosi 912 pkt,), a w relacji ze
proponowanych społowej
łecznych, bęaących zbioro- wariant
drużyna Gtyfu uzywymi uczestnikami Ruchu -»związan prawa wyborcze skała 3174 pkt.
(ko)

Nad projektem ordynacji

1:00,62 5. V. Ormańezyk (aZS)
1:02.18, 7 M. Gorczjnska jAZS)
i 1033,
9. k.
Waszkieiewicz
(FI.)
1:04,61,
Jun. st. <. K.
Zwiernik
(AZSi 1:07 01
200
mot. 3. J. tdałkowska ’(AZS)
2:26,05,
4. a. Bałwas
(FL)
2:27,56, 7. M. Gorczyńska (AZS)
------...
..... 2., -K.........
„„
2:40,87,
200 klas.
Waszkle

j°*-**■

Ochiera
(FL) 2:54.08, 800
dow.
3. A.
Bal was
(FI.)
9:34,5r,
- . -Jun. st. I K. Ochtera
10 08,40;
męzczizni — 400 dow. 1.

««« '
Jk’tÄzs) 2:29,w, a. r. szuty
(AZSI 2 »5 5ż
9. SL Furchel

,AZS;
2:47,88, 200 mot. 6. W.
Biecmi (AZSj 2:17,07, 200 zm
Ją CtirosciGlewsłci
(AZS)
2:12,57, 5. w. Warchoł
azs,
2:16,63, 11. W. Blechar
(AZSj
2:21,05 200 dow. 1. J. Chrosciele'wskI"(a"zs)' 1*57,58, T W.
warchoł
1:57,99,
8.
________ (AZS
_____ ___
,
.. M.
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a2
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ft Ł“

k Buk
Buków
ski (AZS) 1:10,24, 10, SL Furchel (AZS) 1:15,94,
800 duw.
2. J.
Chiósclelewskl
(AZS)
8:45,33.
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Badminton
W Sławnie odbył się III o
kręgowy turniej klasyfikacyjny młodych badmimoriist.uw
oto zdobywcy czołowych lokat. Juniorki młodsze: 1. M
Szeląg,
2 G. Szeląg (Sława
Sławno); - Juniorzy młodsi. 1.
w. Soja (Start Gdynia), 2. S.
poławskl (AZS _Gdańsk)_; juniorki:
1. K. Krzysztoforska
(AZS Gdańsk), 2. V. Wilk (Sła
wa); Juniorzy: 1. K. Kubiszyn
(Start), 2. J Wojtczak (Sława),
W grze podwójnej -alepsze
okazały się pary: Żukowska-Białek (AZS) wśród Juniorek
młodszych Wioszczyna-Beśniew
sk. (AZS)
w kat.
juniorów
młodszych, Urbar.ska-Ramsz.ew
ska (AZS) w gronie juniorek
oraz Kubiszyn i Krzyżanow
ski (Start)
wśród juniorów.
. rn’fSifri1i? .d'Y^ dala para
Wojtczak-Wilk (Sława).
(ko)

o prowadzenie konsultacji ®0’
dotychczas stosowane uregulowanie w kwestii
założeń w ramach swo
wieku
obywateli, którym
jef działalności statutowej
Drugą część obr»d pośw^ęco przysługuje prawo wybie.10 kampanii sprawozdawczo- ralności po ukończeniu 21
Podczas środowego walnego
w-yborczej w ogniwach 1 ra
lat.- Przyjęto wniosek, aby I '*bra-fl'*a sprawozda.vcao-w>oor
dach szczepią podsts wowęgo, mm
za
czeeo Gdańskiego Okręgnweąn
Okręgowego'
,lrv.Un^,r 81
/ I czego
• -Pływackiego
^
łożeniom organizacyjnym kam 'v- °fry do Sejmu odbywa- | związku
wybrapanii oraz kierunkom działałły się, Zgodnie Z tradycją, I no nowy zarząd. W skład jpności programowej, które omó
tj. jedendzień za cz\ m
I go weszli: Bogdan Clundziewiooz-iJr08 f>rzew’l0dnicz^''eg'O RM
zdaniem
dvsk'n1antńw
cki — ^ak,° Prezes, Zygmunt
PRON Henryk Sandach.
zaaniem ÜJSKUtanmw
— | Kopiński — Jako
tako wiceprezes,
wirpnnw«
Plenum zdf cydowało ©dby- PrzeiDawiają względy orga I Ryszard Bartosiewicz — jako
cle zebrań sprawozdawczo zy- nizacyjne
i oszczędnościo- I skarbnik craz Jan Olszewski
b-orczych w ogniwach
PRON
we.
Opowiedziano
siec* *.rówako sekretarzPonadto
d-o
M7 <4nl*/vVi
_
r>n
.
“
w vv
| 7-^
r73 fi 11
U/PC711
n
Tl
j*r _
zarządu
weszli:* Stofa
Stefan
Berw dniach od Ort
20 li.
łtutego -ido
2C
nad,
Erwin Kreft,
Andrzej
W okresie
obecnych ferii
br., za« termm n Zjaz meż za możliwością głoso
wania osób, będących po- Kurc, Mirosław Majewski, la- szkolnych Ognisko TKKF ,,Jadu Rady Miejski ij pron u*sleusz
Mańkuckl,
Zbigniew
Pewor”
w
Skarszewach
organltalony zo»t*ł na da.iea 2f7 m«r- za granicami kraju (na
Warchoł.
żuje szereg imprez dla dzieci
ca 1B66 roku.
wielkich budowach, stat- mrDui Władysław
Komisji
Rewizyjnej
i młodzieży W domu kultury
• • •
Kach, placówkach dyploma I COZP wybrano: Wla«l**iawe trwająturnieje gier świetlicoW gronie zespołuparty itycznych). Natomiast jeden fi^fowicza Franciszka March wych (codziennie w godz 16* j
V. »»i . , .
_
,
-\ I iewskiego i Mieczysława So(- -W do
9 lutego). Tamże 5 lunegO radnych Mieisk'ej Ra ■ djsklltantów wyraził po- I kę. Delegatami na walny zjR7d tego W godz 9-13 odbędą sic
dy Narodowej W Malborku Stąd, Że podniosłoby to ko- j PZP wybrano: Bogdana ciur Wielkie zawodj
.ekreacyjne
ortbjla
kontullacia pro «ty wyborów i wobec, teSJt'w
, ,St«o
jek+u ustawy wyborczej. S<> nie widzi on konieczno- j c-, Regtnę zićikowską ■ Krty lub 9 1 10 bitego (w zależności
od sprzyjających
warunków
“ -----,'i‘"
Podczas dyskusji zapropo- "ci udziału obywateli prze- I sztofa Orzechowskiego.
atmosferycznych) „Jawor” zanowino zacnowaó dotych- bywających za granicą w
Do tematyki poruszan-ej rv»
nrasza na lodowisko na sta
walnym zebraniu G07P pmr6
czajsową liczbę 460 posłów. akcie głosowania.
dionie na turniej
hokejowy
clmy w najbliższych dniach
drużyn szkolnych.
motywując tym, 2« ni« «po
(cyb)
(rs)
(koł

Nowy zaugd G3ZP

I

Z^mowe imprezy
w Skarszewach
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V Sesja * /ilN w Gdańsku

Plan i budżet województwa
Jak najsłuszniej rozdzielić społeczne pieniądze,
aby zapewnić rozwój województwa? Tjm trudnym
zadaniem zajmowała się wczoraj Wojewódzka Ra
da Narodowa w Gdańsku. Plan ł budżet — czvli
przewidzieć i wyegzekwować wpływy oraz racjo
nalnie gospodarować wj datkami. Na wstępie kilka
słówT komentarza. Wczorajsza debata budżetowa
gdańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej była
pierwszą tego rodzaju po wejściu w życie now'ej
ustawy o systemie rad narodowych i samorządu
terytorialnego, a więc odbywała się w zupełnie
nowych warunkach, gdy funkcja gospodarza tere
nu pnpajta jest większą niż w przeszłości samo
dzielnością finansowTą. Budowano więc plan i bu
dżet w oparciu o wnikliwe prace studialne, dysku
towano projekty i przymiarki w wielu środowiskach
i większych zakładach pracy. Wszystkim obecnym
na sali towarzyszyła świadomość, iż wprawdzie
budżet nie jest zbyt „bogaty” — tym bardziej jed
nak zastanawiać się należy nad właściwym wy
datkowaniem każdej złotówki.
Przewodniczący
WRN
prof. Włodzimierz Zwierzykowski kilkakrotnie pod
kreślał, że pomyślne wyko
nanie zadań planowycn z? letne jest od czynnego
uczestnictwa każdego oby
watela, jego pracowitości,
staranności i właściwego
stosunku do rzeczy wspól
nej.
Zasadniczy temat sesji
Wojewódzkiej Rady Naro
dowej w Gdańsku poprze
dził
jednak
tradycyjny
punkt „interpelacje 1 wnio
ski”. Należy podkreślić, iż
radni coraz częściej korzy
stają z tej okazji zaprezen
towania problemów, które
wynikają z coraz ściślej
szych kontastów z wybor
cami. Interpelacje tym ra
zem
dotyczyły m. in
usprawnienia komunikacji
trójmiejskiej, zwiększenia
opieki lekarskiej w szko
łach, niezrozumiałych ano
malii rynkowych jak brak
środków czystości itp. Mó
wiono o pogłębiającym się
w niektórych rejonach de
ficycie wody pitnej, także
na wsi oraz zmianach kry
teriów podatkowych w kil
ku gminach. Radni wysłu
chali też sprawozdania z
pracy Prezydium WRN
między sesjami.
Wprowadzeniem do dys
kusji na temat planu i lvjdżetu województwa było

wystąpienie wojewody gdań
skiego gen. Mieczysława
Cygana, (Szczegółowe ma
teriały na ten temat r-cdni
otrzymali wcześniej). Mów
ca scharakteryzował wyko
nanie zadań w roku ubie
głym i na tym tle zamie
rzenia na rok bieżący. Pod
kreślił, iż projekt planu jest
zbieżny z kierunkami okre
ślonymi w CPR. Trudno
wymienić wszystkie skład
niki planu. Ominiemy więc
te zagadnienia, które doty
czą spraw ogólnych (demo
grafia) oraz funkcjonowa
nia przedsiębiorstw poszczę
gólnych branż
Dużą uwagę i troskę prze
ja wiać będziemy w realiza
cji zada n i celów społecz
ny ch —‘podkreślił wojewo
da. W roku 1985 we wszy
stkich formach budownic
twa mieszkaniowego planu
je się zbudowanie 6600 mic
szkań, (4800 w budownic
twie wielorodzinnym l 1800
jednorodzinnym). Wojewoda
wskazał też na potrzebę roz
poczęcia
budowy bloku
grzewczego w EC-Ifl w
Gdyni. (Brak jest w tym
w'zgledzie do lej pory de
cyzji władz centralnych)
Czytelników zainteresują
także zamierzenia, dotyczą
ce rozwoju telekomunikacji
Otóż pianuje się zainstalo
wanie ogółem 5 tys. aparatow telefonicznych (w Gdy-
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Jadvuqa PożakowsKą.
—
Jako
podsumowanie
trzydziestopięcioletniego eta
pu twórczości artystycznej?

— Tak, to już trzy
dzieści pięć lat, licząc
od pierwszego, studenc
kiego debiutu, za jaki
uważam oprawę sceno
graficzna do „Krótkiej
rozprawy...” Reja.
— Był to rok 1948,
ków...

Kra

— Jak wszyscy mło
dzi, niecierpliwi, próbo
wałam wcześnie swoich
sił, ale właściwy, profe
sjonalny debiut nasfąpił
w 1954 r., w Opolu
gdzie kierownikiem arty
stycznym była Krystyna
SKUszanka: ona to po
wierzyła mi pracę nad
„Weselem Figara”.
— Iw tym
momencie
rozpoczęła się pani ,eatral
na droga poszukiwań twór
czych, kształtowanie włas
nej indywidualności, włas
nego ja?

— Także, a może prze
de wszystkim, doskona
lenie warsztalu, bo mi
mo, że wywodzę się z
dobrej, z bardzo doorej
krakowskiej szkoły sce
nografii
(profesorami
moimi byli Pronaszko,
Frycz, Stopka i Kantor),
mimo że na tychże stu
diach otrzymałam wspa
niale przeszkolenie war
sztatowe i teatralne (np.
Lidia Zamków uczyła
nas współpracy z reżyse
rami) sama, jak każdy
tw'örca, musiałam poszu
kiwać własnego artysty
cznego oblicza.
— Od klasyków, starych
1 tradycjonalnych po mło
dych poszukujących nowa
torów, od
Nov ej Huty,
gdzie już u Skuszanki rea
lizowała pani, razem z mą
„Dunde Maroie” M Drżica
przez „Filomenę
Martura-no” 1 „Wesele Figara" w
Gnieźnie,
przez
„Otello"
Szekspira
1 „Skowronka”
Anouilha w Częslocnowie...

— W tych doświadczę
niach, bardzo różnych
ale i bardzo bogatych
precyzują się, już wte
dy, w latach sześćdzie
siątych, trzy umiłowane

nl ok. 3 tys., Gdańsk 803,
Sopot 200).
W komunikacji miejskiej
plan przewiduje uruchomię
nie czterech nowych linii
autobusowych: Pruszcz —
Straszyn, Karwiny — Redłowo, Pogórze Górne —
Dworzec Morski oraz Tczew
Dworzec PKP — Malinowo
— Suchostrzy „i. Nastąpi
także wydłużenie kilku linii
autobusowych.
Coraz większym proble
mem jest prawidłowa gos
podarka wodna oraz ochro
na środowiska naturalrego
przed zanieczyszczeniem ście
kami Stąd też kontynuo
wane będą prace przy bu
dowie najniezbędniejszych
oczyszczalni, m. in. w Swa
rzewie, Dębogorzu, a także
podjęcie prac przygotowa
wczych na budowie części
biologicznej
oczyszczalni
„Wschód” w Gdańsku.
Pozycja „Ochrona zdro
wia” to budowa d wóch przy
chodni w Gdyni i Gniewie
oraz oddanie prawie 700
łóżek w szpitalach w tidaójku-Zaspli i Gniewie,
W przedmiocie planu i
budżetu Wojewódzka Rada
Narodowa
przygotowała
iwoje stanowisko. Opinie
na ten temat wygłosił prze
wodniczący Komisji Rozwo
ju Społeczno-Gospodarcze
go i Budżetu WRN Jan
Cesarz. Treść wystąpienia
generalnie korespondowała
x projektem planu i budże
tu, zaprezentowanym przez
woiewodę gdańskiego. Jan
Cesarz zaznaczył 'też, że
plan i budżet województ
wa na rok 1985 nawiązu
je do założeń CPR oraz
wskaźników i norm finan
sowych, przyjętych przez
Sejm. Jednakże w kilku
istotnych dziedzinach nie
gwarantuje pełnej realiza
cji planu trzyletniego. Np
w
efektach mieszkanio
wych ok. 89 proc. planu, w
remontach budynków 84
proc. planu, w liczbie łó
żek szpitalnych y6,4 proc
planu. W dalszym zatem
ciągu utrzymywać się bę
dzie w województwie wie
le problemów społecznych
Mówca krytycznie ocenił
sferę budownictwa podkreś
łając, że ogólnokrajowa
statystyka potwierdza, iż ce
ny robot budowlanych w
okresie ostatnich trzech lat
wzrosły ponad dwukrotnie
szybciej, niż mający miejs
ce wzrost cen materiałów
wytwarzanych przez Drzed
siebiorswa resortu budow
nictwa i przemysłu materia
łów budowlanych. Wśród
pozytywów mówca wymie
nił zamiar uruchomienia
przez Zrzeszenie Przed
siębiorstw
Budowlanych
„Wybrzeże”
laboratorium
uprawnionego do wydawa
nia atestów na produkcje
materiałów
budowlanych
Może zatem przestanie nas
wreszcie dręczyć zmora fe
nolowvch zatruó? Podobne
laboratorium powstaje w
Czarnej Wodzie przy wvtwórni płyt drewnopochod
nych.
»Planowane
zamierzenia
w rolnictwie — zdaniem
J. Cesarza
—
są zbyt
„anemiczne”. Rolni planiści

byli tym razem bardzo ostrożni, zakładając poziom
produkcji rolnej podobnie
jak w roku ubiegłym.
Na zakończeni swej wy
powiedzi
przewodniczący
Komisji Rozwoju Społecz
no-Gospodarczego i Prze
strzennego wnioskował, aby
radni przyjęli zaproponowa
ny przez wojewodę projekt
planu i budżetu.
Po powołaniu Komisji
Wnioskowej
przystąpiono
do dyskusji nad projektem
planu i budżetu. Glos w
dysküsji
zabrali
radni
Lech Brdnaräki, Jan Dy
ba, Józef Lis, Rajmund Ry
biński, Wiesław Jabłonow
ski, Edmund Kułakowski
Józef Siadacki i Stanisław
Rybarczyk.
Akcentowano
m.in. potrzebę większej gos
podarnosci w dysponowaniu
skromnymi środkami. Wy
rażano obawę — w kon
tekście faktu, iż jest to
plan, zamykający upływa
jącą „trzylatkę”, czy me
pozostanie do zrobienia w
koiejnych latach zbyt wie
le spraw, a przecież ich
waga wypływa także i z
tego, że wynikają one z
programów wyborczych do
rad narodowych i samorzą
du terytorialnego. Zbvt ma
ło środków — mówili dys
kutanci — przeznacza się
m. in. na kulturę fizyczną
1 turystykę. Wydatki na
ten cel mogą
dodatnio
wpłynąć na stan zdrowot
ny dzieci i młodzieży. Mó
wiąc o ochronie środowis
ka podkreślano, że należy
wyegzekwować zobowiąza
nia „centralnych” inwesto
rów, iż zarówno „rafine
ria”, „fosfory” i inne za
kłady nie będą zanieczysz
czać atomsfery trującymi
gazami i pyłami.
Po dyskusji przedstawio
no radnym projekt uchwa
ły na temat planu i bud
żetu województwa. Następ
nie odbyło się głosowanie
WRN, przy jednym głosie
wstrzymującym się, przyję
ła plan i budżet wojewoda
twa na rok 1985 r. Warto
przy tej okazji przytoczyć
słowa
pi zewodniczącegc
WRN prof. Zwierzykowskie
go: „życzyłbym radnym
aby plan ten stał się pro
gramem
dla wszystkich
mieszkańców ziemi gdań
skiej”.
Po debacie budżetowej
radni przyjęli uchwalę w
sprawie zmian osobowych
w komisjach stałych WP.N.
Gdańska WRŃ podjęła
też na wczorajszej sesji uchwaię w sprawie wyraża
nia zgody na zlokalizowa
nie filii Gdańskich Zakła
dów Elektronicznych „Unłmnr” w nie wykorzystanych
obiektach po bvlej fabry
ce domów w Tczewie. W
dyskusji na ten temat prze
ważał pogląd, iż należy wy
korzystać ao produkcji rvn
kowej wszvstkie możliwe
rezerwy. WRN
wyraziła
także zgodę na zlokalizowa
nie zajazdu turystycznego
w Jastrzębiej Górze dla
„Społem”.
Pod koniec sesji na pyta
nia i interpelacje odnowiedział wicewojewoda Stefan
Milewski.
now

O

Francuska
trupa teatralna
mimów
objeżdża kraj
z przedstawieniem
zatytułowanym
„Ludzkie twarze
Spektakl
zyskał duże
uznanie
publiczności.
Ciekawa scena
i ciekawe
zdjęcie
CAF — Keystone

4-

/
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UŹ od kilku dni, wieczorem na ekranie telewizora ukazuje
się dostojna postać Wielkiego Pielgrzyma z uniesionymi w
powitalnym bądź rytualnym geście rękoma lub osunięta na
kolana i całująca szary beton lotniska,
W styczr-u papież Jan Paweł II odbywa swą 25 podrói za
graniczną. W ciągu 11 dni odwiedzi cztery kraje Ameryki Laci.isxiej:
Wenezuelę, Ekwador, Peru i Tr:nidad-Tobago. Program podróży jest
jak zwykle niesłychanie bogaty: 15 miast etapowych, 50 przemówień,
2 beatyfikacje, wiele mszy na otwartej przestrzeni, liczne spotkania
z rzeszami wiernyph oraz przedstawicielami władz kościelnych i pań
stwowych. W niedługim przecież pontyfikacie Jana Pawła II iest to już
jego szósta podróż w ten rejon świata Co zatem sprawia, że papież
tak często wraca na ten właśnie kontynent?
Powodów jest wiele, a każdy z nich stanowi źródło wielu trosk i na
dziei zarówno samego papieża, jak i kierowanej przezeń Stolicy Apo
stolskiej.
OSClOŁ
latynosk
jest ważnym punKtem na mapie Koś
ciota katolickiego Za kil
kanaście kat, w roku 2000.
potowe katolików na świe
cie będzie zamieszkiwała
4 en
właśnie kontynent.
Wyższe duchów eństwo ta
tynoamerykańs1' e dyspo
nujące cłużym' wpływami
w swych ojczystych kro
jach,
coraz skutecznlei
może wpfywać na bieg
wydarzęń w całym Koś
ciele katolickim, nie za
wsze zresztą zgadzając
się z polityką
Rzymu.
Fakt ten musi być przed
miotem stałej troski Wa
tykanu, zwłaszcza w obec
gdy we
nej sytuacji,
współczesnym
Kość ele
moją mtójsce rozmaite
złożone zjawisko,
które
dotyczą w równym stop
niu kwestii władzy, co ł
"dokti /ny.

strony zrrrany polityczne
ustrojowe i społeczne do
konujące s ę na tym kon
tynencie w osiatn m dwu
dziestoieciu, wywarły zna
czny wpływ na wewnętrz
ne życie samego Kościo
ła,
powodując w n:m

K

Watykanu, podejmuje sze
roką działalność społecznq i poltvcznq w obro
nie interesów luazi btódnych i uciskanych. Dzi
siaj, szerokie rzesze sze
regowych księży, zakon
nic, a także ł niektórzy

— Ta wierność prezentu
je się realizacjami scenog af-cznymi niemal -vszyst
kich dzieł wielkiego Sti ad ■
fordczyka przez „Ham'eta”,
„Otella”, „Henryka IV” 1
.Ryszarda Łtl” 10 , Troilusa 1 Kresydę” a także po
projektowany
trzykrotnie
..Wieczór Trzech Króli”.

— Poszukiwania włas
nej drogi twórczej, a
także dotychczasowe do
konania bardzo pozyty
wnie oceniane przez

dowal, w Gdyni było po
pożarze) byłam współ
twórcą kilk u wielkich
Szekspirów już w pierw
szych sezonach zaprojek
towałam nagrodzone zre
sztą „Kaukaskie koło
kredowe”
Brechta
i
„Franka V” Dürrenmatta.
— Tych iagrćd i to fe
stiwalowych było więcej, o
jle dobrze pamiętam, otrzy
mywała pani
przez sześć
lat indywidualne
nagrody
za scenografię, właśnie w
Toruniu?

— Były
to:
dwa
wspomriiane strektakle i
dalej „Henryk IV” Szek
spira,
„Komu
bije

wskiej publiczności pod
czas „Spotkań”.
— Dalej
Toruń,
Łódź,
Warszawa i Zielona Góra,
sporo premier
miała pani
we Wrocławiu...

— Tam właśnie udało
mi się zrealizować m
in.
Mickiewiczowskie
„Dziady”.
— Powtórzone
Koszalinie?

późnie]

w

— Nie można tego
nazwać
powtórzeniem,
nigdy bowiem nie powie
lam raz zaprojektowa
nych scenografii, cho
ciaż bardzo chętnie wra
cam do tych samych po
zycji pod warunkiem, że
poprzednia ich realiza

dość istotne przeobraże
nia. Współczesny Kościół
latynoski stał się soczew
ka skupiającą w sob.e
wszystko
najwolniejsze
problemy kontynentu, ty
glem. gdzie gotują się
dramaty, nadz;eje i roz
czarowania współczesne
go katolicyzmu.
Kościoły katolickie
w
ńmeryce Łacińskiej coraz
bard z tej zapełniają sę
ludźm
prześladowanymi
żyjącymi w stałym ubó
stw e ! pozbawionymi pra
cy. Nie może pozostać
to hez wpływu na posta
wy kleru
latynoskiego
zwłaszcza tej jego części,
która rozbudzona ożyw1czymi prądami II Sobo-u
Watykańskiego, n;e ba
cząc ra oficjalne zakazy

jest dziś rozbity ł DodZielony. Z tódnej strony stoi
za nim wlelawtóKowa tra
dycja Kość oia tradycyj
nie konserwatywnego, któ
ry obok wojska : kasiy
oligarchii oył pizez wieki
uważany
za jeden z
trzech głównych filarów
gwarantujących
trwałość
ł zachowawczość us'troju
SDołeczneao tei częśc:
świata Taka rola, soełyniana przez stulecia, przy
niosła Kość ułowi latynosk emu dość duże znosze
nie polityczne i ogromne
korzyść5 małeralne.
Do
cfziiś jest to jeden z naj
bogatszych
Kościołów
świata. Z drugiej jedne*

— Ostatnio, wespół x Bo
guslawą Czosnowską insce
nizowała pani operę
dla
dzieci „Tos/ko afrykański”
bułgarskiego
kompozytora
Josifowa.

— Coraz częściej mię
dzy Kordianem a Ham
letem (nazwijmy to u

— Ideałem Jest cnyba wła
śnie takie zgoane wspólne
widzenie utworu?

— Tak. bo insceniza
cja, dla mnie, jest wi
dzeniem całości utworu
w jego scenicznym prze
biegu, a nie tworzeniem
poszczególnych obrazów
plastycznych i np. „lo
szko” spełnił te nasze
wspólne zamierzenia nie
mai w całości.
— Tych spektakli dają
cych pełną satysfakcję by
ło w pani artystycznym ży
ciorysie sporo? Należał do
nich z pewnośtią „Kor
dian” i adaptacja powie
ści Hemingwaya.

— Jako scenograf, po
przeczytaniu i przemyś
leniu utworu wiazę po

Nasze rozmowy

„Trochę ,
253224

‘trochę pragnień...”

2 JANINĄ POLAKOWSKĄ rozmawia Barbara Kanold
krytykę, sprawiły, że w
1960 roku zostałam za
proszona do stałej współ
pracy na Wybrzeże; wte
dy to zapadła zupelnte
świadoma decyzja zwią
zania się na stałe z
Gdańskiem, z jego śro
dowiskiem
twórczj m,
ba rdzo aktywnym, ży
wym, interesującym.
— Był to rok 1960 zatem
następny, srebrny Jubileusz
pracy w Teatrze „Wybrze
że”, ale
także w Operze
Bałtyckiej,
vT gdyńskich
teatrach muzycznym i dra
matycznym, także w Elblą
gu.
/

— Gdyby przyszło mi
jakoś ’ te dwadzieścia
pięć lat sumować — to
przeci'*7. właśnie tu, na
gdańskiej scenie (gdy
zdecydowałam się osiąść
ra Wybrzeżu w Gdańs
ku teatr dopiero się bu

dź won”
Hemingwaya,
„Śmiertelny
taniec”
Strindberga i „Samuel
Zborowski” Słowackigo
nagrodzony za kostiu
my.
— Al* a Gdańska wypra
wiała
tę pani
do wielu
teatrów w całej Polsce?

— Przez
lata
cale
w moich peregrynacjach
teatralnych brał udział
mój syn, Piotruś, mieli
śmy nawet, w domu ta
ką teatralno-geograficzną mapę, gdzie zaznacza
ło się miejsca moich pre
mier, a naszych wspól
nych wędrówek.
— Był Lublin, gdzie ro
biła pani „Hamleta”, „Swię
toszka”, „Klub kawalerów”
1 ,Akt przerywany”
pre
zentowany potem w Ru
munii.

— Także „Poskromie
nie złośnicy” i „Wyzwo
lenie” pokazane warsza

cja nie uroniła nic z
projektu, a wręcz go
wzbogaciła.
— Właśnie, zatrzymajmy
się na chwilę przy drodze
Jaką odbywa projekt
do
swojej scenicznej realiza
cji...

— Bywa z tym bar
dzo różnie, ale po latach
doświadczeń nie narze
kam, znam po prostu
możliwości techniczno-warsztatowe
każdego
teatru, z którym mam
pracować. Wiem, gdzie
są dobrzy krawcy, a ku
leje stolarnia, znam wa
runki ekonomiczno-rynkowe i od razu, te pize
cięż ważne elementy,
biorę pod uwagę.
— To znaczy, ze artysty
czną wizję dopasowuje pa
ni z góry, niejako, do real
nej codzienności?

— Staram się pogo
dzić tę wizję z 'realiami,

mownie) pojawia się w
kręgu moich zaintereso
wań teatr dziecięcy, ści
ślej
młodego
widza.
Ktoś musi go przecież
wychować dla sztuki,
musi’ nauczyć jej odbio
ru, uzbierało się w mo
jej twórczości już czter
naście takich pozycji.
— Ale udział pf?ni w wy
stawieniu „Toszka” nie ograniczał się do scenogra
fii?

— W moim pojęciu
inscenizacji wymaga pra
wie cała materia drama
tyczna, nawet najwięksi
twórcy nie zawsze po
trafili zobaczyć swoje
dzieło w scenicznych
warunkach, to właśnie
należy do zadań plasty
ka — inscenizatora, tak
że zgodna jego współ
praca z reżyserem.

papieska
bez wątp en ia
będzie mieć na celu do
prowadzenie do ir.tegiacji
owych „wspólnot" z Koś
ciołem
nstytucjonalnym
Sprawa jest o tyle waż
na, że do tych „wspól
not”,
powstających
w
szybkim tempie prawic
we wszystkich państwach
kontynentu, zgłaszają* się
coraz liczniejsze rzesze
wtórnych, któi zy upat-u-

Andrzej Krzemień

Kościół latynoski

cóż bowiem teatrowi, ak
torom i mnie samej
przyjdzie z satysfakcji
artystycznej, która zo
stanie tylko w atrakcyj
nym projekcie? Jestem
scenografem i muszę „pi
sać” na scenie. Nie mo
gę „widzieć” w proiekcie efektów świetlnych,
których dany teatr nie
ma i zrobić nie może.

Obecna podróż

Pielgrzymka trosk
i nadziei
przedstawić ele
wyższej
hierarchii
kościelnej w
wieiu krajach Ameryki Ła
cińskiej coraz głośniej upominają się o realizację
zasaay
sprawiedliwość
społecznej d wsp erają te
wszystkie nurty, które są
wyzwań em dla tradycyj
nie panujących tam oli
garchii
oraz rządzących
dyktatur wojskowych cd
Salwadoru po Chile. We
tu księży, bęaąc obecnie
bardziej nż kiedykolwiek
zaangażowanych w sprawy, którym.! na co dzień
żvjq
ich społeczeństwa
stworzyło małe, dzałajgce na szczeblu lokalnym
organizacje katolickie zwo
ne „podstawowymi współ
notom, chrześcijańskimi"
Nie trzeba dodawać, że

Fot T. Link
nurty tematyczne, któ
rym staram się być wier
na. Są nimi — teatr
wielkiego Szekspira, _ te
atr wielkiej, polskiej ro
mantyki i teatr antycz-ny.

wiele z tych n ezwykle po
pularnych i licznie po
wstających „wspólnot" po
zostaje w stałym konflikce z lokalną hierarchią
kościelną, uznającą —
zgodne z regułami okre
ślonymi przez Siolicę Apo
stoisko — że tylko biskup
i parafa są legalnym i
właśc wym ośrodkiem or
gan iztiijącym życie wier
nych.

prostu ,,oczyma wyobra
źni” całość spektaklu, w
zmianach, światłach, w
kluczowych sytuacjaen,
wreszcie w klimacie. Da
lej należy wypełnić ją
działaniem aktorskim w
ruchu.
— A kostiumy?

— Staram się robić je
nie wyłącznie „pod pos
tać” sceniczną, ale tak
że pod aktora, muszę
znać jego temperament,
warunki psychofizyczne,
sDOsób poruszania się.
— Próbuje
móc?

im

pani

po

— Tak, przez kostium
próbuję ułatwić aktoro
wi budowanie roli, wy
akcentować jego - walo
ry, wspomóc interpreta
cję, podkreślić ruch ak
tora — człowieka
na
scenie.
—

Jubileusze

skłaniają

do patrzenia nie lylko w
przeszłość ale takżu w to,
co nadejdzie.

— Ale jak znaleźć
czas na wszystkie pla
ny, czas przecież równięż szkolić młodych
twórców, pomagać im w
trudnym starcie zawodo
wym, uczyć dzieci i mło
dzież umiłowania tea
tru, wyławiać nowe ta
lenty.
— A może także czas po
myśleć o skompletowaniu
dorobku malarskiego, upo
rządkować archiwum, przy
gotować projekty na kolej
□ą wystawę,
może spisać
wspomnienia?

— Właściwie zacząć
by trzeba od największe
go, stale nie zrealizowa
nego marzenia o włas
nej, domowej pracowni,
by w niej stworzyć coś
na kształt „klubu utalen
towanego dziecka”. Dziś
to * jeszcze niemożliwe,
projekty moje powstają
naaal na bardzo małej
przestrzeni, wygospoda
rowanej z kuchni, nie
ma więc mowy o two
rzeniu klimatu prawdzi
wej pracowni, ośrodka
skupiającego utalentowa
ne, ciekawe sztuki i
świata dzieci.
— Tym bardziej, że twór
czość dla nich otrzymała
pani i nagrodę wojewody
gdańskiego (także za „An
tygonę”) i nagrodę premie
ra
i
najsympatyczniejszy
tytuł „Przyjaciel dziecka”.

— Jak temu wszyst
kiemu podołać, gdy na
warsztacie nowe plany i
projekty, ale stale, w
różnych sytuacjach ży
ciowych powtarzam so
bie łacińską sentencję
wypisaną na fasadzie se
cesyjnej ks mienicy w
moirp rodzinnym uko
chanym Krakowie: „Ars
longa — vita brevis” i
pcham ten mój artys
tyczny wózek dalej.
— Dziękując za roz
mowę, życzymy nam
wielu nowych znaknml
tych pomysłów nie tyl
ko scenograficznych ł
realizacji wszelkich pla
nów.

jq w nich być może naj
ważniejszą srtłę, władną
spowodować zmiany w
ich życiu, a tym samym
we wsjtółczesnym Kosc ele.
Wszystko to sprawa
że dziś Kościół w Ame
ryce Łacińskiej staje się
źródiem i twórcą, bada1
ery nie naijpowcćr.tejszego
kryzysu doktrynamego, ja
ki aktualnie ma mtójsce
w Kościele katollck;mr a
któremu na mę „Teolo
gia wyzwolenia". Twórca
mi tej doktryny — tkwią
cej głęboko
korzeniom
w realiach społecznych
gospodarczych i politycz
nych Ameryki Łacińsktój
są przecież teologowe te
go własne kontynentu:
Peruwiańczyk Gustavo Giu’errez
oraz
brazylijsk
franci'zkan n
Leonard
Boff. Główne idee Głoszo
ne przez nich sprowadza
ją się do podstawoweqo
twierdzenia, że Kościół ka
tol cki wń en zmień ć swą
aotychczasową piramdalną strukturę hierarcbicznq
(Bóg, papież, biskupi, księ
ża, wtórni)
zastaerć }q
tzw. strukturą kościoła lu
du bożego (Bóg, wspólno
ty relgijne. wtórni, czyi1
lud boży oraz biskuoi i
księża jako koordvnalorzy
ich działań).
Obowtózk em wiernych iest dą
żenie nie tylko do wyzwo
lenia się z grzechu ndywidualnego, aie
z arze
chu społecznego, którym
jest wszelki wyzysk, ucisk
I prześladowanie. Aktyw
na obrona przed krzywdą
I niesprawiedliwość q spo
łeczną jest prawem każde
go chrzścijanina, płyną
cym z por.owneqo odczy
tań'a prawdziwego posła
nia ewangeli.
Już pobieżna analiza
tych ogólnych tez, nie ukazujacych w pełni złożo
ności i skal lae teolo
gii wyzwolenia, pozwala
zrozumieć jej wielką po
pularność
znaczenie dla
wyznających ją rzesz ka
tolików
AmeiyKi Łaciń
skiej. Dla n ch wszysik ch
teologa wyzwolenia staja
się religig życtó, czymś
bliskim, przynoszącym ogromny ładunek nadz o
i głębszą refleksję o ko
nieczności budewan a le
pszej przyszłośc , główn e
poprzez zmierzę obecnei
rzeczyw stości.
Tnk więc w owej teo
log i'i tkwi ootężny

ładunek wybuchowy,
który może ’ okazać się
n ©bezpieczny dla intere
sów Koscoło i uczynić qo
areną wielu zmagań
przeobrażeń. N:c też dziw
nego, że idee ie godząc
w zastane struktury Koś
cioła i oficjalną jego do
ktrynę, wywołują duże za
nieaokoier.ie
Watykanu

ocm-iQ

skU'l«C7

nych metoa ograniczenia
jej wpływu. W ostatnm
okresie Watykan trzykrot
nie, główn.e przez zachód
r oniemieck:ego kardyna
ła Ratzingera — prefektg
Kongregacji Nauki ł Wia
ry, atakuje teologię wy
zwoleń ią i karć' surowo
jej twórców.
Epilogiem
tych przedsięwzięć jest ogłoszony niedawno doku
ment zatytułowany ..In
strukcja w sprawie niektó
rych
aspektów leologił
wyzwolenia", który, jak
dotąd, na jego wyznaw
cach i twórcach, o zwła
szcza niepokornym ojcu
Boffie n e 21 obił większe
go wrażenia
Jest oczywiste, że do
wielu
podejmowanych
przez Watykan prób inte
gracji Koścoła latynoskie
go
i
zneutralizowania
wpływu teologii wyzwole
nia — obecnie dojdzie ko
lejna Papież Jon Paweł
II bez wqtpier a zechce
wykorzystać swój pobyt
w Wenezueli, Ekwadorze,
a zwłaszcza w Peru —
ojczyzn!o Gustavo Gut'erreza, autora dztóta „Teo
logia wyzwolenia", pracy,
od której ruch wziął swe
imię — do kontynuowa
nia swego azieła wyjaśnia
nia ot cjatnej dokti yry spr>
łecznej Kościoła, doktry
ny, której konserwatyzm
i nienadążan e za realia
mi żvcia wzbudza coraz
wieksze opory w różnych
częściacn świata nie wy
łączając samych Włoch.
Wymownym potwierdzę
niem tego jest tak4, że
juz no pierwszym etap e
swej podróży — w Cara
cas — Jan Paweł II prze
mawiając w ubiegłą so
botę do wer ezuelskich
u skupów
zdecydowanie
ostrzegł ich przed propa
gowaniem idei sprzecz
nych z nauezovem ewen
gehcznvm, mówiąc m. in.:
„niestety, nie brak dziś
takich, którzy nactużywają
misji nauczycielskiej uzy
skanej z Kościoła, głoszą
nie prawdę Chrystusa, ale
swoją własną teorię, nie
kiedy sprzeczną z nau
Kościoła;
nie
czaniem
brak też takich, którzy de
formują posłanie ewan
gelii j nadużywają je w
służbie ideologii i strate
gii politycznych poszuku
jących złudnej ziemskiej
wolności".
Zrodziły więc tę podróż-pielgrzymkę . niemałe

potrzeby i zadania.
Nic zatem dziwnego, że
towarzyszy jej wielkie za
interesowanie
wywołane
przez szczególny
rodzę;
problemów, z jakimi Koś
ciół katol cki boryka s ę
na kontynencie l-atynoamerykańsKim.
Podróż ta — jak wszy
stkie dotychczasowe —
jesi dla papieża przede
wszystkim ważnym instru
rządzeń i£ Koś
meniem
ciołem — pisze były
ksiądz, a obecnie dzienn karz akredytowany przy
watykańskiej Sala Scampa
— Domen co del Rio,
skreślony 15 stycznia br.
z i listy 60 dzienn karzy,
którzy mieli towarzyszyć
papieżowi w jego obecnej
Dodróży do Ameryki Ła
cińskiej. Powoaem skre
ślenia z I sty był artykuł
pt. ,,A ileż ten papież
podróżuje", jaki Domeni
co del Rio zamteścił na
łamach „La Republica” w
dniu 15 stycznia br., w
którym krytycznie ocenia
pontyfikat obecnego pa
pieża, sugerując, że zmie
rza on ku restauracji pe
wnych
cech
Kość ata
orzedsoborowego.
Do
Ameryki Łac;ńskiej
dęi
Rio nie potechał, lecz w
swym
inkrym nowanym
tekśc e napisał zdanie
któi-e może służyć za met
to obecnej oagtesktej pod
róży.
Zdmve 'o brzmi:
„Jan Paweł H jest sil
nym człowiekiem, ale sil
ni ludzie są samotni, bar
cziej niż ludzie słabi, pon eważ słabi
odczuwają
potrzebę innych.
Papież
Wojtyła rusza w świat,
aby reprezentować Koś
ciół, ale czyni to prawie
samotnie, mimo tłumów,
być 'może również ze
względu
na to uczucie,
jakie żywi wobec swej
ojczyzny, jGkby w aureol"
męczeństwa. Moim oczom
przedstawia se pontvf1ket przepojony tragedią".
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Norymberga
wciąż aktualna

(i)

ii
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„TjKiąo lat przeminie nim zostaną tat arte winy Niemiec’*. To słowa Hansa
Franka, jednego ■ oskarżonych w procesie norymberskim — dramatycznym epilogu awyoiąstwa nad hitleiysmem, którego 40 rocznicą ebchodz'm w rorpoozynającym *ię roku. Polską delegacją na prooesie tworzyli: prokurator STE
FAN KUROWSKI — pz^wooniczący, prof. TFRZY SAWICKI, prof. TADEUSZ
CYPRIAN i dr STANISŁAW PIOTROWSKI. Członkowie deiegacji prauowa
li w wymiarze sprawiedliwości Rządu Polskiego w Warszawie, z wyjątkiem T.
Cypriana, do Norymbergi przybył z Londynu.
tiUądzynarodowy Trybunał Wolskowy mfeści! słę w Pałacu Sprawiedliwo!
oj w Norymberdze gdzie też mieli swe biura członkowie „Polisn delegation”.
Tu badano dokumenty, dowody rzeczowe, przesłuchiwano świadków zbrodni
hitlerowskich tu opracowywano memoriały w Imieniu rządu polskiego. Po
lacy otrzymali miejsce na sali rozpraw przy wtolt delegacji radzieckiej, gdzie
zasiadły także delegacja czechosłowacka i jugosłowiańska.
Nim doszło do procesu norymberskiego, jeszcze w czasie działań wojennych
w styczniu 1942 roku, w Londynie, w Pałacu św. Jakuba, alianci zorganizowali
konferencją dotyczącą nkarania zbrodniarzy wojennych. Przedstawiono tam
po raz plei wszy fotografie mówiące o zbrodniach okupanta 1 cierpieniach ludnos
d Europy. Konferencji przewodniczył generał WŁADYSŁAW SIKORSKI, na
czelny wódz, minister spraw wojskowych, pemier rządu polskiego. Na korne
rencji postanowiono, że sprawcy barbarzyńskich zbrodni zostaną pociągnięci
do odpowiedzialności.

O raz pierw
szy w histo

P

rii na ława«

oskarżonych

zasiedla przy
wódcy są

dzeni za zbrodnie wo
jenne, zbrodnie prze
ciwko ludzKOŚci i za na
rusaenlie pokoju w Euro
pie. W Norymberd ze
przed MiąoizymaTodowym
Trybunałem
Wojsko
wym odpowiadało 21
oskarżonych: tyły kan
clerz Rzeszy, m arszalxo
wie, admirałowie, gaulei
terzy, ministrowie i geneialny guberi_ator oku
powanych terenów Pol
ski dr Hans Frank. Oskar^enie ni« tylko do
tyczyło 24 zbrodniarzy,
ale i członków NSDAP,
SS, SD, SA. Trzej naj
więksi zbrodniarze III
Rzeszy. Hitler, Himmler i
Goebbels popełnili same
bójstwo, Pi zed rozpoczę
ciem procesu popełnił
samobójstwo Robert Ley,
przywódca, tzw. Frontu
Prący. Gustaw Krupp
■umknął kary z powodu
wieku Bormann zaginą]
podczas walk w Berli
nie.
Proces norymberski roz
począł s\ę 20 listopada
1945 roku. W dniu otwar
cia rozprawy przewodni
czący trybunału, sędzia
bytyjski sda Geoffrey
Lawrance Dowiedział m.
im: „proces (...) jest je
dyny w historii prawa na
świecie i ma olbrzymie
znaczenie dla milionów
ludzi na całej kuli ziem
skiej. Dlatego każdy,
kto bierze w nim jaki
kolwiek udział ponoad
pełną odpowiedzialność
za to, co mów. i czyni.
Obowiązki powinien wy
konywać uczciwie, skru
pulatnie, bez trwogi i stro
nniczoścd
zgodme ze
szlachetnynv zasadami
prawa i sprawiedliwo«ci”
Oskarżeni szybko za
pomnieli o swych zbrod
nxach. Kręcili, kłamali
miyślali. NieKtórzy byli
nawet zdziwieni, ze w
ogolę stali się podsądny
mi. Zapomnieli, ze na
Wschodzie szukali prze
strzeni życiowej dia sie
bie, mordując bliźnich.
Zapomnieli, ze zawsze
podkreślali
przynależ
ność do narodu panów i
swe powołanie do stwo
rzenia i zaprowadzenia
ładu w Europie... Przed
trybunałem stali się po
korni. Obciążali nieobec
nych swymi winami za
zbrodnie wobec naro
dów ujarzmionych. Na
ławie oskarżonych za
siedli w
skromnych
ubraniach
i mundu
rach bez dystynkcji,
epoletów, szameruu .u.
Zasiedli w sadzie jako
pospolici
przestępcy
bacznie pilnowani przez
policjantów trybunału —
żołnierzy amerykańkich
z żandarmerii wojskowej
w białych lełmach, pasaeh, getrach i w bia
łych rękawiczkach. Strze
żono ich nie tylko na
sali rozpraw, ale
kże
\ c gdzi^ byli nad
zoiowami przez „judasz”
co pół minuty.
*
*
•
W dniu 8 sierpnia
1945 roku przedstawicie
lć Wielkiej Czwórki:
Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Frań
cji i Związku Radziec
kiego, podpisali umowę,
na mocy której powoła
no trybunał do sądzenia
zbrodniarzy wojennych
Do tej umowy Folska
przystąpiła 25 września
1945 roku. Z umowy po
wołującej londyńską' Ko
misję Narodów Zjedno
czonych do Spraw Zbro
dni Wojennych wynika
ło, że Polacy nie będą
sędziami am oskarżycie
lami w przyszłym trybu
nals, Mogli tylko współ
pracować jako pomocmcy oskarżycieli z ramie
nia Wielkiej Czwór k:.
.Delegacja polska mogła
więc nrzesłuchiwać świa
dkow poza rozprawą,
zbierać dowody aby
przed stawić je właści
wym oskarżycielom. Ma

teriały dotycząc* zbrod
ni hitlerowskich w Pol
sce były zgromadzone
przez wspomnianą Ko
misją Narodów Zjedno
czonych. Rząd Polski w
Londynie w dniu 6 lipca 19*5 roku stracił uz
nanie międzynarodowe.
W Warszawie Rząd Jed
ności Narodowej w sier
pniu 1945 roku powołał
swoją delegacją. Mate
riały zebrane w Londy
nie okazały się zbyt ską
pe i nie odzwierciedlały
ogromu zbrodni hitlerowsKich w Polsce. Nie
zawierały danych doty
czących ważnych prze
stępstw, jak masowe eg
zekucje
Kiedy delegacja RJN
przybyła do Norymber
gi, imała trochę zeznań
i doKumentów. Warsza
wa była spalona. Zginęli
nie tylko ludzie ale i
archiwa. W dniu rozpo
częcia procesu delegac
ja polska nie miała je
szcze oskarżenia „Ger
man
crime
angaist
Poland” sporządzonego
przez Rząd Polski w
Londynie. Przygotowa
nie tego dokumentu za
kończono dopiero wgrU
dniu 1945 roku, ale zo
stał on zaliczony do dowodów norymberskich,
Sporządzony w języku
angielskim, trzeba było
ów raport przesłać do
Marla

Merc - Piotrowska*
Warszawy, do przetłumaczenir na rosyjski,
ponieważ
trybunałowi
miała go przedstawiać
delegacja ZSP.R. Konie(Czne było także doaonanie przekładu na język
niemiecki, dla potrzeb
oskarżonych
W tej truanej sytua
cji okazał się pomocny
..Dziennik Hansa Fran
ka”. W dniu 4 maja 1945
roku porucznik wywia
du 7 armii amerykań
skiej Walter Stein po
chodzący z rodziny emi
grantów niemieckich od
nalazł w Bawarii kance
larię adwokacką Hansa
Franka w jego domu ko
ło Neuhaus. Podczas -re
wizji i aresztowania
Hansa Franka Stein za
biał „Dziennik”, który
przekazał do centrali
dokumentów 7 armii Sta
nów Zjednoczonych w
Bibliotece Uniwersytec
kiej w Heidelbergu.
Przez kilka miesięcy
„Dziennik” leżał w skrzy
niach nikomu nie po
trzebny Nie -wiedziano,
co z nim zrobić. We
wrześniu
1945
roku
wpacd na ten dokument
Gerhard Shafer oficer
wywiadu
amerykań
skiego
pochodzący z
rocjziny emigrantów żydowskich. Był on przy
dzielony
do
urzędu
naczelnego prokuratora
USA w międzynarodowym trybunale. Natycb
miast przywiózł „Dzien
nik” ao
Norymberg!.
„Dziennik Hansa Frań
ka” to 38 tomów, 11 387
stron maszynopisu stano
wiących zapis, który obrazuje urzędowanie Ge
neralnegc Gubernatora
i jego życie prywatne.
Jest to zarazem rejestr
zbrodni
popełnionych
na okupowanych tere
nach Polski. Zanotowa
no wszystko z prawdzi
wie niemiecką dokładno
ścią, dzień po dniu, go
dżina po godzinie.
Przygotowania do pro
cesu dobiegały końca,
kiedy w dniu 10 listopa
da 1945 toku delegat rzą
du polskiego, dr Stanis
ław Piotrowski dostał w
swoje ręce ten nieco
dzienny dokument.
Kim był Frank? —
Prawnikiem,
adwoka
tem, obrońcą Hitlera po
nieudanym duczu monahijskim, posłusznym roz
kazom NSDAP wodzem
nacjonalistycznego zwią
zku prawników, szefem

„OJcle* filmlMulitva polaklego*, «ak nojir» «ją esq*t* Mikołaja R«ja ■ W»ftovrio. Urodził ślą w rodihJi ścedAłoKaaaotoege aslaekeiea 4 lut«,“ 1595 r. w
ZórawnJo pod Haliczem, Do L*£ą*ki nto przykładał *łą »brink więc ulewieł* ske
rzyztał z nauk pobtoranyoh w Skalbmierz*. Lirowi* 1 Krakowi*. Jak to było ów
cze»nym zwyczajom — uzupełniał edukacją na magnackim dworze. Kilka hł apę
dzlł u wojewody sandomierskiego, Andrzeja Tęczyńskic^o. W Kinie tsm, przysłu
chując się rozmowom i dyskusjom ludzi światłych uzmysłowił sobie braki w wy
♦o
kształceniu. Ambicja I zdolności, poparto praeą przyczyniły się do tego, śe „ehoó
był często s&bawion towarzystwem a muzyką” zdobył rozległy :*sóu wiadomości
Od tamtego czasu chyba datuje się jego wielka sażylośÓ a książką, rozmowy „z
::: cnymi starymi mędrcy, z onymi z zacnymi fiiozwfy”, któi* kontynuował przez
cala życie i do których zaehęu&ł swoicn czytelników.
Po śmierci ojca objął po nim dziecizicznj majątek na Łlcmii Cnełn skiej, ożenił
się z poważną Zofią Rosnówną, ale tycie rodzinne i gospodarowanii nie wystar
czały mu. Pociągała go działalność publiczna. Szybko stał się zwolennikiem pro
grama egzekucji dóbr i praw koronnych. Interesowały go ponadto „nowinki reli
gijne. Sympatyzując początkowo z ruchem reformacyjnym — stał się wkrótce
jego wyznawcą ł propagatorem. Ok. 1541 r. przyjął kalwinizia. Brał udział w «ej
mach, synodach protestanckich, uczestniczył w dyskusjach i polemikach.
ODok tej działalności była druga — twórczość literacka. Za swój obywatelski
obowiązek uważał tworzenie w języku narodowym. Przekonany był o potrzebie
rozwoju łite;atury narodowej i doskonalenia ojczystego języka, a w swoich utworach podejmował i zagadnienia polityczne, i społeczne, religijne 1 obyczajo
we, zawsze troszcząc się o wychowawcze oddziaływanie na czytelnika. Dydak
♦
♦
tyzm Reja może nam się dziś wydawać nużący, ąle nie można zapominać, ie
♦ o przez
swoją twórczość odpowiadał na konkretne, społeczne zamówienie.

Urzędu Prawnego Rze
szy, ministrem sprawie
dliwości,
prezydentem
Akademii Prawa Nie
mieckiego i wreszcie
władcą Generalnej Gu
berni. W jego osobistym
dzienniku, który prowa
dził w młodości, tak pi
sał^ „Nie jestem człowie
kietu słabjm i zdają sobię sprawę z mojej siły.
(...). Otóż jestem tanim
draniem, który — pożal
się Boże — czuje się
dobrze tylko w walce.
(...). Dlatego też zawsze
staczam jakąś walkę”.

R

ostatnim dzi«
le Rejafc wvda-»
nym na rose
prr.ed
jego
śmiercią
w
1569 r., „Zwier
ciadło albo Kształt”, w któ
rym każdy stan snadnie
się może swym sprawom
jako we zwierciadle przy
patrzyć” znajdowały
się
m. in. dswa
drzeworyty,
przekazujące
potomnymi
jego podobiznę, a także oo Grażyna Zalewska
chlebny życkryr
Napisał nym i płodnym
pisarzu re umiał jednak jakoś prze
go przyjaciel pisarza
—
>iwy ciężąc
czy prz> naj
Andrzej TrzecieskL Wszyst Spójrzmj jedpak krytycz mniej godzić. „Dobry towa
ko wskazuje na to, że pi zy nie na Reja, cytując prof. rzysz”,
jednający
sobie

W

p #' !sk Sc -1? ter a1 wry

wszędzie przyjaciół — *
równocześnie namiętny ple
ni acz, prowadzący mnóstwo
procesów; stroniący od obb wiązkow
urzędniczych,
miłośnik niezależności — u
zarazem działacz politycz
ny i występujący
pizeciw
drażliwemu królowi, które
go jednak sobie nie nara
ził (za twórczość literacką

król Zygmunt Stary nagrodził go wsią Temerowce. a
w kilka lat później Zygmant Aigust oddal mu w
dożywoc.e .wieś Dziewięcieie — przyp. aut.); jowial
ny kompan a zarazem żar
liwy kaznodzieja; chwalca
miernego
„staniku” zie
miańskiego i — i nabywca
ogromnych majątków; ozło
wiek wTeszcie który wy
glądał na, prostaka i nieu
ka —- a porywał się na zada
nia, które wymagały sta
rannego wykształcenia hu
łnanistycznego — oto część
iprzeezności, które nie prze
szkodziły jednaa
Rejowi
zrobić wspaniałej kariery
życiowej i pisarskiej”.

kiemwal akcją biologicz
nego wyniszczenia naro
du polskiego. Był spryt

Teatr
Dramatyczny
nie doi się ry
zyKo i docho
wując wierno
ści przyjętej
raz zasadzie systematycz
ny wzbogaca swój reper
tuar o zapomniane — da
wne bądź nowsze — sztu
ki poiskich -autorów. To
uporczywe sięganie do la
musa rodzimej literatury
wywołuje różne reakcje w
kręgu sympatyków gdyń
skiej sceny, roazi też spo
ro kontrowersji, Dobry to
chyba znak. O wieie ba
dziej niepokojąca byłaby
powszechna aprobata tej
mewątpnw-ie szlachetnej idei, n.e mówiąc już o obojętności na kolejne pro
pozycje teatru. Ostatnia x
nich przygotowana z oka
zji 25-ieeia TD również
wznieciła ożywiane dysku
sje. Wybór „Święta Winkelrida” Jerzego Andrze
jewskiego i Jerzego Zapór
skiego na uświetnienie -jbiteuszu ćwierćwiecza dz c
łolnośai placówki wydał
się jednym niestosowny,
drogich nato>m,ast zasko
czył. Pytanie „dlaczego?”
aałc się tei często słyszeć
w kuluarach podczas oremiery. Odpowiedź nie jest
rzeczą recenzenta, do k*ó
rego należy oceno przed
stawienia, nie zaś rozstrzy
ganię kwestii repertuaro
wych. Pawiem więc jedy
nie, ie sztuka ta przystoje do obranego przez te
atr programu i przypom
nę, bo godzi się to uczy
nić, kilka rsiotrych faktów.
Andizejewsks i Zagórski
napisali „Święto Winkelrlda" wiosną 1944 r, w oku
powanej Warszawie Safy
ryczna i puolicystyczną ko
medią w „historycznym ko
stiumie” (akcja utworu totzy się w „dawnych cza
sach” w Szwajcarii) osirze
gali przed narodowym otiarnictwem, szydzm z ro
mantycznego patosu, mssjanbmu i mistyk» Sztuka
ukozała »ię drukiem dwa

wał się do naszych czasów
i jest przechowywany w
Bibliotece Narodowej
w
Warszawie, Jeżeli dodamy
do tego „Żywot
Józefa'*
(1545) i „Kupca” (1549) oraz znane z rękopisu jego
dialogi
otrzymamy cykl

Breughel

Jako namiestnik hitle
rowski Hans Frank urzędował i mieszkał na
Wawelu, w rezydencji
naszych królów. W przy
szłosci pragnął zostać
wodzem Niemiec. Cho
ciaż nie zabijał własny
mi rękami, przecież to on

ny, przebiegły, m;arł zbro
dnicze instynkty, Zacho
wywał pozory czrowieka
głębokiej wiedzy, wie
rzył w swoje nadprzy
rodzone talenty, dbał o
potrzeby duszy i ciała.
Kiedyś powiedział: „Jak
wreszcie wygramy tę
wojnę, to ieśli chodzi o
mnie, zrobimy z Pola
ków i Ukraińców, i z te
go co się tu wałęsa, rą
bankę, niechaj będzie co
ma być’ . Pragnął nie
tylko zniszczenia naro
du polskiego, aie i na
szej historii. Z jego roz
kazu ginęło codziennie
praw'e 3000 ludzi. Za je
go panowania zostało
i zorganizowanych
3800 o
buzów,
podobozów, i
tzw. komand. Przeżył
tylko co dziesiąty wię
zień, areszta nt, skaza
niec.1 W obozach zginęło
17 000 nauczycieli, 5G00
leicaizy, 3000 księży. W
czasie rozprawy Frank
nie mógł sobie przypo
mnieć, że duchowieńst
wo już w pierwszych
dniach jego rządów pa
dło ofiarą ciężkich prze
Cdn.
śladowań.

«byc»
*uc*mwwct, iijrcfe Mtyrpma«
jowych ohraŁitów i
gpoiykarr.y *ię —1 po raz
pderwazy w literatursa pol
skiej — s epikami
dana w Krakowie u Ma dy
NieMór* jegc utwory (np.
cieja Si-arffenbergera pod
psouaammem
Ambrożego „Świętych *łów a »pra<r
Pańskich,^ K ‘osika albo F«
Korczbos Różka) „Krótka »lilia, polskim językiem, a
rozprawa między trzema o- prostym wykładem też dl*
sobami. Panem, Wójtem a prostaków krotce uczynio
Plebanem” Jedyny. egzem na”) miały po kilka wyaań.
Wspomniana „Postilla”, któ
plarz tej wyjątkowej pozy rą wyd’Tikowan.o w 1557 r.
cji — wierzaowanego trrk- w mrukami Macieja Wir«t*iu politycznego — zacho bięty, jesac^e w XVI w
wazrstłoo rą

Jego twórcaoćć »marny do
piero od 1543 r. W tym nmyrr roku ika .iaU się (wy

czynil się on do pows-tania i trwałości legendy o
.ojcu piśmiennictwa
polskiego”, działaczu politycznym,
szermierzu religijKJta później, ale rva sce
nę trafiła aopiero w 1956

r w Teauze Nowym w
Łodzi, wystawił jq Kazi
mierz Dejmek. Krytycy i
pubiiczność przyjęli tę nscenizację entuzjastycznie
sztukę uznali niemal za
objawienie, co byrojrme,
nie dziwi w ówczesnej sy
tuacji Widziano w „Swię^
cje Winkekida" śmiała
satyrę na wady narodowe,
nawiązanie do tradycj poi
skieąo dramatu iomarrtycz
•nego, rozprawę z przywa
rami Polaków, ba, uważa
no komedię za „artysty
czny atut w walce z kul-

JuUana Krzyźanowakiego:
,^.był to typowy ^ przedsta
wiciel szlachty renesansewej, człowiek pełen arcyln
Z wielotomowego
do
d/kich
sprzeczności, kio- robku .pisarskiego Reja nie

jeąo «ktonnosetq do prze•aay, [ umiłowaniem oa.'oanej farmy, kultem bohc
lecszczyxny l cierpiętnktwa, brakiem krytycyzmu,
leci tdkie — a może prze
de wszystkim — człowiek
ze swym odwiecznym mc
rżeniem o wolności obsoKitnej, o powszechnej sprc
wiedliwości i równość L
ETAFORYCZNY
I chcrakter komed!i
dobrze uchw^piii ;ta
Itzatoizy gdyńsk.ego przed
stawienia. UczyriH z nie
go w kiow-sko trochę ka
baretowe, o trochę jer
morem*, poKozali coś na

przedstawi ooegc świata.
Dekoracje projektował An
drzej Markowicz, kostiumy
Janusz Tartyho. Ciekc
wq oorawę muzyczną wy
korzystającą motyw z Ros
siniego, żywą, nadaiącą
całości dosyć oryginalny
charakter,, a co najważ
niejsze
odpowiauojqeq
przyjętym założeniom za
pewnił Jarosław MądrosZ'
Kiewicz Zygmunt Kamin
skl natomiast starannie opracowaB ruch sceniczny,
aerdzo istotny dla styiu
widowiska oraz tego tem
pa, które chwilami słab
nie ł wyrraga prryspiesi^»

utworów
dramavurgic»nyrh, «pukrewnionych
s
misteriami l moralitetairn.
Rej — samouk, który ze
szkoły wyniósł jedynie na
ukę czyterna i piaeunia oraz
znajomość łaciny, nie zwra
cał uwagi na zasady tech
niki dramatycznej. History
cy literatury uwalają, te
Rej był jednak dramatur
giem. Świadczy o tym choć
by posługiwanie się diclogiem. Jako ciekawostkę do
rzućmy do tego fakt ie utworzył on zespół wokalno-muzycano-taneczir.y, który popisy~wał się na dworz<* wawelskim,
Już za życia stał się bar
dzo szanowany i popular
ny wśród współczesnych pi
sarey. Nazywano go „star
szym hetm cudem” młodych
ooeiów, a Jan Kochanow
ski uważał go za swego po
przecinaka.
W
czasach
współczesnych nam nazwa
no Reja „Breughlem pol
skiej literatury” ze wzglę
du n» podobieństwo tech
niki jego rodzajowych ob
razków do dzieł znakomite
go malarza niderlandzkie
go i XYI w. W wydanym
w 1553 r. „Wizerunku wła
snym iywoia człowieka pc
czciw**go”, oook skreśloJankiewicz jakc natchnio
ny ooeia Gabriel. Z pra
wdziwą przyjemnością oglqba się tez sceny z u-%
działem grupy Itcteieoi''
(Grażyna Przybyisko, Ur
szula Kowalska, Barbara
Wawrowska, Małgorzata
Zalewski Barbara Domu
lewicz, Bożena Kostecka)
i ich nauczycie'kt (Zofia
Swteooda). Naorowde —
nie ma w tym spextakhi
ról »łdbyoh, nijakich, nie
udanych
Dotyczv
to
wszystkich planów i nie
jest Dynajmrej sWierazemem grzecznościowym, okoiicznościowyrr
ukło

miała cztery wydania, *
na przełamie XVI i XVII
w. dokonano jej przekładu
na ruski i litewski.
Zarzucano Rejowi medc- ■
startfici Kx mpozycy
w wt*
kszy'cn utworaoh: roawiekłość, gadulstwo, wyraźną
tendencję do powtórzeń.
Waay te biedną jednak je
śli weźmiemy pod uwagę
jak cennym tródłem wia
don.ośd o folklorze, zwyefcajach i obyczajach Pol
ski XVI-wieeznej są jego
litwory, Dzaęki nim znam,'
‘»wczesne poglądy, wyraża
nt- w przysłowkLch, poaaiajemy przebogaty, obrazo
wy, soczysty jęzvk jjotcczuy (np. w rpostŁlli”) czy z*
warte
w „Zwierzyńcu”
(1362) — »oiioirie aśmiowier
azowych
epigramów —
swięeie charakterystyki ki.
kutmesięciu wybitnych postati Polski renesansowej
od panujących poczyń*jąc.
Win ód sportretoWranych cna
leźli *ię przy tym i »am
Rej, 1 Kochariowski, *ątam
tek uwagi o ■ wielu rodach,
«wi&sEcza małopoliudcn Po
trafił także w>ja>rar«ać ja
ko
narzędzie
walk*
śmiech — w „Figlikaćh'
(drugie i ostatni* wydani*
w XVI w. JZwierxyhca” u-

jsupeimioirio zbiorem tarte bliwych,
meprzyzwo
itych anegdot — wlaśn-e
„Figlików”). Je^t to jednak
śmiech gi'oraki, rubasŁny,
wywołany często drastycz
ną sytuacją i dosadnym do
wclpem.
Ze wsŁystkicn utworów
Mikołaja Reja największą
popularność u potomnych
— szezegóLms &aś u czy
telników XIX-wiecznycb —
zyskał ,.Żywot człowieka
poczciwego”. Wysoko cenił
gc i Mickiewicz w wykła
dach paryskich, i historycy
literatury w opraeowaniaich
pock'ęc-"iik i>w> oh, i autorzy
monografii. O te„ popular
ności' zaoecyoov'al żywy,
plasiyczr.y ooraz życia oby
oKajowego szlachty polskiej
II poł. XVI stulecia.
nem Kcrwack. Wjnkelrkkj
g’O Witold Bu-akowski,
tworząc znakomity typ
chłopkowozrropka.
czło
wieka z goi, aagubtonego
w wiełkim święcie, który
jest i będzie mu zawsze
obcy. Dobry był oomysł
powieizenia tej rok wtas
me temu aktorowi, traf
ną obsadę naieży w cgóte zoprsać na phre tego
przedstawienia. Występu
je w n-im cały zespół wią
czme z montażystami gra
jącymi
,jMazenkow".
„Święto W mkelrida" jest
po prostu świętem gdyń
skiego teatru.

„Święto Winkelrlda”
w gdyńskim TD

dyński

G

Kolorowy
si lia i

silud \
Anno ięsiok
tom jednostki". Dziwacznie
musieł! czuć się wtedy au
torzy sztuki, - której taką
właśnie wyznaczono roę
Po latach Jerzy 2oąorski
wspomniał:
„Pisalismv,
nie mvślqc o żadne, rea
lizacji scenicznej bez ha
mulca, jaKim bywa wsze!
ka kalkulacja W rezulta
cie, choć mieliśmy, jak się
nem zdawało coś do po
wiedzenia, było to zupeł
nie co innego niż funkcja,
jaka przypadła sztuce w
roku 1956”.
„Sw.ęto
Yrtnkelrlda”
powstałe w konkretnym
dziej owyr momencie —
przed kolejnym, iakże tragt
cinyrr narodowym do
świadczeniem. przemów a
do dzisiejszego odbiorcy
zupełnie inaczej. Tmiemł
się przecież otaczający
nas świat, zmieniły się re
aiia, które dosyć mechani
cznie. odruchowo wstawo
my w komediowy sche
mat nógmając go dą na
szego „tu teraz”. Szuka
nie analogii test właści
wie zbyte< zne, narzuca q
się one zresztą same i na
'•zucaó bęoą się zawsze.
A wynka to stąd, że sztu
ka ta ma sens głębszy.
Wpisany został w nią bo
wiem nie tylko Polok i

kształt „leat/u w teatrze”.
Takiej koncepcji oozwalo.ą
cej na wydobycie ogól
niejszych znoczeń I j>awo
podporządkowali wszyst
kie elementy inscenizacji.
Przesnzeń sceny wyzna
cza kolorowa zasłona po
kryta barwnymi mo.owidła
mi przedstawiającym: wiei
ski, sielski krajobraz. Ten
pejzaż malowany jest mo
dną kreską, joskrawymi
czystymi kaioramii I iywo
przypomina twórczość nai
wną. Tylko w świec» far
tazji albo w wyobrażę
niach wszystko bvwa ta*
proste, klarowne i oczy- ■
wis te jak na tym płótnie
Taki wfaśn*e — prosty i
naiwny jest Konrad Wiokelna syn narodowego bo
hetera mawiający się n-i
uroczystości ku czci swe
go oico. W toku wydarzeń
mit
wteikości
upada,
„pierzchają cudne fontaz,;
widziadła". Sielski *poi;ój
ustępuje miejsca zamiesz
kom. Niezmienna pozosta
je jedynie kraina nd oka'a
jącym scenę płótnie Z bo
gaotwem barw kontrastuje
prostato pozostałych skrom
nych dekoracji, a odbi
ja je przepych kostiumów,
podkreślających jakby gro
teskowośó,
nierealność

Jedna z pierwszych
„Oiazemtów'

scen sDeiuaklu

nia. Zapewoioją mu je
pomysłowe aparte na ru
chu, scenki, spojojgee nie•ako luźne epizody sztuki.
Reżyserem „Święto W>
keirida” jest Zbigniew Bo
gdański, będący również
odtwórcą rok Burmistrza
ooskonoie jak się wyuaje
odpowiadaiącą lego oKtor
skiemu emploi. Aktorstwo
— to także jedno z moc
niejszych stron tego spek
taklu Zwraca zwłaszcza
uwagę ogromna kuituru
wykonania, jmicr, o co w
błazenadzie, jaką jest to
przedstawienie, wcaie nie
tak łatwe. Na scenie spo
tykają się przedstawicie»
kilku aktorskich generocji — seniorzy. Kazimierz
Błaszczynskl (Gruby Ka
rol). Jerzy Witowski (An
zelm) ł Józef Niewęgłow
ski (minister RP Wenec
kie1): przedstawiciele tzw.
średniego
pokolenia,
wśróa k+órych wyróżniają
s-ę Stefan Iżyłowski (wódz
szwajcarskich) i Jerzy Sta
nek (wódz
cesarskich)
i aktorska młodzież
Tu
taj zasłużona sympatie
•wiaowni zdobywa Tomasz

JCta Je ptit*?
Głupcy, tchórz* i ***e*ercy.
Al*
mimo
i* mamy
nicft wyrobione tuari*
— potrafią iranić do dytoe
go. Wb*tu? trzeźwemu na
nie *pOjrzeniu trudno przy
choazi człowiekowi wykni
lić od razu z mytli ich ni*
pokojąc* jłowa. Staramy
się odgadnąć kto, w jakim
ceiu, z jakich n.e znanych
nam przyczyn pozwala sob.c na podobną niegodzitooU — i do kogo iezzeze,
poza »amt, powędrowały
te kłamstwa i
c szertr-

&twa?
Świadomość, ze narz*
prywatne życie stało zif
żerem dla czyieji brud
nej c^ekcwości, wytrąca naz
równowagi. Troska, jck
ustrzec • siebie i najbliż
szych przed niewidriatnym
wrogiem, spędza sen z po
wiek i szarpie nerwy
Cel anonimu został osiągnięty. Mimo że całą jego
niewiarygodność i nieucz
ciwość broni — ostrze za
trutej strzały tkwi w sa
mym sercu.
Lecz co w tym i.wi* naj
smutniejsze, to fakt, ie
często wbrew wewnętrzne
mu przekonaniu podejrze
wamy • autorstwo ludzi
niewinnych, o których ucz
ciwości nłe wątpiliśmy dotycltczas. I ni*
pomogą
wtedi tudne perswazje ro
zumu, be cit A podejrzenia
już padł.
Anonrm przeznaczony ty*
ko dla adresata, to jeszcze
pól biedy. O wiele gorzej
przedstawia tię sprawa z
aronimumi, których celem
jest dyskredytowanie nas
w cudzej opinii albo pod
ważanie harmonii w przy
jaźni czy w życiu społecz
nym Niejedna sprawa roz
wodowa oparła się o infor
macje anonimowe, które
potrafiły zachwiać zaufa
nie któregoś z małżonków
W watce o byt nie za
anonimy rzadkim zjawis
kiem, Uiszczą luazkie egzy
stencje i kariery, jak
o
tym świadczą różne proce
sy demaskując*
oszczer
ców.
K-ecie metody
anoni
mów są zawsze jednakowe,
czy gdy idzie o uczuciowe
podłoże intrygi, czy o wy
sadzenie kogoś t rioóła
lub o pospolito zawiść, tak
bordzo rozplenioną w na
szym społeczeństwie. VI' ta
ktej nierównej walce ule
gają nttraz najszlachetniej
si t najodważniejsi ludzie,
o tryumfuje intryga ł pod
łość

Nieetyczne jednostki dla
których anonim jest środ
kiem ao załatwiania osobł
stych porachunków i ak
tów zemsty, z jakimi nie
oaważyliby się stanąć na
platformie szczerej, otwar
tej walki — znajdziemy w
każdej grupie społecznej.
Nie istnieją dla nich lu
dzie bezwzględnie czyści,
sytuacje jasne i proste,
wszystko nabiera w ich oczach podejrzanego zabar
wienia i ma posmak tkań
a alu.
W arsenale anonimowum
oprócz ciężkiego kalibru
kul są także lżejsze pocis
ki, wyrzucane dla rozryw
ki, z niewinnym uśmiesz
kiem i pogodną miną. Dro
bne- złośliwości i misty fika
cje uważane za coś w ro
dzaju udanego żartu kafnawcdoicego na zabawie.
Dla autorow — bezmyślna
zabawa, dla zaatakowa
nych — bezsilna irytacja
albo przykre konflikty
Walka z anonimami jest
wyjątkowo trudna, bo ku
le paciają zza płotu. Tylko
w rękach ludzi wychowują
cych młode pokoteme le
ży moc wytępienia zła, za
korzenionego głęboko w
naszym spolcczeństuńe. 1 o
też wychowanie uczciv>ego
człowieka musi uwzględ
niać.
Q wpojenie wstrętu do
czynienia ludziom krzyw
dy, choćby iv pozornie naj
nie winnic jszej,
najzabaw
niejszej formie;
wpojenie poczucia osnbistej odpowiedzialności
za wszystko, co się czyni,
mówi i pisze.

—- Busmistrz (Zbigniew Bogdański) w otoczeniu
fot T. Link

AR NAW AL —
czas zaoaw i
«potkaii towa
rzyski cn Ucze
stniczą w nich
ludzie dorośli,
tsóiei mc dziwnego, że tu
i ówdzće zajmują się roz
rywkami stosownymi tylko
ala dorosłych. Niestety, ta
radosna sieca życia kończy
saę niekiedy boleśnie. B; ły
lata., gdy lekarze bębnili na
ai.arm, iż nie zjamy fizjo
logii. Teraz juz ją znamv,
i o aZiWO. nadal to co za
czyna się tak przyjemnie
kończy się — bywa —• fa
talnie Teraz grają inne lanum: nie. .znamy psycho
logii. Taniec najlepiej roz
poczynać od pieca, zas ed akację od, pod sta w. Dla
tego proponujemy garść
uwag starożytnych filozo
fów na temat tego, co każ
dy „chłopiec” wiedzieć po
winien.
Przede ■rtzszystkim wie
dzieć należy, i* n.gdy i mg

Jozef Kuszewski

d^ie zbytnia swoboda »bk ■
suaLna nie była nule wi
dziana przez tak zwany
ogól, pomimo te może r.awet większość indyw;duów
skamowiących ten ogół do
puszczała się jej. Na ze
wnątrz, oficjalnie, wedle

to nie przyjęto się w pra).
tyce
A jednak, mano ruro
wych obyckiaj^w i praw su
rowych, czasami zdarzy się
ulec burzy zmysłów; pa
miętajmy wówczas ie jak
mówi Eurypides w wier-

0 seksie
praw, przedkładano - skrom
ność nad rozwiązłość, ba,
mędrzec ateński Solon, i
prawodawca w jednej oso
bie, ustanowił prawo, we
dle którego jawni rozpust
nicy nie mogli przemawiać
publicznie. No coż, sądząc
z ilości przemówień, jakie
idą w świat, albo jawni
rozpustnicy są gatunkiem
wymierającym, albo pi. a wo*

szach 317—318 sztuk, sce
nicznej p„. „Bachant kV —
„Nawet w orgiach
ehiczoych
dusza rozumna,
sie nie zhańbi”.

bak-

Burypiaes ma rację, ty
le że tu niezupełnie & du
szę chodzi W przypadkach,
gdy chodzi o cos zupełnie
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DZIENNIK BAŁTYCKI

ZI$ oajstaiszj i nieb ma lat 49. Dwaj najmłodsi po 44. Są wlęe
mężczyznami w sile wieku. Zapewne tei posiadają własno rodziny,
wychowują dzieci troszcząc się jak każdy z nas o ich przyszłość, i
nie w słow ie im łamanie prawa. Być może jednak, że je»t całkiem ina
czej. Poświęcone szóstce młodych podwówczas ludzi trzy grube to
my akt zamyka bowiem lakoniczna informacja, s której wynika, że
w sprawie IV K-56-67 Sąd Wojewódzki w Gdańsku wymierzył oskarżonym w
dmu 17 lutego 1968 roku kaiyvod 3 do 14 lat więzienia. Ich dalszo losy pozostają
zatem nieznane i i tego powodu niech nieznane pozostaną również' nazwiska
członków sześcioosobowego gangu włamywaczy, którym po pukonaniu wielu trud
hoścl w końcu udowodniono dokonanie 32 włamań, 5 usiłowań i 1 kradzieży na
terenie woj. gdańskiego ora* 3 włamań w Zielonej Górze. W trakcie śledztwa za
bezpieczono gotówkę ora« pochodzące z przestępstw mienie o niezwykle wyso
kiej jak na tamte lata, wTartości.

Długiej w pięć
saiedwu.
dm po ^zrłatw^er iu” gdyń
siuego pedetu włamali się
do baru
»Pod »api m”,
skąd skradli kawę, papie
i alkohol wartości
rosy
1733 zł oraz do pawilonów
handlowych MHD przy ul.
Rajskiej gazu łupem opryszków padły towary osza
cowane pr*ez przedsiębior
stwo na blistku 47 tys. zło
tjcih.
Nie upłynęło wiele cza
su, a milicja wiedziała już
że na terenie Trójmiasta i
województwa pojawiła się
nowa grupa włamj waczy.
Wskazywał na to podobny
sposób
postępowania,
przede wszystkim za# do
bór obiektów. Niestety by
ło to wszystko, co na te
mat sprawców wiedziano.
Oczyw:ście jeśli nie liczyć
tego, że rnusdeli oni potsia
dać jakiś środek lokomocji
umożliwiający
swobodne
przemieszczanie się z m!ej
scowości do miejscowości.

G/orców gango 24•letni Adam T. zatrudniony
w ch..iAjOe.z» robotnika w
Stocam Gdańskie;.
Om. to na początku reku
1363 rzucił prejekt obrabowamia kasy główne, itoca
n_ Przedstawione argumen
ty, wśród których nic, bez
znaczeni* była spodziewana obfitość
łupu, trafiły
nsjwidoczniej do wyobraźni kumpli, gdyż cała czwór
ka
natychmaast
niemU
przystąpiła do _-_ynienia
niezbędnych
przygotowań. Tak więc na krótko
przed uzgodnionym lecminem po uprzedniej dokłać
nei
obserwacji obiektu,
wspólnicy skradli z sąaiadującego ze stocznią przed
siębiorstwa po :zebr.v do
akcji sprzęt w tym aparat
ypawalmozy wraz z butlami z tlenem i acetylenem i
ukrywszy go w ustronnym
miejscu na terenie stoczni,
w dniu 23 marca spotkali
się w kawiarni „Kameral-

5

Boya
Shakespeare
Company

dyrexcTi, a następnie w*eNieaaJeżrkw «4 różne
pellwszj palnikiem krety
go rodzaju działań *•
dostali
do rx leozoseń
v/aavfardowych,
RSC
Kasy. Wtedy właśnie Adam
aśał cię teatrem w któ
T.
ptaestrajzywrzy
się
rym w sposób twórczy
ewentualnych aomeekwen1 nowatorski prezento
cji oastąpił U spółki czym
wi n* były dramaty Szek
prędzej opuszczając teren
spina
Przedstawienia
stoczni. Pozostać homynuo
Hals, Brooica, Wiiiiamwali jednak
rozpoczęte
sa nioeiy określone tre
dzieło.
Nie udało im się
ści filozcfi-czne jerzcze
wprawdzie otworzyć jed
raz
uzmysławiając o
n*g x pancernych kas, za
sili twórczości
Szekto z drugiej, u której prze
spu a. Wielką wagę przy
palili blokadę
w okolicy
wiązywał Peter Hall do
Marian, Zbyszek i He- gą dostając sdę do żrodika. c jon ariusze
MO uzyskali
zamka, z »brali łącznie 291
umiejętność* mówienia
niek znah się jaszcze ze
Skrupulatnie przepuowa wiadomość, i± dwaj miesi
tya złotych, w tym ponad
wiersza w ąpektaklacn
szkoły podstawowej. Miesz- tzony remanent wykazał, kańcy Gdańska posiadają
84 tysiące wożone do depo
szekspirowskich.
Tą
kając w jednej dzielnicy, ii zabrawszy pewną ilość zegarki o numer ach lażytu poprzedniego dnia
stroną
warsztatu
aktor
w rejonie ulicy Długiej, odzieży, butów, galanterii, brycznych
odipowdadająprzez jeden z wydziałów
zajmował
<mj
jul od trzeciej czy czwar- bielizn:', aparatów fotogra- cych wyszczególnionym w
stoczn.
Dwa razy gościł, w Polic* t«n znany zespół skiego
John Barton, kióry do
tej klasy stanowili doibianą licznych
oraz 90 zegar- wykazie przedmiotów sicra_
,
, ,
brytyjski.
Za
każdym
razem
występy
Royal
Sha
prowadził artystów ze
gruj*ę razem chodzącą na ków, jak również pozocta- dzionych z Domu TowaroZ^paWawszj
pleniąkespeare Company sxawaly się wydarzenia  Stratfordu do znacznej
wagary, a nieco później Ta wioną na noc gotówkę — wego. Ustalono ponadto, że
d®* do znalezione; w biutechniczne,'.
mi kulturalnymi w naszym kraju. Szekspirow biegłości
zean podrywającą
dziew- przestępcy nairaizili PDT na Jeden z podejrzanych dys
rze walizki włamywacze
Osiem lat, które spędził
czyny
w młodzieżowych straty wyrażające się kwo por owal wkrótce po ujawskie
przedstawienia
Petera
Brooka
(„Tytus
Anprzyczaili się do rana w
klubach i pijącą tanie o- tą blisko 172 ty*, złotych', ruemdu włamania większą
dronicus”,
„Król [.ear*’),
wywarły znaczny Peter Hall w F.SC, bę
pobliżu brany i tym
dąc* dyrektorem tej pla
wocowe "wino dla poprawie
Trudno się dziwić, że zu ilością zegarków oraz kilwpływ na współczesny teatr polski.
cówki były boda.i najle
nd* nastrojów.
chv*ałrió sprawców, nie koma aparatami fotogramyrń sposobem jak weszli,
Teraz zespół ze Stratfordu przyjechał
do pszym okręcam w ca
Zadzierżgnięte n* ławie wahających się przed sikc- ficznymi. i chociaż cenne
tak wydostali się na zew
łych dziejach togo te
azkolnej
więzy przyjaźni
naszego
kraju
po
raz
trzeci,
przywożąc
„Opo
nątrz.
atru.
pomyślnie musiały wytrzy
wieść zimową” Szekspira l „Czarownice z Sa
I w ten sposób doszli
Dla svewzwanej
przez
mać próbę
czasu, skoro
lem” Artura Millera. Możliwość zobaczenia śmy do czazów współ
straż przemysłową milicji
wszyscy trzej spotykali się
tych przedstawień mają widzowie Warsza czesnych. Kolejnym dy
już w totou wstępnych onada. po odbyciu
«łuzoy
giędzin mierna przestęp wy i Wrocławia,, Anglicy zaczęli »woje wystę rektorem został Trevor
wojskowej. Tyle że mzedstwa, a zwłaszcza po na
mlotem koleżeńskich roz
py 16 stycznia, by zakończyć je w stolicy Dol Nunn, który po dziesię
ciu latach samodzielne
trafieniu na porzucone but
mówek córa* częściej sta
nego Śląska 2f stycznia.
go kierewruatwa, za
1« oraz «xcarpety atało aią
wały sdę teraz rozważania
czął dzielić je z Terry
oczywiste że włamania do
na temat, jak zdobyć więk
ÓŻ nie mamy na d?żu przejmowali inni Handsem. I ten tandem
konali nie najgorsi tachow
szą fcxr«ą.
"Wybrzeże
es- wi
•Gnani twórcy. Następcą
od roku 1976 prowadzi
cy. Dość szybko
też na
Nie da się jut po upły
ci. do wizyi sła- Bensona został W. Brid Royal Shakespeare Com
podstawie
dostrzeżonych
wie ponad 23 lat ustaLlć z
wuych teatrów. Ominę ges Adam» Zu jego ay- pany,
ana Logii śledztwo w tej nie
e&łą
pewnością który z
ły nas spektakle równie rekcjd miało miejsce kil
codziennej sprawie połączą znanej co zespół brytyj ka
chłopców wpadł pewnego
BECNI
dyrekto
ważnych ’ wydarzeń.
no z umorzonym przed awo
dma na pomysł „obrobie
rzy kontynuują li
Teatr
uzyskał
specjal
ski,
Komische
Oper
*
ma laty śledztwem doty
nia” gdyńskiego Domu To
nię
artystyczną
Berlina, me oglądaliśmy ny przywilej, otrzymał
czącym włamania do gdyń także moskiewskiego Te w roku 1925 tzw Kar wyznaczoną praeu laty
warowego. Ich zeznania nie
»kiego
Domu
Towarowego.
zdołały wyjaśnić kwestb w Krzysztof W. Dębicki
atru Wielkiego. Szkoda, tę Królewską, Kilkanaś Dtrzez Petera Halla. Pre
A jednak pomimo inten
sposób dostatecznie jasny.
>
twórcze insee
gdyż gdański* środowis cie miesięcy później po zenitu ją
Nie to todnak jest dziasiaj kiem na placówkę handlo niewątpliw ie
kitwmacje inaczej nie dale się bo- na” celem uzgodnienia o- sywnych starań, trzeba by ko (liczące *ię przecież żar zniszczył niemal do mzacje dramatów Szek
najważniejsze. Poza wsz-1- wą usytuowaną w centrum nie wystarczyły do przed- wiem wyjaśnić okoiiczno- statnich szczegółów. W &pos ło jeszcze cziterecn lat że
w kraju) . sama publi szczętnie budynek tea spina z należną dbałoś
ką bowiem
wątpliwością miasta, na dooaiek
zaś jtawienia obu mężczyznom sei, iż coraz częściej powta kaniu wziął również u- by zuchwała szajka znała* czność, tracą kontakt * tru. Na miejsce dotych cią o tekst utworu# Two
pozo« a ie fakt, że kiedy S prawie w
bezpośrednim konkretnych zarzutów — rzające sdę włamania odno- dział 23-letni Ryszard F., Ir się wreszcie za kratka
dzisiejszym teatrem *u czasowej budowli w sty rzą teatr oparty o zasa
sierpnia 1961 roku poracow- sąsueoztwe Komendy Miej przesłuehiwami zapa zec za- towyweno w
Łukowie, który akurat tego 4nd* za mi. Dopiero wiosną 1987 ro ropejskim.
ku
zdołano
bowiem
wyty
nicy PDT przybyli jak po skiej MO, a ta<rze wyao- li wszystkiemu, fakt posia- Przywidzu, Ps*< izółkach, w kończył odbywanie
Nieliczni szczęśliwcy,
kary
dzlen famo do pracy, ujrzę kość poniesionych strat — dania zegarków - wytłuma- Starym «Polu, w Skarsze- 1,5 roku więzienia, jaką o- pować podejrzanych i wy
którym u cało się dostać
li nieopisany wprost oała zmobilizowała
fumccjana- czyli zaś kupieniem ich na wach, Stegnie, Sztutowie, trzymał za udział we wła mową przedsta winnych im bilety opowiedzą z pew
gan panujący na wszyst- riuszy milicji do podjęcia hali targowej — pozwoliły Sobieszowie i wielu innych maniu do gdańskich „Deli argumentów zmusić ich do
nością o swoich wrażewyjawienia prawdy. Cho
kich stoiskach obok któ- energicznych i zakrojonych jednak na uikiei unkowanie miejscach. Włamania do katesów”. Mając niejakie ^'nia
wszystkich. Taki mach. Zanim to jednak
rych piętrzyły się na podło na szeroką sucalę caaałań. obserwacji. Ale do pełne klubu MO, a także do jen doświadczę: 1« w złodziej
nasrąpi warto przypom
dzę sterty pm-ozrrucarych Coż jednak
z tego, jeśli go sukcesu było jeszcze aa nego z barów w Zielonej skim procederze, nadto spo np. Zbigniew A. z absolut
nieć historię Roj’al Sha
nym
spokojem
stwierdził
bezładni- towarów
oraz każdy ślaa —’a nie było leko.
Górze wyszły
na jaw ro wolnego czasu F. chęt
kespeare Company i nie
powyrywane siłą I opóź ich w tej sprawie zbyt wie
Tymczasem trzej głów doDiero w trakcie roz nie przystał na uczesmnicze podczas przesłuch arna, te bagatelne
osiągnięcia
nione z pieniędzy szufla le — rwał się po kilku ni sprawcy włamania nie liczania
bandy z cało- nie w wyprawie,, co wo- ..okoliczności nie pamięta, tego teatru.
jednak swojego udziału w
dy.
dniach i wszystko trzeoa zasypiali gruszek w popie kształtu jej
r tt ACZĘŁO sdę wszy
przestępczej be-c późniejszej rezygnacji zarzucaiiych
czynach kate
Dokładniejsze oględziny było rozpoczynać od nowa. le. Przekonawszj' się, że działalności. Zanim wszak- Adama
*tike w roku 1861,
T. nie pozostało gorycznie
wykluczyć
nie
dokonane przez zawiado
W tej sytuacji wobec nie kilkanaście minut strachu że do tego doszło młodzi bez wpływu na jej pozy- może...”
kieay to w Strat
fordzie zrodziła się myśl,
mioną bezzwłocznie o kra możności wykrycia spraw może przynieść w efekcie ludzie pokazali
aż nadto tywny wvnik.
Jeśli nie liezj'ć
udanej
by szczególny sposób udzieży milicję pozwoliły u ców, w dniu 30 listopada, wcale ładny grosz, posta przekonjwająco na co ich
jeszcze stać.
Ale
nie uprzedzajmy zresztą ucieczki jednego z czcić trzeć hse tną roczni
stalić, iż włamywacze Sko a więc w cztery miesiące nowili pójść na całego.
Znudziwszy się „drobni- przebiegu wydarzeń. Otóż głównych sprawców, który cę urodzi/n Williama Sza
w tym samym,
rzystali z wychodzącego na później śledztwo zostało u- Działając
kspńa. Powstał komitet,
podwórze okna. w ktćrvm morzone. Umorzone, nie zna co za pierwszym razie skła cą” i rozzuchwaleni bezkar przekroczywszy wraz z tłu w drodze z aresztu na
wyskoczył który postawił sobie za
ctoko- mem
idących na trzecią przesłuchanie
nacięli piłką
do metali czy wszakże całkowicie za dzie. bądź dobierając zau ncścią postanowili
zmianę
pracowników
stocz
^-tospodziewa/r
ie
przez
okno
cel wvbudawanie te«atm
prętv krat, odginając je niechane. Bo oto w toku fanych wspólników- spoś nać czegoś ekstra.
Z/<-''3^8 powtórnie na
w Stratfordzie.
Jego
Pomysłu dostar czył zna- niową bramę czwórka wła 1
następnie na boki i tą dro dalszych czynności fun-k- ród stałych bywalców ulicy
mywaczy »potkała się w udnia — »prawa
założyciele zwrócili się
mówionym miejscu z czeka Samgu z ulicy Długiej nie
z apelem do soołeczeńjącym
już od godziny 14 d<>^«r<*Da Już większych stwa, by przeznaczyło na
ła po raz pierwszy opubli Adamem
po czym wauyscy toespodzi“' ,ex. Dla nikogo to przedsięwzięcie • 20
kowana w 1754 roku przez
ukryli
się w wybranvm
. ni*®P°'dŁia|h'fci nie steno tys. funtów*. Odzew jed
Kriesa.
wcześniej
zakamarku
gdzie
'
*u* >we v'jrroki jakie
nakie był słabj i więk
Wielotj godmową, żmud
dzieli aż do półno- 5ąc ^Tnuerzył wszystkim
sza część tej sumy wy
ną konserwacją Aktu Erek przesde
rraqmert spektaklu „Czarownice z Salem” CAF
dokładnie z wy
członkom nuchwa- łożył z własnej kieszene
cyjnego Związku Pruskie cy. Niemed
godziny dwudzieszajk jys zez blisko pięć
główny inicjator budo
zespołowości,
cą
go zajął snę jedyny w Pol biaierr
lu
wiktoriańskim
posta dę
cwartej kiedy już mg- ^ grasującej be^jramie po
wy teatru — Charlei
see specjalista od spraw stej
przeciwni! ami '
tzw.
wiono
nową.
Tym
ra
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nie
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„żywe
województwie
i
mąjącej
Edward Flower.
Jest zem do restytucji The gwiazdorstwa,
eczłcolworkowych W. Faber * go ducha”, przestępcy zało
,srnryrn ^-hnc e wvjątkorzecz? znamienną, te ro Shakespeare
Warszawy.
wiek
chętnie
podejmu
ją
Memorial
żyli rękawice, na buty na
Imponującą liczbę prze
dżina fundatora po drdś Theatre przyczynił się wspiółpracę z wybitny
Praepno wadzono
szereg ciągnęli wełnian- skarpety, s^^ps^w«
' dzień, jest związana z sir Archibald
Flower, mi aktorami. Nadal po
badań nad fizycznym sta ■ by nie pozo«fiavnć po sc
Królewskim
Teatrem potomek ' funcato-ra po dwoje RHC są otwarte
PS. Wszystkie użyte w
nem pergaminu i pieczęci. bie żadnych śladów i wy- tekście
— aż przedniego teatru.
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zostały SzekspirowyKiim
dla młodych dramatur
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trzech jej przedstawi
K.W.D.
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stwa.
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też
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szczególnie cenny ekspo
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uiem
„Straconych za płatę wpisową). Bilety
w
okresie
18&6-19i6
dy
marca 1440 roku. Przecho kumentów był również Do Tekst napisany jest bruiat głównej wystawie z okazji
na spektakle Royal Sha
rektorem festiwalu rzek chodów miłości”.
wywane ona były w archi kument Erekcyjny Związku nym atramentem. Do do 40-lecia powrotu ziem za
są
, Nadszeai rok 1960. Ra kespeare Company
spirows
kiego
był
znanj
wum elbląskim i toruń Pruskiego. o
bezcennej kumentu
przytwierdzone chodnich i północnych do
tańsze
niż
do
innych
te
da
Guoamator^w
powo
aktor Frank Benson, któ
skim. Jeszcie w roku 1949 wręcz wartości. Zaoytek były 53 pieczęcie rycerskie Polski, po czym wróci do
atrów londyńskich.
lała
na
stanowisko
dy
ry ugruntował macreme
prof. Karol Górski pisał, że był jednak bardizc podni i 19 miejsKich. Do naszych Gdańska.
KUka lat 'temu oglą
t«1 imprezy, Z tego też rektora teatru wybitne
z pożogi wojennej ocalała szczony. Przez owe lata le czasów dotarły 42 pieczęcie
powodu bywj nazywa go reżyser® Petera Hal dałem, , jeszcze w Al
jedynie wersja z Torunia. żal bowiem zawinięty w woskowe, 17 rniisek po pie
ny „ojcem
festiwalu”. la. ^ertoakta^je nie były dwych Theatre (obecnie
Na przełomie lat 1944/45 watę, która niby bibuła wes częciach i 3 paski pieczęt
BdMteru.
m
**tra
eechwyea
oko
ł~
kobiety,
Marek
Klat
Po
nim
ster
rządów
ar łatwe — Hail postowi! stała londyńską siedzibą
w związki z działaniami sała w arstwę wosku i do uje. Treść dokumentu zu-sft*
warunki, RSC jest Barbicau The
CAP — S Wojno
tystycznych w Straifor- zdecydowane
któru jednakże zarząd atre),
przedstawienie
teatru vr Stratfordzie „Wieczoru trzech króli”
przyjął. Zgodził *ię on w reżyserii Terry Hand
mianowicie n® objęcie s®. Spektakl ten po
dyrekcji, jeżeli otrzyma twierdzał dobrą opinię o
odmiennego, mianowicie o tnic żadnej korzyści, co przygnać, ii zażenowane
Przed w^eństwem Koeno- wziął g domu publicznego, szej ouanii wśród etarożyt- tego powodm wyrzuty —
dirugą sceną w Londy aktorach ze Stratfordu.
ciało, warto wziąć pod uwa więcej, należy się cieszyć wyiMKa niekiedy nieoczekk- krstesa był Polemon, ma- mówiąc, te gdy potrzebo nrch filozofów. Antrstenes. jeżeli otrzymałeś dom, to
nie.
Wówczas Rada Gu Jednocześnie zaś był no
gę rady człowieka megłu- jeżeli me szkodzą; i wresz
n)
bardziej
ze
swej
noto
wał
kucharki
szukałby
jej
ziobaczywsz.
uciekającego
sprawi mf jaką różni
bernatorów przeznaczyła s/talgiezną opowieścią o
piego, filozofa
Epikura, cie, jako konkluzja — mę wanie właśnie w bliskości rycznej rozpusty niż z filo w jadłodajni, zaś gdyby cudzołóżcą, zakrzyknąć: — czyi
cę,
czy
mieszkało
w
nim
n* ten cel dwudziesto potrzebie miłości i' nie
który w miłości cielesnej drzec nie będzie się ani że ciał. Pewna hetera ateńska zofii, choć przecież i on chciał zatrudinić szwaczkę. głupcze, mogłeś przecież już przedtem wielu ludzi,
pięcioletni* oszczędno możliwości pełnej
jej
widział wręcz niebezpie nił, and płod ził dzie cd, no, imieniem Fryne, zwabiając był kierownikiem Akade Doszedłby dc domu kraw uniknąć tego wielkiego me czy tei ja będę pierwszym
ści przedsiębiorstwa, by realizacji... Była to rięe
czeństwo dla ciała. I dlate a jeśli w pewnych sytua przymiotami umysłu i cia mii Platońskiej. Polemon cowej. Tenże Kratę* zapro oezpieczeńst wt za jednego mieszkańcem?”
uzyskać do swojej dys smutna komedia- o nie
go uważał, iż mędrzec wła- cjach tyciowvich wypad - ła filozofa Ksenokratesa, nosił stal* przy »obie pie wadził sres*ż,ą swego syna obola! — A zatem wiemy
— ,,Żadnej" — odpowie
pozycji Aldwych Thea doskonałym ś wiecie.
niądze na opłacani* kurty^- do ..macierzystego” łupana już, te FOlemom który u- dział tamten
klei o wnika Akademii. Pla zan, zaspokajających jego ru i wskazując personel krvł trzy oboile pod fkarerr.
tre. I już wkrótce ten
RSC nadal jest tea
— ...A jeżeli podróżuje na
lomdyńsiki teatr stał wę trem żywym, który pro
tońskiej, posianowiła na chuć, ukrywał obol* w roz oraz klienteię nzekł: ci, w akademii, miał zamiar statku, to czy jest jakaś
stałą bazą zespołu Pe wadzi poszukiwania ar
wiązać ł nim intymny kom maitych skrytkach na mieś którzy zadają się z hetera trzykrotnie uniknąć niebez różnica, czy na statku tym
tera Halla. 1
tystyczne. Ich dowodem
cie, nawet w akademii poti mi, nadają się na bohate pieczeństwa
przede mną płynęło wielu
tfaikt. Kobiety potrafią takie filarem
W roku J961 teatr są dwa
zr.ailezłomo trz*'p rów komedii, ponieważ —
przedstawie
pasażerów,
czy
jeszcze
rzeczy. Fryne usadowiła się obole ukTyte przez Polerno- cr> widać — są śmieszni,
zm.enił
nazwę, stając nia, które zespół przy
UcieKający
cudzołóżca, nikt?”
*ię Royal Snakespeare wiózł do Polski — „Opo
na rozstaju dróg i udała na na ter ceL
gdy tak tracą rozum w ob ictonego zganił Aniysienes,
— „Nie ma różnicy”.
Company, który ty>d kie wieść zimowa” 1 ,,Czalicza odwrotności oblicza zape">vne wrzedcoy chętnie
tą, którą porzucił, wykorzy
— „Tak samo nie ma
rownictwom Halla szyb rowmice z Salem”. Już
CZYWIŚCIE
wieł* Wszakże nie był Krates ie~ tam gdzie wstęp Kosztował zraczenia, czy żyje się s
stawsizy jakiś niewdzięcz
ko stał się czołową sce sama
konwencja tych
sią zmieniło w sora ■ dnostrotnnie uprzedzony do obola, gdyby ru« wstyd. kobietą, która miała wielu
nik. Ksenokrates dał Jej
ną brytyjską Wiąże to sipeKtakli
odbiega od
wach seksie od cza heter, o cudzołóżcach wy Niestety, najwidoczniej nie kochanków, czy z taką, któ
schronienie pod swym da sów starożytnych, na przy raził sią ni« lepiej — ci zetknął sią ze zdaniem ra jeszcze nie miała ani
się ściśle z nazwiskiem tradycyjnie rozumianej
Petera Brooka.
który sztuki scenicznej — jest
ściwie w ogóle n e po vinien me mu ożenić mą — uczy-’ chem i zaofiarował jej je kład
zupełnie
m&cze; bowiem wedle niego nada Arystypa z Cyreny, a szko jednego”. .
dołączy! do zespołu, sta to tzw teatr promenasię kochać, to po pierwsze; ni to ni* bez pewnego za- dyne łoże, jake miał, od brzmią już imiona kurty- ją sią na bohaterów trage da, bowiem ten mawiał:
Zapanaętajmy
ten
aiając się
wspołćyrekto- dotmn
po drugie, jeśli nawet wy zenowan_a. — Hal wvpads
Widzowie stoją
car,
branie
przykładu dii, czeka ich wygnanie ale jest hańbą tam wcho lcg. przypomnijmy sob;* o
rem RSC. Właśnie wów dookoła sceny, usytuo
winął się mdłości, atoli od zakrzyknąć, iluż nieprz>-‘ stępując jego połowę Ja wprost z® starożytnych mi tub śmierć. Większość pism dzić, lecz nie omieć stam nim w trakcie zabawy kar
czas. na początku lat wanej w środku
czuwa potrzebę obcowania iemnvch sytuacji mogLibyś kież było zażenowanie Fry strzów może być utnidniio- K*-atesa zaginęła i nie wia tąd wyjść. Aiystyp umiał nawałowej, tańcząc z ko
sali.
sześćdziesiątych
Brook Mogą spacerować, pod
z kobietą, nie uczyni tego my uniknąć, gdybyśmy poć ne, gdy musiała odejść nic ne. Niemniej warto przy domo dokładnie co. wobec ba! w^yszedł stamtąd razem bietą, która m; już za so
przeorowadził swój sła chodzić bliżej do planu
. wbrew prawu (Ep’kur lubił chodaili do spraw cielesnej me wskórawszy. Wracam patrzyć się, jak śmiało roz tego post’iłował w zamiar z kurtyzaną Uais, z którą bą wiele karnawałów —
wny
eksperyment ar gry. Czy Pędzie
przemawiać publicznie); po unii, także w. karnawale, od zimnego posągu — o- wiązywali problem y, na cudzołóstwa i uczęszczania żył sobie z nieukrywaną co wcale nie oznacza, że
to
przy iemr ością!
tystyczny, znanv pod na miało jakieś konsekw'en
trzecie — miłość jest zjawls nie bez pewnego zażenowa
niektóre: z ich roz-wiązań do domów rozpusty.
musi
być
stara,
młodzież
Iwiadczył? Ech. rozumie niewielu dzisiejszych męż
kiem dziwnym, nlt jest da nia!
zwą „Teatr okrucień- cje
artystyczne, zoba
— „Powiedz ml — rzekł
toraz „w świiecie” od
Z tym I* ogólni* domy Ary3ć,rp do pewnego czło bj*wa
StWŁ*.
rem bożym, stosunki cie
Kto czytuj* starożytnych niewieści wracasz od filo- czyzn od ważyłoby sią. Na
czymy...
naat*j
latl
lesne nde p: .ynoszą ab solu filozofów, musi wszelako zoiat
pnzykiad Freies: ten* rwą "oepust* nie mi*hr najgos wiek* który czynił mu z
Opr OKO
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IJŻ w pazdzierm
ku, nie tylko rnelo
ęljf mani, ale niemal
i cszysc.y, emocjomwa-i.
się będziemy
wielkim
konkursem. Spośród, bo
iviem wielu, odbywają
cych się w rozmaitych
terminach i miejscach,
żaden, przynajmniej u
nas me cieszy się taką
slau'ą i rozg}osem.
Wielki
Chopinowski
cieszący się prawie 50letnia tradycją, skupia
jący uwagę najznakorni
tszych profesorów, arty
stów, ludzi sztuki, sła
wiący muzykę wielkiego
naszego rodaka od Japo.nii do Wietnamu przez
całą Europę i Amerykę.
Więc znów w paź
dzierniku, jak co pięć

CAF — Kraszewski

Gdańsód Klub „Morsów
bóre-gó pełna nazwa brzmi:
Klub Hartowania i Kąpieli
Eimńo wodnych powstał w
.1575 rolni i właśnie obchoizi swoje
dziesięciolecie.

Zrzeszonych członków jest
około 200. Większość
to
mieszkańcy Trójmiasta, ale
są tu równ.ji warszawia
cy, odważni z Poznan.a i oko
lic, a także amatorzy zim
nych kąpieli z woj. katowic
kiego. Prezes klubu — dr
Orłowski wymienia zalety i
kotrzj śei dla zdrowia wy-.
pływające z ich stosowa
nia: lecznicze oddziaływanie
ruchu i dotlenienie. Inten

TO wie, czy
gdybym miął
wylądować na
bezludnej wys
pie, mogąc wcze
śniej
wybrać
trzy książki na długie
gorszabez
— zmienił również,
ludne wieczory i ranki, nie a raczej zmniejszył (do ze
tdec’dowa'bym się m. in ra) skalę twojej pamięci,
na broszurę pt. „Prawo twierdząc uparcie, że prosił
prasov'e” Lektura to dla o autoryzację i wywiad wy
rńme fascynująca ao tego drukowano bez jego zgody!
stopnia, że obecnie przygo Na to, że Iks zrezygnował
towuję sie do .uroczystości z autoryzacji, recenzent iad
z okazji pierwszej półrocz- nych dowodów oczywiście
nicy systematycznego pow nie miał Bo też dzienmracania d.o. treści tego best- karz dżentelmen nie zacho
selleru' minionego roku. wuje się jak agent zgniłej
Opinie c tej ustawię dawno CIA, trzymając w hot-dogu
już ukazały się w większo mikromagnetofon, a w 1e
ści pism codziennych i nie wej dziurce nosa miniatu
codziennych, toteż wcale rowy aparat fotograficzny,
mę. zamierŁim wskakiwać
w dziurawe kalosze i opo
wiadać, jak się w nich spa
ceruje po deszczu, tym bar
dziej,, że powinności muzy
cznego okienka ,,DB” są
całkiem inne. Niemniej,
wspomniane prawo pryncy
pialnie, , bo pryncypialnie,
ale''” reguluje przecież łakże
jg.potencję” publicystyki kui
turalnej, czyli i muzycznej
oczywiście. Lu — wydawa
łoby' sięTi'— narzekać można
najmniej lub weale. ale to
tylko fikuśne pozory. Ma
jąc w pamięci kolekcję pa
Ira grafów dobrotliwie ostrze
gających kiedyś za co i ile
..grzywny, czy nawet pozba
wienia. wolności, grozi auto
rowi ,;nieprawomyślnego’'
-tekstu — powinno się wy
kazywać meiaz gigantycz
ną przebiegłość w zbieramu Murek Jargus
materiałów prasowych oraz
nie mniejszą ostrożność w
•ich puolikow'aniu, bo ina
by „na wszelki wypadek
czej... Przykład?'
; ;przykład. Niezbyt orygi mieć argumenty. Ponadto
nalny ziesztą. Otóż, jeden dziennikarz dżentelmen na
z recenzentów przeprowa- perlisty uśmiech rozmów
1 ł dził w ub. r wywiad z oso cy, przyodziany w słodkiebą parającą się muzyką „Mam do pana zaufanie”,
rockową, przyjmijmy, że ta nie zareaguje, jak ongi w
osoba to Iks. Wywiadowa Jujkowym dowcipie prze*oay Iks ani nie zażyczył so- żnny. względem Kuski —
Jaie. ani nie zaządał autory- napisz mi to pan na piś
tac.i i tekstu, mimo że moj mie! Za to żurnalista śni
arcylojalny kolega sam za później’ koszmary o para
proponował (choć nie mu grafach za zniesławienie i
siał) przeprowadzenie tako oszczerstwo...
Za chwilę rewers tej mo
wej. „Mam ao pana zaufa
nie” — usłyszał od Iksa nety, bo jeszcze sobie kto:
Rozmowa,
bez żadnych pomyśli, że naprawdę by
zmian merytorycznych, zo łem na bezludnej wyspie,
stała , opublikowana
Nie co skłoniło mn,e do zasile
minął wszakże tydzień, .jak nia rozmnażających się
bohater wywiadu zarzucił (diabli wiedzą — przez pą
dziennikai zowi, co następu czkowanie, czy jak?) sze
je: tendencyjność, zniesła regów' niszczycieli praso
wienie
i
przeinaczenia wych środowiska rockowe
Chociaż żaden z tvch zarzu go i takiejż muzyki (ach,
tów nie miał pokrycia w te metody! Niedawno naj
faktach, Temida prawie sympatyczniejsza popołud
ostrzyła już swój miecz na ni ówTka w Polsce zademon
żurnalistę. Iks, który nie strowała ośmieszenie muzy
dość, że w ciągu kilku dn* ki młodzieżowej „c> tując ’
żmiemł O dobre 180 stopni celowo poprzekręcany
credo artystyczne, to — co pod założoną tezę — tekst

K

sywne pobudzenie układu
krążenia — wyrównanie
biochemii organizmu po
przez wpływ składników
chemicznych wody mors
kiej orajr ćwiczenia silnej
woli organizmu ludzkiego.
Wszystkie kąpiele w morzu
prowadzone są pod okiem
lekarza klubowego i in.stru
która wf. „Morsy” twierdzą
że od lat nie znają kataru
i grypy

piosenki.., niemłodzieżowe
Azali dżenteimeneria wspo.
czesna ma dwie strony, jak
moneta właśnie. W ub r
wydarzyła
sie
bowiem
(chcę wierzyć,
że tyl
ko ta jedna, o innych te
go rodzaju nic mi przynaj
mniej nie wiadomo) sytua
cja vprost odwrotnie pro
porcjonalna do opisanej w
związku z Iksem Dzienni
karka znana ze szczegól
nych „sympatii” do rocka,
przeprowadziła rozmowę z
jednym z zespołów punko-

{iżentelmeneria
współczesna
wych, nie racząc, przed
drukiem, spytać członków
grupy o zgodę na włożenie
w ich usta opinii, któ
rych... w ogóle nie wyrazi
li...
Ja tam chwalić się me
będę, ale też swego czasu
zostałem posądzony, przez
innego Iksa, o- rozpowszecn
nianie o nim nieprawdzi
wych informacji. ,.Mńj” Ik
ostatecznie jednak okazał
się być człowiekiem o do
brej pamięci, co jest chyba
jedną z nąjwazmeiszych
cech dżentelmenerii współ
czesnej — po tej nie zdewaluowanej jesicw stronie
monety.
Mimo to, grzeszków na
sumieniu mam trochę t ja,
choć mniejszych (rzecz jas
na — najwstydliwsze zmil
czę), takich, których para
grafy pr&wa prasowego na
szczęście nie obejmują. A
to, że gratulując kiedyś li
derowi zespołu, który zdoDyl „Złotą Płytę”, rzekłem
— to chyba ciężko zapraco
wana... „ŻÓŁTA Płyta” (co

Gdański klub współprscu
je i wymienia różne do
świadczenia ze zwolennika
mi „hartowania ciała i du
cha” także w Związku Ra
dzieckim, NRD i Czecho
słowacji.
Na zdjęciu „Morsy” pod
f7As tradycyjnej noworocz
nej
kąpiel: w Bałtyku,
ßrrr...

dni się stało???), albo to, żfe
schodząc po schodach z nic
zb\ t obecnie hołubioną wo
kalistKą, nadepnąłem jej na
suKienkę, tak iż prawie błe
dną akrobacje dokonywane
ostatnio *na ekranach na
szych kin przez* „Błękitny
Grom”...
A
jaki
we
mnie uderzył grom, by pod
czas ubiegłorocznego fe
stiwalu sopockiego, gdy los
recenzencki zetknął mnie z
I Damą Polskiej Piosenki
(no, w końcu też kiedyś
była idolką swego pokole
nia..,) kilkakrotnie z dzikim
uporem wmawiać artystce,
że jest przewrotna, skoro
twierdzi, ii czuje ogrom■ nt, tremę przed wystę
pem?
Za każdym ra
zem wr
odpowiedzi otrzymywaiem
wymowny
mazowszański uśmiech po
litowania dla niesfornego
wvpytywacza - wmawiacza.
Cóż, wtedy jeszcze^ nie roz
gryzałem, jak dziś, tajni
ków' dżentelmenerii współ
czesnej...
Jej przejawów jest bez
liku, a najczęstsze dwa są
sofre przeciwstawne: aloo
forma zastosowana na kon
ferencji prasowej przez pe
wien zespół, odpowiadający
na większość pytań jednym
słowem: bzdura, albo — peł
na galanterii, forma użyta
przez pracownika przedsię
biorstwa fonograficznego,
który na propozycję nagra
nia płyty naszego zasłużo
nego muzyka bluesowego,
odrzekł mu — proszę pana,
pan już tyle nagrał w swo
im życiu Nie warto to mło
dym ustąpić miejsca?
Zdaje się, że w ekspresie
mknącym do dżentelmene
rii jutra wszystkie miej
scówki przy oknie są stalą
zajęte Dlaczego przy oknie?
Szybciej można wyskoczyćW razie czego.

lat zjada do Warszawy
co najlepsi, wchodzący
dopiero w świat muzyki
ale utalentowani i pra
cowici öy stanąć w
szranki konkursowe Tak
że ct, którym wiek wło
sy przyprószył siwizną,
którzy zdobyli juz sła
wię, a dziś zasiadają w
charakterze profesorów
członków jury.
Pamięć ludzka najlep
sza jest jednak ulotna,
dawni zwycięzcy często
odchodzą w zapomnie
nie, zresztą■ dzisiejsze
pokolenia
melomanów
nie sięgają już własny
mi wspomnieniami do
początkom, gdy prof.
Jerzy Źirawlew zainicjo
wał I konkurs. Moje np.
loiasne wrażenia rozpo

RZED kilku laty młoda para % Melbourne ’nal.uU '■■■ si-'nic V tCloria — J usługując się eieklro
nlcuiyra detektorem — ponad 27-kilogramową
bryłę złota. Skarb leżał zaledwie kilkanaście
centymetrów pod powierzchnia ziemi. Znalazcy
nazwali bryłę „Ręka losu” i zdeponowali ją w
jednym r banków australijskich, czekając na./iabywcę.
To wydal zenie stało się przyczyną nagiego wzrostu za
interesowania opinii publicznej rejonem leżącym mięazy
miastami Weddebourne, Bendigo 1 Donoily, zwanym „rio
tym trójkątem”. Wspomniana wyżej „Ręka losu-’ Dyja w,
stanie Victoria drugą co do wielkości znalezioną tu bry
lą złota. Nic więc dziwnego, że wiadomość O fantastycz
nym znalezisku spowodowała prawdziwy najazd prywat
nych poszukiwaczy na złotonośny rejon — ku przeraże
niu tamtejszych mieszkańców. W mieście Weddebourne
(230 km na północny zachód od stolicy) utworzono nawet
,,oacl7.ial wartowniczv”, którv chronił rejon m.asta przed
inwazją przygodnych poszukiwaczy złota, ściągającvcn tu
masowo samochodami i autokarami. Mimo niechęci tuuylców, obawiajaeveh się .perturbacji
gospodarczych i
komunikacyjny ch. amatorzy złota biwakowali w namio
tach 1 przyczepach kampingowych, doknując- gorączko
wych poszukiwań, w nadziei, te uśmiechnie się do nich
los, podobnie jak do Ich poprzedników w latach fiO-tych
ubiegłego wieku, kiedy to w rejonie tym znaleziono naj
większy nugget Australii,. ważący ok. 78 kilogramów,.

Detektor zamiast.,,
łopaty
Przez, długi c^ns zie
mi? broniła swych skar
bów, aż do chwili gdy
dwaj uczniowie szkolni
przy pomne y detektora
metali odkryli i wygrze
bali- z ziemi ważącą 2,3
kg bryłę. Wkrótce po
tem inni poszukiwacz.«
mögt: również zano
tować pewne
sukcesy.
Znaleziska nie osiągnę
ły jednak wspomrianei
wielkości, a upragnione
bryłki dały się zmieś
cić między kciukiem &
palcem wskazującym.
Szczęśliwszą rękę mie
li dwaj 19-letni Nietn-y
z Darmstadt:
Frank
Weis» i Micftael Arnold.
Przyjechali oni w goś
cinę do krewnych
w
Melbourne i w czasie
pobytu w tym mieście
odbyli krótką wycieczkę
po kraju. Trasa podró
ży zawiodła ich również
do Weddebourne.
Tu
postanowili
dla żartu
spróbować szczęścia. Od
przygodnych
znaiomych pożyczyli aparat
elektroniczny do wykry
tkania metali i po klku
godzinach „pracy”- ku
swemu wielkiemu zdu
mieniu wydobyli z zie
mi 13-uncjową bryłkę
złota
Wiadomości o szczęśl’
wych rezultatach posz"
kiwań wzmogły jeszcze
bardziej ciąg przyjezd
nych amatorów łatwego
wzbogacenia
się, co
władzom miast i osie
dli w „trójkącie złota”
przysporzyło
dodatko
wych kłopotów. Miesz
kańcy Weddebourne po
dejrzewają też, że pewne ilości złota znajdują
się również... pod głów
ną ulicą ich miasta, ale
w żadnym
przypadku
nie dopuszczają, myśli,
by miano kiedykolwiek
zezwolić na jej rozkopy
warne.
„Złot” trójkąt” w sta
nie Victoria nie jest by

najmniej jedynym rejo
nem Australii, skupiają
cym uwagę -poszukiwa
czy złotego kruszcu. In
nym tego rodzaju ośrod
kiem są
nolożone na
przeciwległym
krańcu

Mikołaj Juliński
piątego kontynentu oko
lice miasteczka Cue (od
ległość prawie 3 tys. ki
lometrów w linii powie
trznej!)
Przed trzema
laty wydobyto tam kil
ka brył złota, co spowc
dowało lawinę wyjaz
dów w ten rejon kraju.
Pięć procent szansy
na powodzenie
Adwokat Bili Harris z
Peth wraz z żoną Jac
kie przejechał 450 kilo
metrów w głąb pustyn
nego rejonu zachodniej
Australii, by
spróbo
wać szczęścia. W ciągu
kwartału przedsiębior
cza para znalazła złoto
wartości 30 tys. dola
rów. „Takiego dochodu
me daje nawet najlep
sza praktyka adwokac
ka”! — oświadczył me
cenas przedstawicielom
prasy.
Inny* mieszkaniec Au
stralii — Sydney Bar
nes, posiadający nie wie)
ką posiadłość na terenie

umisHi

iedy
pisoiümv
Prawdę powiedziawszy, nie wyonzeiowe żegarsiwo, ole
o Yacht Kiu- h/ile zakończono ile rer'**'*- może mieć równie! decyduję
b4*
Stoczni no. Jaki będzie zajem dal
szy kurs tego klubuT — tru cy wp*yw nc żeglarskie do

K

dno wyrokować,
Im,
Patnzqc na te sprawy

Gdańsk lej
Len fra, w mote
rtał*
„Trzymaj
«ure", nło sqdctrtiimy z« tok
wttoiolo przyjdoio nom, wra©oć ao tegc... kursu. Triymo]
ku*»: to znaczy nagrody Roj«
Roku,
to
zwycięstwa w
śwknniwych regałach, to w
końcu popularność w kraku
kapitanów I Ich załóg, to
żeglarska soPdnosć i organi
zacja, Tymczasem zdalne ze
oranie wspomnianego kkibu
trwałe roledwłe 20
minut
od 10.30 do 10.50 Wtaścłwśe
wcale nie trwało. W nomen
cl« wyto om pnz« wodniczqc«
go zebrania, powstał konflikt
mtodizy większość q
zetołcHiveM ieg'arzy a kiercwnłcśwenr klubu. Kto ma bvć prze
vodb-jczocwin zebrań la* Te
go problemu nie rozstrzygnlę
to Część zebranych swoje,
dotychczaro-vy zorzqd też
nie był bez „żelaznych” pro
pozyciii — diametralnie róż
nych od propozycji i san.
Ha tym zebranie zakończo
no.
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czynają sie na Halinie
C.zerny-Stefańskiej t Bel
li Dawidowicz — laure
atkach pierwszego powo
jennego konkursu, sięga
ją Adama Harasiewicza
i Bernarda Ringeissena,
którego rozentuzjazmo.uuina młodzież, w po
czuciu krzywdy jaką oy
ło dla artysty III miej
sce wynosiła na rękach

Przed wielkim
konkursem
z poznańskiej fVharmonii.
Dlatego dobrze, bar
dzo dobrze się stało, że
Janusz Ekiert wraz z Ha
liną Pniewską rozpoczę
li już teraz prezentację
cyklu programów poś
więconych konkursowi
Początki, jego sięgoja
roku 1927, a celem zasad

“T
dawnych
nieczynnych
już kupalń
złota pod
miastem Leonora, budu
jąc chlewik, natrafił na
prawdziwy skarb: w cią
gu paru dr>r wydobył z
ziemi złoto wartość: ok.
100 tys. dolarów. Jego
obejście stało się przed
miotem
zainteresowa
nia pewnego towar zystwa kopalnianego, któ
re zaproponowało
mu
sprzedaż zagrody. Właś
ciciel zgodził się i zainkasował prawne 2 milio
ny dolarów. W tej sa
mej okolicy — w mie
siąc później — małżeń
stwo emerytów z Perth
poszukiwało resztek sa
telity Skylab, ale za
miast tego wrydobyło z
ziemi 13,3-kilogramową
bryłę złota.
Po-zły w górę ceny te
renów, na których kiedyś
znajdowały się koDalnie
złota. Przewijały
się
orz.ez nie tłumy ludzi,
reprezentujących
roz
maite warstwy i środo
wiska. od wdóczegów po
dyrektorów
przedsię
biorstw, od dzieci szkol
nych — po rencistów
W wielu
przepadkach
stare kopalnie, założone
w ub. wieKu, i zamknią
te kiedyś jako nieren
towne, podejmują znów
pracę. Uruchomiono też
nowe obiekty odkrywSzukanie szlachetnego
kruuzczu
salo się dla
wielu mieszkańców Au
stralii czymś w rodza
ju pożytecznego i — co
ważniejsze — opłacalne
go hobby, miłą formą
spędzania
weekendu.
Mało kto przeimuje się
ostrzeżeniami
eksper
tów, korzy twierdzą, że
zaledwie 5 procent po
szukiwaczy ma szanse>
znalezienia
czegokclwieK
Największy zysk przy
pada nie tyle grzebią
cym w ziemi. iecz —
producentom i spzedaw
com
elektronicznego
sprzętu do wy'Rrywania
metalu. Novroc zesny de
tektor, sygnalizujący obecność meta’u na głę
bokości dwóch metrów
kosziuje do 2 tys. dola
rów. Kto
jedni k nie
może nabyć
własnego
aparatu, może pożyczać
go w którymś r więk
szych miast, albo w rejo
nach „złotonośnych”, oczywiście za odpowied
nią zapłatą
will wasz klub I polskę banaere m. In. kapitanowie: Pień
kawa, Bogucki, Wierzbicki...
Że można robić doskona
łą żeglarską robotę i
bez
tych wieikłch nazwisk — to
pnewda. cłe...

P

konam »a w »koii krajowej. I
z nie mo w tynr> todnej prze- łem:

RZYMOM INA ml
się
anegdota, którq przy
pakiejś okaizjl usłysza-

Ródin a... żeglarstwo
Romuald Ekowsk
nasyć)! ktuh- , można by po
wtortL
m ««braola jak z«
brania, rń» odbyło *ię i to
wsizystko. Ni* pierwsze to I
nie ostatnie, na którym brav
iedromyślności i zgody. To
p aiwda. Sc to wasize wewnę
tńzne »prawy — ole tak to
już bywa na świeczniku —
że to co się u was dzieje,
nie tylko bulwersuje
całe

niczym, oprócz popularj
zacji było oczyszczenie
muzyki Chopina z wszel
kich manier i odstępstw
na rzecz przywróceraa
czystości stycu. Ekiert
rozpoczął swą barwną
opowieść oczywiście od
tego początku, gdy siła
mi ( funduszami społecz
nymi (brał w tym udział
nawet Polski Monopol
Zapałczany) udało się
zorganizować i zaprosić
do Warszawy 26 uczest
ników, w tym 16 Pola
ków Triumfował LewOborm, udział brał tez
Dymitr Szostakowicz, a
w jury zasiaaał już
wtedy Zbigniew Drze
wiecki. Oczywiście, nie
ma z tego okresu ani
taśm
filmowych, ani
zbyt wielu pumiątek,
ale autorzy programu po
służyli się późniejszymi
dokumentami, także fil
mowy mi, k tóre np. paku
żują ówczesnych laurea
tów (trzech, przedwojen

Były minister
kultury
sody. Będgc krokowym po
tentatem I majqc takq baczę i sztuki, żarliwy propaga
jak wasza, mogi iście nie tyi tor socrealizmu w sztuce
ko zdobywać latrry w kir zaprosił do siebie sławne

owych I europejskich rega go rzeźbiatza.
— Mistrzu — powiedział
tach „Finna” czy też ,470",
nie*
i *także, o może
Drzede minister — zyska pan po
wazystkrm to na waszych ja trójną sławę, pieniądze ’ i
cMach takich |ak sy. ,,Freya'' uznanie — moje.1 —
U

nych konkursów) gdy po
latach byli juz znakamitaściami. Mieliśmy więc
okazję zobaczyć i po
słuchać
Szpinalskiega,
Sztompkę, a polonez Atdur, op. 53 w ioykoimniu
nieodżałowanego Witol
da Matcuzyńskiego by1
prawdziwą ucztą dla
wielbicieli muzyki Cho
pina. Janusz Ekiert zna
komicie zorientowany w
temacie, barwnie opo
wiadał nie tylko o wy
nikach, rezultatach po
szczególnych konkursów,
umie i może urozmaicić
swą opowieść niemal anegdotami, wspomnienia
mi z poszczególnych faz
każdego konkursu.
I
słucha się go z autenty
cznym zainteresowaniem
i warto czekać na mar
cowy, drugi odcinek
„Historii wielkiego kon
kursu”.

Barbara Kanold

Opublikowanie wykazu marynarzy poległych w
obronie Wybrzeża w 1939 r. pt. Aby nie pozestaP1
bezimienni (1—13), „Dziennik Bałtycki” nc 218, b24
230, 230, 242, 254, 259, 265, 271, 277, 283, 295 i 301-198*
nawiązujące dc podobnego zestawienia, wydruko
wanego w tejże gazecie i pod tym samym tytułett
przea 22 laty (nr 231-237) (1962), i będącego je*«
dwukrotnym liczebnie rozszerzeniem, pociągnęło za
sobą — tak jak uprzednio — odzew czytelników.
Nie był on wprawdzie tak duży, jak można się
było spodziewać, ale pomógł w wypełnieniu kliku
luk i wyjaśnieniu niektórych spraw, za ©* autof
składa serdeczne podziękowanie.

IERWSZYM, i bar
az.o cennym ouizewem było nadesła
nie pudtłoizny jednego z
kilku ówczesnych obroń
ców Wybrzeża, wymie
nionych we wstępie po
przedzającym listę pole
głych. Mowa tu o bezsku
teczme
poszukiwanym
od lat zdjęciu ówcześnie
gj zastępcy
dowodcy
ORP
„Mewa”
ppcw.
mar.
ZBIGNIEWIE
MIELCZARKU.
Obec
nie autor otrzymał aż
dwa identyczne zdjęc.a
tego oficera, jedno od
brata, p. Zygmunta Miel
czarka z Gdańska dru
gie od jego szkolnego
kolegi i przyjaciela (o
nieczytelnym, niestety,
podpisie).
Napisała p. Zofia Szy
balska, ówczesna pielę
gniarka, a potem s ostra
PCK w Gdyni, dzięki
której zostały uratowa
ne sporzad7.one wtedy wy
kazy po!e,głvcti Odpo
wiedzi na jej list autor
udzielił bezpośrednio.
Dzięki kilku czytelni
kom uzupełnione zostały
brakujące imiona niektó
rych
poległych. Garść
informacji o poległych
kolegach — 1 absolwen
tach Szjcoły Morskiej w
Tczewie przekazał eme
rytowany
starszy me
chanik
PMH, p. Jan
Skibniewskl z Gdansica.
Nieco informacji zostało
zaczerpniętych z książ
ki Edwarda J. Krutola,
pt. Oksywie (Warszav'a
1984). która ukazała się
już podczas druku wyka
zu.
Jeden z czytelników
zwrócił uwagę na to, iż
niesutomie jest używana
w wykazie nazwa Babi
Dół (w Babim Dole), za
miast prawidłowej naz
wy Babie Doły (w Ba
bich Dołach).
Jest to

tym baraziej myląc«, i!
pod Gdańskiem i«tni«j<
miejscowość o naiwu
Babi
Dół.
Muwię
więc
wyjaśnić,
±«_
w swy-ch dotychczaso
wych
publikacjach o
obronie Wybrzeża, a tak;
że w drukowanym po
przedium wykaz.e poi
giych, używałem nazwy
Babie Doły. Dopiero ostamio, wzorując się na
mnych książkach o tej
tematyce (takich, jak: A.
Rzepmewski,
Obrona
Wybrzeża w 1939 r.,
Warszawa 1&70‘, Z. Bocz
k-owski, Miny za burtą,
Warszawa 1975; Gdyni»
1939. Relacje uczestni
ków walk lądowych. Opracowanie W’. Tym, A
Rzepniewski,
Gdańsk
1979; E. Kosiarz, Obro
na Kępy
Oksywskiej,
Warszawa 1934) zmień,
łem — niesłusznie, jak
się okazuje — pisownię
Oczywiście przywrócę w
zestawieniu prawidłową
nazwę.
Dc podanych w wyka
zie nazwisk należy do
dać jedno, które zostało
omyłkowo
pominięte:
KARD AS JAN, mat z
I D API, data i miejsce
śmierci nieznane
W wykazie nie zosta
ły natomiast umieszczo
ne nazwiska dwóch ma
rynarzy, rzekomo pole
głych w dniu 1. 09. pod
czas nalotu
na Puck,
czego .jednak nie pot
wierdzili żyjący przed
stawiciele Morskiego Dy
wizjonu Lotniczego. Mo
wa tu o Józefie Uoraffie („Kalenaarz Gdań
ski” 1984, s. 436) i ma
rynarzu
nazwiskiem
Lange (wg
informacji
nieżyjącego już Włady

sława Wzorka).

Jak już
podawałem
we wstępie do listy po
ległych, znaczne jej roz
szei zenie to duża zasłu
ga kpt. ż.w. (mylnie wy
...minister długo przeko- drukowano kpt. mar.) i
kmdra por. w st. sp. Ka
nywał artystę...
zanurza Szczęsnego, któ
W końcu rzeźbiarz za ry latem 1933 r. ,objepytał — czy wie pan pa I cliał i zwiedził wszystkie
cmentarze
nie ministrze kto to
był nadbrzeżne
I od Gdvni po WejheroRodin?
I wo, i od Władysławowa
— Ależ oczywiście — I po Hel. Niestety, kmdr
odpowiedział minister. To 8 ączęsmy zmarł w Gdy
ni 21 llsopada ubiegłego
sławny francuski rzeźbiarz
roku i nie »dążył już
— No, a cxy zna pan naz zobaczyć w d,-uku owo
wisko ówczesnego minis ców także własnego tru
i zaangażowania. Po
tra kultury i sztuki we du
zostanie on we wdzięcz
Francji — pyta artysta.
nej pamięci piszącego te
I słowa, a także — należy
— Hm... no nie.
' sadzić — rodzin tych po
ległych, o których infor
— 'Właśnie'...
macje podał, zweryf.ko
wał Iud uściślił.
Na zakończenie należy
raz jeszcze podzięko
Wracając jednak do owe ■| się
wanie wszystkim czyteigo „nieszczęsnego" walnego niKom, którzy odpowie
zgromadzenia
stoczniowych dzieli na apel autora,
redakcji
żeglarzy, rhciałcby się po jak ■ również
Bałtyckie
wiedzieć: Panowie, musicieI „Dziennika
— za życzliwe po
dojść do porozumienia, poro go”
średnictwo.
Wydruko
zumienia niezmiernie ważne wana obecnie lista pole
go tak dla was jak i
pol głych zostanie zam msz
skich żagli. Z naszei strony czona w swej poprawie
chętnie udostęonimy żeglar nej wersji, w pry.y gotowywamej do druku ksiąz
ską rubrykę vKilwatej-” jeśli ce „Mała flota wielka
tylko mogłoby ło pomćc w duchem”, będącej uzu
przezwyciężeniu warzych — pełnieniem i row ze rże
mam nadzieję
chwilowych niem książki „Wielkie
— trudność, Obiecujemy ró dni małej fioły”, ocze
kującej obecnie na swe
wmeż, częstsze aniżeli doty dziesiąte wydanie.

„Mestwln” ęry też
„Geda- zacznie pan tworzyć w tym chczas publikacje o woszych
•-g'-ipjVrch dokonaniach
nla", na wodach świata tła stylu
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Co, gdne, kiedy ?.. Co, gdiie, kiedy 9..
Teatry
ODASSE
Opera 1 Flinaru o
ma Bałtyck* , Koncert symfometry — w programie: J. S.
Bach
— Kantata
„Wachet
auf...” — Magnificat, g. 19.
oOYNIA, Muiycir", StrauaaUda, g. 19.

It Muzea ■

Britannia, ang.
od 15 1., g.
18.3«, 18 3«
GRABÓWEK, 1 «la, Uciec*1.*
z Alcatraz, USA, od 15 1., g.
16.15, 18.30.
RUMIA, Aurora, Podróż za
Jeden uśmiech, poi., g. 15; Co
ma, USA, od 18 1 g. 17. 19.
OKSYWIE, Grom, Czas doj
rzewania,
poi., od 15 U g.
19.30.
w woj. gdańskim
CZARNA
WODA, Wda,
A
stawką Jest śmierć, fr., od 18
L
GNJEW.
Pionier, Kamienne
tablic«, poi., od 15 1.; Impe
rium kontratakuje,
USA, od
12 1.

HEL, Wicher, Akademia Pa
na Kleksa, poi , g. 17; Butch
Cassidy
1 Sundance
Kid,
USA, od 15 L, g. 19.30;
Tom
Horn, USA, od 18 1., g. 21.30.
KARTUZY, KaszuD, NiebiańSKle dni USA od 15 1.; Syn
teza, poi., od 12 t
KOŚCIERZYNA,
Rusałka,
Grzechy dzieciństwa, poi., od
12 1.;
lata dwudzieste
lata
trzydzieste, poi., od 15 1. '
ŁĘCZYCE,
Zalesie,
1941
USA od 15 1.; Przygody Cab
neczkł, jap..
PBLPi.lN, Wierz« ca, Piękna
kurtyzan«, chiń., od 15 1.; Su
perpotwór. Jap.
PRUSZCZ,
Krakus, Słowik
radź., g. 1630; Seksmisla, poi
od 75 1., g. ’8.30
PRZYWIDZ, Świteź, Najdłuż
sł. droga, jug
od 15 1; Cza
rodzlejskie dary. NRD.
PUCK, Mewa, Poszukiwacze
zaginionej arki, USA, od 15 1.
SKARSZEWY
O (.rodzenie,
Wedle wyroków twoich, poi.,
od 15 1.; Czarodziejski Lalo,
węg
STARA KISZEWA, Szarotka,
Ucieczka z Alcatraz USA, od
15 U; Akademia Pana Kleksa,
QDA^äK,
Lealngrad,
Sza poi., cz. II.
STAROGARD,
Sokół,
Pie
leństwa panny Ewy,
poi., g.
10, 12, 14; Klasztor
Shao-Lln, niądz, fr. od 18 1; Akademia
Pana
Kleksa,
pol.,
cz.
II
Sput
Hongkong, od 19 1., g. i6, 18
20. Studyjne - Helikon,
Ręce nik, Pies w szufladzie, bulg :
do góry, poL, oa 18 1., g. 18. Duch, USA, od 15 I.
SWTBNO, Barkas,
Tootsie,
Kameralne - Żak,
Odmienne
stany świadomości,
USA. oo USA, od iS 1., g. 18.
TCZEW Wisła, Czas dojrze
18 L, g. 15.30; Policjantka, fr
oa 18 1., g. 17.45, 20. Drukarz, wania, poi., od 15 1.; Powrót
Vabank, poL, od 15 1., g 16.30: Mechagodzilli, jap., od 12 1..
ani
Muminków
Dziedzictwo, ang., od IG L. g. Szczęśliwe
18.30. Geüanta, Tysiąc millar- poL
WEJH1ROWO, Świt. Seksmi
aów dolarów, fr., od 15 1., g
18, 18.30. Watra - Dom Har sja, poi’., od 15 I,- Robinson
Kruzoe
marynarz
z
Yorku
cerza,
Na
tropie
Sokoła,
NRD, od 12 1., g. 10; Unkas czech.-RFN
WIELE,
Wanoga,
Dziedzic
ostatni Mohikanin,
rum., g
Coiargol
14: Test pilota Pirxa, pol., od two, ang., od 18 1
II L, g. 18; Sęp węg., od 15 na Dzikim Zachodzie, poi.
WŁADYSŁAWOWO,
Albatros,
1.. g. 18.
ORUNIA,
Kosmos, Coiargol Błękitny Grom, USA od 15 1
walizka,
na Dzikim Zachodzie, poi., g. Coiargol 1 cudowna
18, Czy leci
z nan.l
pilot, poi.
ZBLEWO,
Gryf. Walka
o
USA, od 12 L,' s 14, 18, 30.
NOWY PORT, 1 Maja, Ślepy ogień, kanad.-fr . od 18 1.
ŻUKOWO.
Radunia,
Najlep
pelikan, radź., g. 18; Zaginio
szy kumpel, USA, od 15
1.;
ny, USA, od 15 i., £. 18, 20.
WRZESZCZ Bajka, Czy leci Hultajska czwórka radź.
a nami pilot, USA, od 12 1., g.
w woj. elbląskim
10, 12, 14, 18, 18, 20; Znicz Impe
ELBLĄG, Syrena, Seksmisja,
ilum kontratakuje USA, od 12
Robin
1.. g. 15; Magiczne ognie poi., poL, od 15 1.; Strzały
od 15 1., g. 17.30, 19.30. Zawi Hooda, radź. Sw.atowlt, Wal
ka
o
ogień,
kanad.-fr.,
od 18
sza, Seksmisja, poi., od 15 L,
L; Tajemnica starego ogrodu,
g. i7, 19.15.
poi.
OLIWA, Delfin,
Seksmisja
KWIDZYN,
Tęcza, Anielska
poi., od 15 1., g. 15 45, 18.
czech., od 18
1.SOPOT, Bałtyk E. T.. USA. dlabilea,
Muchtar
m
tropie,
radź.; Ca
13, 15.30, 17.45;
O-bl
O-ba,
poi., od
18 L, g. 20. Poionia. ły ten zgiełk, USA, od 15 L
MALBORK,
Capitol, E. T
Żandarm na emeryturze, fr.,
Klubowe,
Najlepszy
od
12 L, g. 13.30
Klasztor USA.
Shao-Lln
Hongkong,
od 1» kumpel, USA, od 15 L
BRANIEWO,
Dar,
Fucha,
L, g. 15.30, 17.45, 20.
GDYNIA,
Atlantic.
Thals, poi., od 15 1.; Powrót Mecha
godzilli, Jap.
pol., od i8 L, g. 15 17, 19.30
DZIERZGOŃ.
Przyjaźń, —
Warszawa,
Old
Surehand,
fr.,
jug.,
g. 10; Klasztor Shao- Żandarm na emeryturze
od 12 1.; Konik
Garbusek,
Lln, Hongkong.
od 15 L, g
radź.
12. 14, 16. 18, 20. Goplana, Sa
GARDEJA,
Wars,
Coma.
turn 3, ang., od 15 1., g. 15;Gangsterzy
szos, Kanad,, od USA, od 18 L; Ostrze na ostrze,
poi.,
od
12
1.
15 1 , g. ,7, 19.
KISIELICE, Jutrzenka, Wlel
OBLUZE, Marynarz, Błękit
kl Szu, poi., od 18 1.
ny Grom, USA, od 15 1., g
MŁYN \RY, Zenit, Pasażer w
15. 17 19.
chlń., od 15 1.,
ORŁOWO,
Neptun,
Akade kajdankach,
mia Pana Kleksa, pol., cz. I. Przygody AU Baby i 40 roz
g. 14.30; Psv wojny, USA od bójników, radź., od 12 I.
NOWY DIVÖK, Żuławy, Ka
18 U g 16. 18.
CHYLONIA.
Promień.
Ze mienne tablice, poi , od 15 1.;
Przygody barona Münchhaustaw ba tek. g. 11, Na ItodI«
Sokoła (NRD) g. 12 Szpital sena fr.
W
Odańskui
Archeoioglcsn.«, w g 10—18 Centrame Mor
*kie, w g 10—18. Focity 1 Telaxomualkacjl, W g 10—18.
W Cdyult Oceanograficzne
w g. 10-n Marynarki Wojen
nej — skansen w g, 10-18. Sta
tsk-Mujoum „Dar Pomona’',
w g 10-18.
W Klbl.gui Państwowe, w g.
•—18.
W Kartuaachi Kaszubskie, w
g. 1-1«.
W Kwidzynie: Zamkowe, w
g. 9-19.
W Malborkui Zamkowe,
w
ą 10-14.30.
W Fuckui Ziemi Puckiej, w
g. U—15.
W Starogardzie! Kocicwskle.
w g 8—18.
w Satutowles Stutthof, w g
■ -19
W Tozewtet Wisły, w g 10
—18.

NOWY 9IAW, Jurand, Dzlec
ko Rosemary. USA, od 11 L;
Na tropach Bartka, poi.
ORNETA, Wrzos. Old Surehand, Jug.; Przygody AU Ba
by, raaz., od 12 1.
»
OSTASZEWO, Nogat, Wrzos,
poi., od 12 L; Ostatnia gonit
wa, Jug
PASŁĘK Znicz, Więzień Bru
bake,‘, USA, od 18 1.
PIENIĘŻNO,
Orion,
Gang
s' :rzy szos kanad., od li 1,
PRABUTY Mazowsze,
Dom
ood Czerwoną Latarnią, węg..
od 18 I.; Widziadło,
poi., od
lfc 1. Relaks,
Komandosi
z
Nawalony, ang., od 15 i.
STARE POLE,
Zachęta. Na
granicy, USA, od 18 1.
SUSZ,
Syrena, Dziedzictwo,
USA od 18 1.
SZTUM, Powiśle,
Kaskader
z przypadku, USA od 18 1.;
Dzień Kolibra, poi. od 12 1.;
Bałwanek
płynie do Afryki
NRD.

20.

# Gdańsk-Wrzeszcz uL Je
sionowa 5 - lekarz ogólny
gabinet zabiegowy w wolne
soboty, niedziela t święta całą dobę. stomatolog w g
10—7 30, w pozostałe dni
le
karz ogólny 1 gabinet zabie
gowy w g 19—7 30, tnom tolog w g 20—7.30. W aoboty
pracujące - lekarz ogólny
gabinet zabiegowy w g 167 30 stomatolog w g 17—7.30
# Gdańsk-Zaspe Startowa
lekarz ogólny 1 gabinet za
biegowy w wolne soboty, nie
dziele l święta w g 6--20
# Gdańsk-OUwa. ul. Lumum
b' 2
lekarz ogólny pedla
tra i gabinet zabiegowy
dla
dzieci w wolne soboty
nie
dziele i święta czynni
i.ałą
dobę gabinet zabiegowy
dla
dorosłych w g 8 H stoma to
log w g 10—16 W pozostałe
dni
lekarz ogólny pediatra
gabinet z-tbieg'-wy dla doros
'vch i dla dzieci wg
19
’’0 t w soboty oraculące w,
7 -22,
# Gdynia
ul
Warszawska
38
lekarz
ogólny
pedla
n i gabinet zabiegowy
■>
oboty w g 9 18
# Gdynia-Grabówek, ul Ra
rnułta 43’ - lekarz ogólny pe
dlatra i gabinet zaoiegowy w
soboty niedziele 1 święta w

OPRF zastrzega sobie niożli>'• ość zmiany reoertuaru.

r<aansK
apteka piz>
u!
S.tajaamej 3 i przy ul laskól
czej 1» Gd. Wrzeszcz przy ul
Grunwaldzkiej
83
Gd -Zaspa
przy ul Pilotów 3 Gd -Przy
morze przy ul Lumumby 34
Sopot - przy ul. Bohaterów
Monte Cassino 2i Gdynia przy ul. 22 Lipca 42 I przv
al Zwycięstwa 1

I Szpitale 1
OSTRE

DYŻURY

PEŁNIA:

II KUnika
Chirurgii
Ogól
nej AM w Gdańsku, ul. Kietu
rakisa 1, Oddział Wewnętrzny
ZOZ dla Szkół
Wyłsszycb w
ud.-Wrzeszczu, al. Zwycięstwa
30 i Oddział
Chorób
Oczu
Szpitala
Wojewódzkiego
w
Gdańsku, ul. Świerczewskiego
1-6.

POGOTOWIE RATUNKOWE
Gdańsk Wrzeszcz, al Zwycię
stwa 49
czynne cała doDt
- wypadki 999
- nagłe zachorowania t prze
wozv
ebjprycb
tel
4i iaob
12-29-28 32-36-14 J2-39-J4
Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie wg 20 7 10
w
soboty pracujące wg 17 30- -7,
w wolne soboty niedziele
św'ęta - cała dobę
Gdańsk-Oliwa ul Grun wal
dzka 571 w
dr»
powszednie
czynne od godz. 14.30 do 7.30
— w wolne soboty niedziele
1 święta całą dobę - dla mle
szkańców Oliwy l Przymorza
tel 5Z-32-32
Sopot, al Niepodległości 779
czynne cała dobę
- wypadki 999
- inne tel 51-24-5t ,
Gdynia, ul 2wirkl 1 Wigu
ry M - czytuje całą aobę
- wypadki
- nagłe zachorowania l prze
wozy chorych telefon *0-00-01

g 10—16.

# Gdynia-Obłuże, ul Boisko
lekarz ogólny pediatra
gabinet zkDiegowy w soboty
niedziele i święta w g 10—16
# Gd vnla-Orłowo ul Wro
cławska 54
lekarz ogólny
oedtatra i gabinet zabiegowy
w soboty niedziele i święta
v g 9 18 °(>radnia stomato
logiczna ul Waryński go
30
w soboty wg 10 15
PORADNIA
OKULISTYCZNA
w Gdańsku ul dwierczewskie
go * czynna w wolne sobot«
v eodz 6 • 14
WOJEWÓDZKA
PORADNIA
CHORÓB
WKNKI(Y(7.NvE II
w Gdańsku ul
Dług# b4 85
czynna w dni powsticdnie
w
g 9 14 i 19 7 w wolne so
boty niedziele i święta
cała
dobę
NOCNA
PORADNIA
„W
w Gdyni ul 22 Lipca 44 czyn
na w poniedziałki.
wtorki
czwartki i piątki wg 19 7
TELEFON ZAUFANIA
.W
31-21-89
czynny
w
godz
15-17 z wyjątkiem sobót i dm
świątecznych
TELEFON
ZAUFANIA
31-00-00 w goaz t8—6
TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UG - porady z
zakresu jeżyka oolsktego co
dziennie (prócz niedziel 1 świati
w godz 13—15 Tel 41-15-15.
4

t

PIĄTEK
Rybacka prognoza pogody w
pr. I: 0.38, C.28, 13.00, Zl.or
8.30 — Studio Bałtyk — ste
reo, 13.05 — Ochronie śroaowisko — aud. Mariana
Wę
grzynowicza;
17.05 — Polscy
piosenkarze i orkiestry — ste
reo, 17.30 — Przegląd aktual
ności Wybrzeża, 17 40 — Ko
mentarz Marka
Gostkowskie
go, 17.45 — Piosenki z sopoc
kich festiwali — stereo.
18 05
— Sprawy urody oraz inne —
aud. Józefa Matyni,
18 25 —
Omówienie programu.

STEFAN WOSS
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz brązowj m meaalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".
Pogrzeb odbędzie się 1 lutego 1985 r. o goćz. 10
na cmentarzu w Rumi.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłegj składają:
dyrekcja oraz współpracownicy ze Stoczni
Marynarki Wojennej w Gdyni.
K-1354
Z głębokim żalem zawiadamiamy, te po długiej
i ciężkiej chorobie, w bólach i cierpieniach zmarł
29 stycznia 1383 roku mój najukochańszy mąż.
nasz tatuś, teść i dziadek

JAN SZURFK
Pogrzeb odbędzie się dnia 1 lutego
godzinie
15.30 na cmentarzu Łostowlce.
Pogrążeni w smutku
żona, synowie, synowe i wnuki.
G-3596
Z głębokim żalem zawiadamiamy, te w dn. 26
stycznia 198? r. zmarła nasza była długoletnia wzo
rowa pracownica

Dria 27 stycznia

Z
głębokim
żalem
zawiadamiamy,
że
dria
29 01 1985 r. odeszła od nas ukocjjana siostra, cio
cia babcia i teściowa
ś. t p

985 r. zmarł w Warszawie
ś t D'

mgr i ni. JÓZEF PAWlIKfEWICZ
absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechni
ki Gdańskiej, pracownik naukowy Morskiego In
stytutu Techniczner;o w Gdańsku i Instytutu Ba
dań Jądrowych w Świerku.
Z głębokim żalem żegnają szlachetn-go prawego
przyjaciela
loołedsy.
Msza św żałobna »oetanie odpraw ona w poniedziałek i lutego o godz 11.15 w kościele oo. Do
minikanów orzy ul. Freta 30 w "Warszawie,
po
czym o godz. 12.45 wyruszy kondukt żałobny od
IV bramy cmentarza Powązkowskiego do kwate
ry 330.
G-3790

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, i~
dnia 28.01.1985 r. zmarł po ciężkich cierpieniach
nasz ‘najukochańszy tatuś teść i dziadziuś
ś. t p.

teodor różański

18.10 — Losowania Dużego 16 00 —- „Orient Express'' (s)
Lot KO
— „Jane" tna«*. serial fil
kuva
18.20 — „Pegaz"
mowy
18.00 — „Prosto x morza"
19.00 — „Olimpiada Bofka J 17.00 — Studio span
18.30 — PANORAMA
Lotka"
,17.50 — „Płomnenie wokó# 19 00 — „Maestro" (3) —
19.10 — „Z kamerą wśród
Indiry"
teleturniej
zwierząt"
J8 20 — „Antena"
19.20 — Przeboje „Dwójki"
19.30 — Dziennik TV
19.00 — „D'ArtagrpJn I trzwj 19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Zawód: syn" —M usizkćefeirowie"
20.00 — „Szkice historyczna"
wioski f:lm auyczajowy
19.30 — Dziennik TY
— „Wcjna kontynentów"
21.35 — „Czas" — mag. pu 20.00 — „Shcgun" (6> serial 20.15 — „Spotkanie z bal
blicystyczny
pr.zyg. prod,
amerykańskoladą"
22.05 — DT — wiadomości
japońskiej
21.15 — DT — wydarzenia
22.10 — Wiadomości sporto 20.45 — „Jałto" — tworze 21.30 „Skarb" — film prod,
we
nie historii"
polskie'
22.45 — „Agencja Poltei pr-ed 21.50 — Sportowa niedziela
23.20 — DT — wiadomości
stawia" — „Rewia brazy 22.20 — DT — wiadomości
23.25 — Trybuna
sejmów«
lijska"
22.25 — „Leksykon ools«iei
— wydord specjalne
23.30 — „Przynęta" — film
muzyki rozirywkawiej" (55)
sensacyjny produkcji USA
PROGRAM II

20.00 — „Mocvtor rządowy"
20.30 — „Dialog" (1) — film
produkcji ZSRR
21.45 — Sprawa dla reporte-.
ra
22 25 — DT — komentarze
22.45 — P-ogiam publicysty
czny
23.25 — Studio sport — Mis
trzostwa Świata w narciar
stwie alpejskim
23.55 — DT — wiadomości
PROGRAM II
17.05 — Program dnia
17.10 — „Szach-Mot"
17.35 — Nauka —'Gcspodor
ka
18.00 — ,,Spróbuj sam"
18.30 — PANORAMA
19.00 — Piosenki dla dziec19.20 — Przeboje „Dwójki"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Gaierie świata —
„Muzeum Rosyjskie w Leningtedzie"
20.30 — „Żmija" — munodram według AieksegoTot
stoją
21.20 — DT — wydarzeń o
21.35 — Quiz muzvezny
22.05 — „Lalczarka" (1) —
amerykański film fabuiórny

11 00 — DT — wiadomości
11.10 — Filharmonia „Dwój
ki"
12.00 — „Od soooty do so
boty"
12.20 — „Trzy kwadranse ze
sportem"
13.05 — Pasje, pasje...
13.50 — „Podróże na taśmie
filmowej"
14.30 — „Ze sztuką no ty"
16.00 — „W'deoteka"
16.30 — „Kiedy cię okrad
ną" (2)
16 55 — „Gorąco lir a"
17.25 — „Kiedy cię okradną"
(2)

8.25 — Program dnia
8.30 — „Tydzień na dział
ce”
9.00 — „Sobótka” oraz film
„Don Kichot z Manczy"
(13)
10.30 — DT — wiadomość.
10.40 — SłoworiT
Mrozek
„Indyk"
12.05 — „Interart 84"
12 35 — „Kromki lat pierw
szych"
13.20 — Poradnik roln.czy
13.50 — „świat z bliska”
14.25 — „Azymut"
14.55 — Program ania
15.00 — DT .— wiadomość.
15.10 — Telewzyina
itsta
przebojów
15.30 — „W święcie ciszy"
16 00 — „Latka" (5) — „vVidz.odło” film TP
17.35 — Studio sport — Mis
trzostwa świata w narciar
stwie alpejskim

Z
głębokim
żalem
zawiadamiamy,
że
dnia
29 stycznia 1985 r. zmarła nasza emerytowana pra
cownica

PROGRAM I
8.15 — Program dnia
8.20 — „Tydzień" magazyn
rolnic zy
9.00 — „Telerctnek" oraz
film z serii „Fram" (2)
10.30 — DT — wiodomośc.
10.35 — , Przygody roślin" —
„Orchidea"
11.00 — „Decyauiący f-ont"
-— „Wojna w Ai kŃce"
11.50 — Zespół ludowy ,Pa
rzpozewiaey"
12.05 —■ „Siedem ontem"
13.05 — „Kraj za miastem"
13.30 — V
Ogolńapolskł
Konkurs Tańca i Choreo
grafii
14.10 — ,.Kc»t w butach"
15.00 — DT — wiadomości
15.10 — Progi a-m dnia
15.15 — „lam gdzie rośni*
wanilia" (5) — „Dzieci bo
gów"

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmar
łej składają:
dyrekcja o^az pracownicy Oddziału Wv.
dawnictw Akcydensowych w Gdańsku.
K-12W

wyrazy głębokiego
gicznej śmierci

współczucia

z

powodu

tra-

BRATA
składaławspółpracownicy i dyrekcja
wym Dworze Gdańskim.

POM

w No
K-12O0

WJTsiy głębokiego współczucia

Stanisławowi Płudowskiemu
z mwodu śmlerd

Panu prof. dr. hab.
Januszowi Sokołowskiemu
sryrazy serdecznego
głej śmierci

współczucia

z

powodu

na

MATKI
współpracownicy z Zespołu
rów Instytutu Chemii UG.

Chemii

Cuk
G-3S54

■ Hadrlanów
przeżywszy lat K

Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 1 lutego o
godz. 10 na cmentarzu Łostowickim o czym za
wiadamia
rodzina.
'____________________________________________________ G-ŻS71

Koleźanc* Iranie Szwrek

Koleżance Marii Bernardyn
wvrazy

głęooklego

współczucia

z

powodu

zgonu

OJCA
składają:
zarząd, *w, zawód, ora* koleżanki i kole
dzy ze „Społem” CZSa O-Woj. w Gdań
sku.
KM 307

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmiecei
Zastępry architekta mlastm Gdańska mgr. lnż. arch.

MĘŻA.
składają
koleżanki a Kasyna KB WOP
0-5034

współczucia

z

powodu

wyrazy

koleżanki
„Stoi znia

głębokiego

współczucia

z

'985 r. zmarł tragicznie

KAZIMIERZ SCHMIDT
Żome Krystynie i córce Iwonie wyrazy aerdectnego y społczucia «kładają:
Mrozowiczowls 1 koledzy z pracy.
>3776
Wszystkich przyjaciół 1 znajomych zawiadamia
my te 2. CE K r. mija druga rocznica śmierci
Ł t p.

MARIANA MARKA GRESZLERA
1 4. 02. 85 r. mija pierwsza rocznick śmierci

KAZIMIERZA GRESZLERA
Zm ou*za Tma-łych zostarje odbrr'viona
Iw w kościele Chrystus* Króla w Ckiańaku w
4 lutego 1985 r. o godz. 7 rano.
Rodzina.

SPRZEDAM działki. Wiczllno, Redłowo, Bojano, Ok
sywie. Tel. 20-58-69,
12-17
bez sobót i świąt.
S-815
LOKAL
rzemleślniczo-han
dlowy nadający się na każ
dą działalność, 70 m kw. w
centrum Gdyni
sprzedam.
Oferty 3007 Biuro Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.

MOTORYZACYJNE
TŁUMIKI wymiana 1 mon
taż. Reda ul Pucka
53.
Tel. 78-34-40.
G-49858

o Włody sławie Gomułce
22.15 — DT — * jrr »r, orzm
22 40 — Studio sport — Mt
w łyżwiarstwie figurowym
23.20 — DT — wtodomośc
PROGRAM R

CZWARTEK .

film dok. prod ZSRR
18 05 — „PctToł"
18 30 — „Sonda'
19 0C* — „Latający ;
19.10 — Konta „M"
19.30 — Dziennik TV

20.00 — Publicystyko

20.15 — „Bergerac'* —
cia z wokocji" ang cerki
kryminolny
21.10 — „Zawsze po 21-ej“
21.5C — DT — kom entort*
22.15 — Mistrzostwo Europy
w łyżwiarstwie figurowym
23.0G — DT — wiadomości
PROGRAM i

17 10 — Program dhm
17.35 — Teleturmei monkI
18.00 — „Krajobrazy kufturd*
18.30 — PANORAMA
19.00 — „Wędrówki
tśaremiejskiej Syrenki"
19 15 — Przeboje „uwójkl"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Gorąca łmia**
20.15 — Teatr muzyczny na
świecie — „Portret Mont
serrat CobcRe"
21 15 — DT..— wydarzenia
21.30 — Mistrzostwa Europy
w łyżwiarstwie f gurowyrr
22.15 — „Spotkanie pokoleń"
22 45
DT — wiadomości

kolemy
Rybacka*1
K-11T0

wyrazy

sre^erego

wsoółczucla

z

powodu

z powodu śmierci

składają:
koleżanai
Chylonia.

i

koledzy

Bazy

KUPIĘ

śmierci

, Społem”

OJCA
dyrekcja, N3ZZ, or»z koieśanM 1 keletfay
> Zakładu Usług Handlowych
PAH
w
Gdańsku.
K-dim

Koledze Eugeniuszowi Zielonko
eyrazy serdecznego współczucia z p~wodu śnfarei

OJCA
«kładają:
koleżanki i koledzy z Plonu Osnauowaala Nawigacyjnego 1 Hydrografii.
O-l Osa

PrzewiłlebnemL' księdzu proboszczowi i parafii
św. Krryża w Tczewie, duchowieństwu, Siostrom
sakonrym ze zgromadzenia Sióstr Pasterek, pa
nom organist m, radzie parafialnej, chórowi farlerau oraz chórowi ,,Echo”, przedstawicielom zakładó
pracy wszystkim
przyjaciołom, krewnym,
znajomym za okazaną pomoc, serdeczność, współ
czucie oraz uczestniczenie w uroczystościach po
grzebowych
naszego najdroższego ojca, teścia 1
dzla dka

ś. t p

KAZIMIERZA PISKORSKIEGO
serdeczne Bóg zapłać składa
rodzina.
G-3004

W wfi ........

j>«y

Pobyt w hufcu trwa dwa lata. W tym czasie możesz uzupełnić
wykształcenie podstawowe, kontynuować nauką w szkole ponad
podstawowej i zdobyć zawady stoczniowe.
Wszelkich informacji udziela i zapisy prowadzi Komenda 9-3
d OHP - Gdańsk, ul Jana z Kolna 31 - wejście przez lii bramą
stoczni (przy przystanku PKP Gdańsk-Stocznia) teł. 37-27-3S lub
37 21-57.
Do hufoo przyjmowana jest młodzież mająca ukończone mini
mum 6 klas szkoły podstawowej, wiek 16 lat i dobry stan zdrowia.
K-79fl

NAUKA
MATEMA TYKA.
32-6J.-8S.

Telefon
G-1058

Sklep Meblowy
Spółdzielni Rzemieślniczej „Drzewłori**
w

OŚWIATA przyjmuje zapl
sy na specjalistyczny kurs
berman-mikser. Tel. 41-21-82
K-1156

IM

Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Grunwaldzka
róg Jesionowej

oraz
Sklep Meblowy w Pruszczu GdaAffcini

USŁUG!
TELEWIZYJNE.
51-17-34.

OFERUJE

Telefon
C-41539

PRZEPROWADZKI,
fon 41-69-53.
HYDRAULICZNE.
58-28-50.
CZYSZCZENIE
Tel *2-10-21.

ul. Krótka f

WYSOKIEJ JAKOŚCI
W DUŻYM ASORTYMENCIE:

TeleG-2923
Telefon
G-302S

dywanów.
0-49918

—
—
—
—
—

neblościanld
komódkl
stoły dwupoziomowe
biurka młodzieżowe
komplety wypoczynkom*
oraz różnego rodzaju meble stawpehUają*».

Możliwość aorzedaży na kredyt
tępimy skutecznie bezWonnym, nieszkodliwym
dla ludzi preparatem z
Importu (Instytucje, mle
szkanie). Teł 32-02 -44.
0-2459

j»M”.
tf-rm

TELEWIZYJNE.
32-04-59

Telefo
G-3380
— —
T»!ef«n
G-3433

TELEWIZYJNE.
32-18-33.

BONY

PK O.

Tel.

»8-3T-83.

BONY

PKO

TeL

21-94-88.
G-2053

PRZEPROWADZKI.
fon 81-21-20.

TeleG-2495

ROŻNE

BCNY

PKO.

TeL

32-32-01.
G-1852

CYK LINOWA NIE,
lakowanie podłóg.

chemoTelefon

PKO.

Tel.

41-81-89.
G-8073

SKLEP tneblov/y poleca du
ży wybór mebli matowych
1 w połysku Gdynia Wito
mińska 30.
S-217

S-1086
składają

wstąp do 9-3 dochodzącego Ochotniczego Hufca Pracy
Stoczni Gdańskiejj im Lenina.

wszelkie robactwo

PP.AłKĘ automatyczną poi
Ską. Tel. 20-20 18.
G-3:'29

śmierci

Kol. Jo lancie Piotrowic?
wyrazy głębók;egvj współczucia

PIPJTRO domu + poddasze
stan surowy, Gdynia cent
rum sprzedam, Trń. 20-58-69
12-17 bez sobót 1 świat.
S-814

zgonu

OJCA TEODORA RÓŻAŃSKIEGO
Dnia 30 s^veznia

21.15 — „Wiesław" — Mm

CHCESZ ZDOBYĆ ATRAKCYJNY ZAWÓD

SPRZEDAM

powodu

Koleżance Karoli Maryks
1

— .___

DOM dwurodzinny, Witoml
no sprzedam. Tel. 20-58-6P
12-17 bez sobót 1 świąt.
*5 81S

koleżanki 1 Koledzy i Wydziału UA 1 NB.
f
G 3648

składają:
rada. zarząd oraz
ze Sp-nł
Pracy
Gdańsk.

—i________ -

•kładają:

TEŚCIOWEJ I MATKI

Córka, synowie, synowe 1 wnuki.
S-1169

RADOŚĆ życia
znajdziesz
pisząc do biura ,,We dwo
je”. 00-957 Warszawa
36,
skr. pocztowa 106.
K-728

Ryszardów Wiewiórowsk emu
OJCA

Kolełance I koledze
Irenie i UIrychowi Kamińslrim

NEPTUN, Gdańsk 50, skryt
ka 7 — dyskretnie pomaga
samotnym..
G-49621

1MIKR1H HOMO^t I

składa 1«dyrekcja, POP. PZPR 1 współpracownicy
■ Teatru „Wybrzeże” w Gdańsku.
K-1271

WILMA SOKOŁOWSKA

szczeiego

9 30 —■ „Orient Express" (5)
— „Jane"
10 30 — „Muzycy w mundu
rach"
11.00 — Dl — wiadomości
11.05 — „Gimnastyko przy
muzyce"
11.20 — Bliżej natury111.40 — Śpiewa Joianta Arnal
12.00 — ,Kwadrans z hejmo
łem"
12 15 — ,Niedziele w Kazi
mierzy Wie'kiej"
13 00 — Kino.Oko"
14 50 — Studio Sport
13 50 — „Gdybym był ."
i5.15 — Kino tamiHjne
16.0(1 — ,.Jutro poniedziałek"
16.30 — Koncert Btily Joela
17.30 — .Człowiek z Suezu"
(6) — serial prod
franc.
18 25 — „Wywiadowcy w To
kio" — program dokom.
19.00 — „Moia muzyka" Ar
dr-er Jasiński
19.30 — Dziennik TV
20 00 — Studio sport
21.00 „Wokół estrady" Aiinc
Janowsko
21.30 — DT — wiadomość*
21.35 — .Saga rodu Paliserów" (1) serial prod, ang
17.30 — Program dnia
22 .30 — Gi'eno DwóH"
17.35 — „Szach — Mat"
18.00 — „Filar'1
18.30 — PANORAMA
19.00 — Program muzyczny
19.20 — Przeboje „Dwójki"
19.30 — Dziennik TV
PROGRAM I
20.00 — „Gojąca linia”
16 25 — Program dnia — DT 20.15 — M.strzostwo Europy
w łyżwiarstwie figurowym
— wtad omośol
16.30 — ,,Czerwony korzo 21.15 — DT — wydarzenia
nek
21.30 — „Irydion" Zygmunta
17.10 — DT — wiadomości
Krasińskiego
17.20 -— „Album przywiezio 23 50 - DT — wiadomości
ny z wojny" — film dokum
18.05 — Telewizyjny Irtfonma
tor Wyąiawniozy
18.20 — „Saldo"
19OO — „Bajka o
śnieżce"
19.10 — „Echa stadionów"
PROGRAM I
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Publicystyka
9 0C — Teleferie TDC —
20 15 — Ferenc Korinthy —
oras film NRD — „Chata
„ReHu-y"
Robinsona" (1 i 2)
21.15 — .Rytm czasu"
10.50 — DT — wiadomości
21 15 — DT — komentarze
16 25 — Program dnia DT —
22 10 — KronSka Mistrzostw
wiadomość
Swrote w nanctorstwie al 16.30 — „Damroka i Gryf”
pejskim
17.20 — DT — wiadomości
22.35 — „Kortakły"
17.30 — Losowanie Motego
23.05 — DT — wiadomości
Lotka i Exp’ess Lotka
PROGRAM II
17.40 — Mistrzostwa Świata
17 30 — Program dnia
w norciarstw;e a'pejsk.m

KARNAWAŁOWY Bal Sa’motnych organizuje Biuro
„Ewa
Zaspa, ul. Dvwlzjc
nu 5 K m 15, tel. 47-72-42
(godz. 11-17).
G-3462

składają:

wyrazy

y

polski fłłm TV

MA I K' MONIAI NF

Koledze S/lwestrowi Brzezińskiemu

ZOFIA DORNOWSKA

zmarła *» »tycrma 1995 r.

Dammit TV
Publicyśtyłca
„Engagś rmrtf

WTOREK

17.40 — „Rodowód człowie
ka"
18.30 — ERRATA
19.00 — „Spectrum"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Bis na bis i nie
tylko..."
20.55 — Debiuty „Dwójki"
21.10 — Studo sport
21.25 — Tydz ?ń w polityce
komentu,e Karoi Szyndzielorz
21.35 — „Wybrańcy Melpo
meny” — Nina Andrycz
22.25 — DT — wiadomości
22.30 — „Pustelnia parmeńsko" (1) — film produkcj
RFN
23.25 — Śpiewa Gaygo

23.55 — DT — wiadome fci

SriP>

I

17.3G — Prwgrom dnte
17.35 — Spotkanie 1 An**e*»m Hiolskłm
18.00 — „Koń, mój pnrio*
ci«łr „Opowieść gitarzy
sty •
18.30 — PANORAMA V
19.00 — „Zblitenia"
19 20 — Przeboje „Dwój«*
19.30 — Dziemk TV
20.00 — „Za klerownicaj*
20.15 — .Cookołu świow*
PROGRAM I
— Indie
9.00 — Film prod. adz»ec- 21.0Ü — „Przyjechała łełmwu
zja*
kiey „Tam, na tajemniczych
21.15 — DT — wydarzenia
dróżkach”
21-30 — „Bliżej prawa* —
10.50 — DT — wiadomości
„Opieko ! kuratefa"
11.00 — Film dla 2 zmiany
T2 5C — Mistrzostwa Swiatc- 72 00 — Mistrzostwa Europy
w łyżwiarstwie figurowym
w narciarstw.e alpejskim
16.25 — Program dnia, Dl - 72 40 — DT — wiadomości
wiadomości
16.30 — „Koz ołek Mołołek
17.20 — DT — wiadomość'
17.30 — „W pewnym osied1
PRO* RAM I
(4) — „Teczka" film wrą
18.00 — „Spojrzenie wstecz’
9.00 — Teiełerie TDC —* •»
raz fiłm „Taniec ne
18.30 — „Wspö'na Polska
10.50 — DT — wiaJomośoi
wspólne sprawy”
19.00 — „Makowy chłopiec' 11.00 - „bergerac" — „Zd#
cia z wakacji"
19.10 — „Diagnoza"
16.00 — MS w norcwretwU
19.30 — Dziennik TV
alpejsksn,
»ioiom gigant
20.00 — Publicystyka
męzczyzc
20.15 — „KonJec naszego
16.25 — Program dr>ki Ul —»
świata” — poi. film fab
wiadomości
22.45 — DT — komentarze
23.05 — Mistrzostwa Europy 16.30 — „Baśń e laMftym
kaczorza"
w łyżwiarstwie figurowym
17.20 — DT — wiodonrwśeł
23 45 — DT — wiadomości
17.30 — „hterstudio"
17 55 — „Kur* na Jamar* -y
PROGRAM II

PROGRAM II

OJCA

JADWIGA DOBRZYŃSKA
- z d. Rodziewicz
ur. w Wilnie
Msza św. żaio-bna. odprawiona zostanie dnia 103.
1385 r. o godz. 7 30 w kościele św. Brygidy w
Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz
13.00 na cmentarzu Srebrzysko.
Pogrążona w żałobie
rodzina.
G-5622

9.00 — „Bojka opowiedziono nocą" fum produkcji
ZSRR
10.50 — DT — wiadomości
11.00 — „DiaJog" (1) — film
prod. ZSRR
16.25 — Program dnia, DT
— wiadomości
16.30 — Maria
Kownacka
„Szewczyk Dratewka"
17.20 — DT — wiadomości
17.30 — Myśl i słowo — ma
gazyr lit ©rock i
18.00 — Bez próby — „Trójdźwięk", reż. Ryszard RayZuw-adzki, wyk.: A. Majek,
K. Gizowska, B. Mec, G. Ło
Daszewska, D. Morel, I. Nie
dzielska i inni
19.00 — Dobranoc — „Sąsie
dzi"
19.10 — „Tele-Gol"
19.30 — Dz’ennik. TV

„MM Uuatńfc*
JCcuocł om* w

m

MARIANNA BARBARA MIKICIUK
pełniąca przez wiele lat z pełnym zaangażowa
niem obow.ązlci pielęgniarki przełożonej w Przy
chodni Lekarskiej w Gdańsku.
Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia
składaja:
Rada Nadzorcza, zarzad oras pracownicy
Lekarskiej
Spółdzielni Pracy w Gdyni
K-1290

Ä1C — *tw WWWWf
rządu?"
1t.4Q — Aikty*«
rr>et*oroJof il

19.00 —
19.10 —
mi"
19 30 —
20.00 —
17.35 — śpiewa Michaela Lin 20.15 —

PROGRAM I

oficerów Wojewódzkiego Uzedu Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku telefon 31-19-50 lub
37-03-33 wg 8-15 - Irpi S
Boguskt w
19 I - mjr M
Walnslak

jaaB»««Hswwiiei<»wsł««BMP
Z głębokim
żalem
zawlad smi amv,
że
dnia
29 stycznia 1985 r. zmrał nasz były długoletni za
służony pracownik

PROGRAM I

(Ugłuiąj

20-02-02

Ambulatorium stomatolcglcz
ne
- we wszystkie soboty
niedziele i święta w g 10—7
(ala mieszkańców Gdyni)
l)y*urv lekarzy w przychód
mich wg rejonizacji
9 Gdańsk
ul
Jaskółcza i
(wejście od ul Łąkowej)
lekarz igólny i gabinet
za
biegowy w wolne soboty nie
dziele i święta - cała aobę
stomatolog w g 10-18 w po
zostałe dni lekarz ogólny
'
gabinet zabiegowy w g 19—
7 30
# Gdańsk
ul
Aksamitna
- gabinet zabiegowy ł
ooradnia dla dzieci chorych w
wolne soboty niedziele i śwę
ta - ' całą dobę a w pozo
stałe dni w g 19 7 30

tydzień w TVP

PIĄTEK

% Gdańsk-Morena ul W a
neńaka 7. pediatra l gaoinet
zabiegowy w wolna
aoboty
niedziela i święta w god*. •

1

LOKALE
SPRZEDAM m.eszkanie 3ooko.lowe Oliwa, 1-, 2*- poko-towe
Gdynia. Tel.
20-58-69, 12-17 bez sobót i
świąt.
S-812
MIESZKANIE
4-potkoJowe
w Sopocie sprzedam
lub
zamienię na S-mkojowe Za
soa. Tel. 20-58-r'i.. 12-17 bez
sobót i świąt.
S-816
MAŁŻEŃSTWO 7, dzieckiem
Dilnie poszukuje tpleszkania
jednopokojowego.
Telefon
32-31-81
G-34I»

DREWNIANE
drzwi harrnonljkowe. Tel 31 60-48
G-2656
UKŁADANIE
parkietów,
mozaiki (własna, powierzo
ne). Tel. »1-28-84.
S-2682
ŻALUZJE
—
estetyczne,
praktyczne. TeL 22-50-12.
G-888
SOLIDNE
zabezpieczenia
przeclwwłameniowę,
tapl
cerskie wyciszanie
drzw1
Tel. 41-85-7».
G-2219
CZYSZCZENIE
Tel. 51-1C-84. TELEWIZYJNE
»1-88-51

HHBffHPFI'f

dywanów.
G-546
Telefc
G-337

CYKLINOVtANIE, leklero*
wanle. Tel. i,-łl- », 18-28.
G-275Ś

EFEKTOWNE
suknie ślub
ne. Wypożyczalnia „Iza” So
pot,- Sikorskiego 4 m I.
S-2644
TELEWIZYJNE.
32-60-68.

Telefon
C-48

ANTENY rTV rbiorne. In
dywidualne Tel. S2-1T-T3.
G-16M
POGOTOWIE
Tel. 51-94 -20
MONTAŻ
kich. Tel.

Al AJIMOWB systemy ełep
tronłczńe
Mbezpleczająct
mieszkania, wille, pewll»ny.
TeL 23-81-72, 20-l*-M.
U-4M51

telewizyjne.
G-2193

wiązań narclars
32 22-91
G-880

DODATKOWA drzwi (futr
ny staloweTe! 2n-55-J?
TO-58-87 Ęodz ;3-tn
S fi'

TELEWIZYJNE Czerno-ble
łe, kolor — krajowe
TeL
52 02-78.
O-*»: »
BEZPYŁOWE
nie, układanie
Te
11-83-M

cyklinowaperkletów.
C-I85I

układanie,
cykUnewanie, chemolekewenle. TeL
57-00-8».
O-BM

CZYSZCZENI*
Tel. S2-P--T«

dywanńs .

MALOWANIE.
«•petowanie. Tel 22-24-1«
O-fc.71
BO.Ą.ZERH
32-48-91.

ukledem Tai
Mśh
TELEWIZYJNE
łełefem
32-30-80.
OSI«
•^••Ft.EWIZYJNE
' -37,-02
" k i sMdÜfc ,

Telctes
o>-9ü

\

/

8

DZIENNIK

Nie tylko

dla filatelistów
A początku roku

jok
rwykle niewiele
jest
Wiadomości na temat
rJöltzocii DiC.riórw emisyjnycn
ł nlewl# leszcz* je-st zgłowo
niywn wniosków o stosowanie
dół.own.ków
oko licz nośc'owycti
N-p.
w Gdańskiej
l)OF1T mamy tyko 30.1
w
UPT Bydgoszcz 1 datownik
tymboUaujący międzynar odo
we sęperanekie row ody sza
chuwe ‘ młodzieży.
Inrycn
dawvwtiKow nawet na Juty
ni* zgłaszano, dopiero na
koniec marca w 40 roczn.cę
wyanvo'enki Wybrzeża

TWWIŁ» MACHOWY WŁOOYCtf

BYDGOSZCZ-1
Podajemy 'kilka datowni
ków styczniowych: 25 w U PT
Płock 1: „25 lat Mazowiec
kich Zakładów Rafineryjnych
i Petrochemicznych'', 26 w
w UPT Warszawa 1: „Car*
Kofi holve'ia Cup B5 — Mi«
Vzsxwa Europy Gr. B w Bud
mrntonie" W UPT Lublin w
tym somym dnki J Wojewó
dzki Zjazd Polskiego Związ
ki Działkowców”.
Patia tym sq fjż nieliczne
zgtostenw datowników
na
Krtv
W dniu
10 w UPT
Krakow 1 Znów na antenie
Poiskiego ■ Rad a" 15 bm. w
UPT Wioclaw 1: „VIII Ogól
nopolska Giełda Turystyczne
— Wrocław 85” W tym sa
mysn dnAi w UPT Kalisz 1:
„XX lat Khuou Międzynarodc
we-j P-osy i Książki''
W dniu 20 bm, w UPT Czę
stociłowa: „40-lecie Państwa
wei Filharmonii w Częstocho
wie”, a 22 bm w UPT
Szczyrk: „Mist'zo-stwa Euro
py'' w związku z saneczko
wa imprezą sportową.
W
pi»- ic emisyjny n
na
19«4 r poczta hFN przewiduje
łf tematów. Wśród nich se
ria poświecone bajkom Grim
ma z okazji 300 rocznicy uro
dzin pisarza, będzie wiele ju
bileuszowych znaczków m. In,
na 100-lecle uiodzln E. E Klscha, 300-lecie urodzin J. S Ba
cha 1 G. F. >Iaendla (w
nawiązaoJu do tematu znaczków’
„Europa ‘ pod hasiem europej
skl ruch muzyczny).
Ponadto na 2000 rocznicę Au
gsburga, 400-lecle
Frankfurc
kiej giełdy. Uwzględniono rów
nie* tematykę ochrony lasów
Międzynarodowego Rok^« Mło
dzieży, międzynarodowej wyj
taw-y filatelistycznej „Mophils
65 w Hamburgu, sport, tredj
cyjną serię z dopłatą na do
bs oczynnośc, kwiaty i znaczę!
na Boże Narodzenie — obra:
Hrnsa Baldunta zwanego Grien
malarza w okresu renesa- su.
(t)

Kiedy jtoc'qg
relocH
Gaynle
Myi/ow/ce
wjeżdżaj w ubiegły pią
tek na stacją Gdańsk•Wrzeszcz sprawiał wraże
nie prsjistraszonel myszy,
która przycupnęła właśnie
na torach przerażona wi
dokiem olbrzymiego kota.
Ale tej tłumek
czający
slą na pionie byl nicze■Wattzfff—i9go sobie, zat skład krot
ki, jaxby po drodze akiojony. Ponieważ w pocią
gu obowiązuje zasada:
kto pierwszy ten lepszy, wiąc dżentelmeni, star
cy, dzieci I lajtlapy wypełniły wkrótce cały ko, rytarz oraz przylegające doń pomieszczenia, a
w szczególności łazienki, No I to właśnie, co
c/ż/3/0 slą na tok wyznaczonym obszarze wy
wolywai musiało u najmniej nawet krytycz
nych osobników wien, pytań, postawić wleie
znaków zapytania oraz wzbudzić cały szereg
wątpliwości,
Welmy choćby pod uwagą te łazienki, by
spytać, czy tłok na korytarzu dostatecznym
jest powodem do samowolnego zajmowania
aądi co bądź pomieszczeń przeznaczonych na
higieniczno- sanitarna cele dla realizacji któ
rych obywatele nie zawsze mają czas, w swo
ich domach, o w podróży mogliby poświęcić
im stosowną uwagę. Można by pytać jak. cele
owe realizowane oyć mają, skoro indywidualna
prywata wypełniła pomieszczenia łazienkowe
śpiąc tutaj właśnie pokotem' I żrąc suche bu
ły bez zapijania.
Dziwić też musi Dojfowa pracownika PKP
który będąc w randze konduktora odpowie
dzialny jest za lad I porządek w całym skla
dzie, a któremu doniesiona z colą pewnością
o tych łazienkowych Incydentach. Pracownik
ów w swym karygodnym braku służbowej czuj
ności oraz odpowiedzialności przycrynil się po
stawą swoją do powstań a strat dwojakiego
rodzaiu: ekonomicznych oraz moralnych.

aft

nimi Jyjp^nuwoć mądrze I sprawiedliwie,
Pewnym usprawiedliwieniem może być tu
taj jedynie dystans PKP do emerytów I ren
cistów uzasadniony zastrzeżeniami co do Ich.
wypłacalności, Nie jest to jednak usprawied
liwienie pozbawione jakichkolwiek znaków za
pytania. Są wszakże takie sytuacje, kiedy ra
cje ekonomiczne nie powinny przesłaniać na
szego obrazu rzeczywistości ani bez leszty ani
bez końca. Jest właśnie tak w sferze naszych
wobec emerytów powinności.
Jeśli już nie
na co dzień, to chociażby raz na czas jakiś.
Czy wobec tego nie można by tej właśnie gru
pie społecznej zafundować taką wygodniej
szą podróż raz jeden choćby tylko w roku.
Niechby dajmy na to w dzień urodzin, za oka
zaniem dowodu osobistego z udogodnień ta
kich, za połowę ceny, skorzystał.
Łazienki nie wyczerpują jednak obszaru, na
który wkradły się uchybienia I niedostatki pra
ny owego konduktora. Zostają jeszcze koryłct'ze: a na nich jeden wielki bałagan Tuta!
walizy, torby i kartony stały jak i gdzie po
padło. Ludzie też sterczeli jedni lewym, inni
orawym bokiem, to znów tyłem lub dla odmia
Wartości eKonomlczne, w tym także straty ny przoaerę do okien. Przepychać się w ta
są od pewnego czasu przedmiotem naszej, kim bałaganie było wprost koszmarem. Czy fo
szczególnej i ogólnej troski. Słusznie jednak tak trudno ustawić pakunki z jednej shorty,
zauważają ci i owi, że: „na odcinku wartoś ludzi z drugiej, wysokich z przodu, małych z
ci moralnych mamy jeszcze wiele do zrobie tylu I zaraz było im porządnie. Nie o sam oonia”. W rzeczy samt, ów skromny przykład rządek tutaj chodzi. Ludziom I konduktorowi
kolejowej łazienki jest tego najlepszym dowo trudno było zrozumieć, że w czasie pożaru lub
dem I przykładem. Wszak właśnie straty mo innego zagrożenia taki porządek byłby wręcz
ralne są oprócz ekonomicznych następną kon zbawieniem. '
sekwencją nieodpowiedzialnej postawy wspom
W tym smutnym wydarzeniu, jakim była dla
nianego przeze mnie pracownika PKP. Dopusz mnie podróż wspomnianym pociągiem jedna
czenie do tego, by wypasione małolaty roz myśl zdawała mi 5 ę być pocieszeniem i otu
walały się w łazienkach w czasie, kiedy kory chą, że ta zdrowsza, silniejsza,
sprytniejsza
tarze pękały w szwach od emerytów, kobici cześć naszego społeczeństwa siedziaia na wy
ciężarnych oraz inwalidów było jawnym gwał walczonych wcześniej miejscach w przedzia
ceniem norm
społecznej
sprawiedliwości. łach. I że w sumie ludzi tych byio jednak
Chciałoby się zapytać wprost tego pracownika wietej.
PKP, dlaczego to właśnie małolaty korzysta
ły z wygód, którymi wszystkich nie jesteśmy
leszcze w stanie obdzielić, a więc winniśmy
Tadeusz WojewrSdzk« ^
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tyłu, mogą sterczeć z ied
nej strony, a z arugiej opaaać,
mog^ wreszcie
stać na jeża.
*
Trochę w tym mody
punkowej, aie skoro pro
pozycje wychodzą od re
nom o w-cnych firm fryzjer
skich, to możemy pozbyć
s.ę uprzeazeń I r>awet oc
czasu ao czasu popryskac włosy jednym z nie
prawdopodobnych
kolo
rów farby w aerozolu.
Nlemrlej na czapki nie
ma rady. 2eby wyglądać
,ako tako, można tę wła
śnte sterczącą fryzurę na
co
dzień przystosować
do
czopki,
sc ze s ująć
wszystkie
włosy
na
twarz Coś takiego właś
nie tylko z meco dłużirych mosow,
w,dzimy
na zdjęciu.
Druga modna fryzura 10
włosy trochę mniej niż
pórłdł-ugie, obcięte na jedne^ową wysokość i po
kręcone
lekką tr wałą.
Zrozumiołe, że przy ta
ki* fryzurz*
konteczna
jest grzywka, zasłaniają
ca czoło otbo nieco scre
sana na bok. T0 uczesa
ni* jest wyjątkowo twa
rzowe,’ catazo kobiece i
faewe w „noszeniu'', bo
pasuje do każdego stylu.
ł jeszcze słówko o ko
lorach. Pasemka są żaba
w»ie, f<*by,
szczególnie
i\xf* i blund — bardzo
poipuiairn«. Ale czy
nie
warto skorzystać z okazji
i
po obcięciu włosów,
wrócić w swojego pałunalneęo kolom?

WARSZAWA.
Podczas
meczu trzech stolic: TTarizawy, Moskwy 1 Sofii z
>kazji 40- ecia wyzwolenia
’aszei stolicy miałem okaz
Łję z mienić parę słów 1
moskiewskim arcymlstrze*m,
naczelnym redaktorem cza
sonisma „SZACHMATY W
USSR: Jurijem A WFH BA
CHEM.
(J. Awerbach 1est zastęp
cą głowi ego
agdsuego na
mecziu KARPOW — Kaspa
row).
— Czym pan, panie Jur
ku wyjaśni tak długotrwa
ła walirę o tytuł najlepsze
go izaebistv
świata? Co
jest z Karpowem? Czy nie
wytrzymuje
Już napięcia
120-dniowej walki i wyraź
nie zacz>na
,, ołmiżat lo
ty?”. Pr; ecież 38 1 37 par
tie onrońca tytułu ledwie,
ledwie obronił, a Kasparow
mógł tam wygrać w Jed
nym ruchu: 26. Wd6?
— Tak to wszystko praw.
da: ..bohaterowie sa ame
"żeni1 Jeszcze nie było w
historii
\valk o światowa
ko*onc szachowa tak dług’ego i w'vczeroulacego m°1
ozu.
Po p-ostu Kasoaro#w
za^tosowat nowa taktykę:
nie chce wygrywać, a-

Tangram

Wśród dz^ifcjSiycłi prooo^ycji układonek, latają
cego chłopca
nadesłał
noro K'zysztof Flisikowski
z Korfuz Dz:ękujemy i ży
rżymy miłej zabawy.

dlaciałaiduaii
MOTTO TYO ODHIAl

*Kochn $ią xniasciuH* tylko nezęSUwych, na nie
szczęściu tię tylko żeruje”.
(Henryk Elzenbcrg)

Horoskop na najbliższy tydzień:
BARAN: *p*V/9|

tlę

zawsze
inajdzl*,

trz*t>a tylko
n ^ wi*dzl*ć, co
»1« cha* osią
jpnąć i ja*to koizty jeit
•lę gotowym oanwiść —
ery mwłiZ* zdaiesz sofei*
I sogo *prowę?
k

Mj

BYKbor'X dzo oto łu-

blin przyznawać się
włósmych błę
dów

lubisz

Dcrtomłast wytykać j* In
nym — I właśni* taki* po
rtępnwarto maź*
być
przyczyną konfliktów, któr* tę nierozwiąizywan*.

BLIŹNIĘTA:
no^jlfższy ty
dzień
bę
dą.,* wyma
gał od cie
bie wisi* pro
cy, wytiłku rófciych za'bie
gów, które Jednak mogą
przynieść wiele scniysłakcji — warto tprooowoć.
RAK wyma
gasz
dużo
od siebie i
»om wszystko
chcasz
ro
bić — a prze
eioi nie zawsze mosisz
się wszystkim zajmować,
niech Inni też popracują.

w

LEW:

lawl-

_
)jlŁ J
fSEjn,

ruj es z
mlędzy
różny
mi
ludźmi,

*

piej jest zd*

**
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Redaguje ZJUJKA

-A ERhL PROPONUJĄ D, SKl/SZE NAD
WARIANTEM, KTÓRY MUDZ/E W ZYdE
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- CO NAM PKZESZkAPZA
W PRZEi WtCteZćNIl/KRY
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najle-

EWANIAIO)
ie spiuuuj. ty, j.Oi.,u wy
grać ze mnal? 1 taka tan.
tyka przynosi dzies_ątki re
misów. Nikt nie ma z arm a
ru się ..wychylić’
Tyle o
meczu...
Co się tyczy naszego spot
kama — w Polnce jestem
nie po raz pierwsza Bar
dzo sobie cenię współpra
cę poiSkich szachistów na
arenie
międzynarodowej.
Spotykamy się na kongre
sach FIDE,
gdzie jestem
już od kilku lat wicepreze
sein
i członkiem
centr.
władz Światowej Federacji
Szachowej zrzeszającej po
nad ?20 krajów. Napawa.,a
optymizmem sukces, wa
szych o.'unpi.lek, które znaj
duia sie w czołówce świa
towej szachów kobiecych.
Żjczę nowemu
Zarządowi
PZ Szach, dalszych =ukce
sów.,.
Bardzo dobrze znamy aię
z nowo wybranym prezesem
RZ Szach, Stanisławem Ra
nia i mistrzem rmędzynaro
lev «m Andrzejem 1ILIPO
WrCZEM, którzy są moimi
dobrymi przyjaciółmi.

slrzostw Ga a nska r-ozpoczv
na
się 11 lutego
br. o
godz. 17.00

KONKURS
ZGADSfW ANK AT
Ile leszcze pot wa nr ner
o t>tuł mistrza świata? To
pytanie zadała miliony kl
biców
na całym świec.e.
Maraton szachowy w Mo
skwie trwa
iuż blisko.140 dni. Ile leszcze będzie
rem,sów ,bo 1uż było Ich
■to('), Wśród naszych czy
telników którzy chociaż w
przypllzeniu odpowiedzą na
te pytania rozlosujmy n*
grody:
albumy i książki
iKachow«.

FINAŁ MI8TRZOSTW
GDAŃSKA
Dobiegają kohea półfina
ły mis-tizostw Gdańska. Po
11 rundach w, grupie ,.A.'’
prow adzą Miecz) sław SER
RINOWSkj — 9 pkt. oraz
Witold ICKiEWICŁ.
Ad
rian PAWLAK i Daniel BO
JARSKI — wszyscy pc 8
pkt.
W grupie
,,B” liderem
Jest Tadeusz KARCZEWS
KI - »5 pkt.. wyprzedza
lac o pól DUjiktu Anorzeja
Gulę Ryszs-raa Nowaka 1
Stanisława Giere.
W Spoleemvm Domu Kul
rury Kolejarza w GdańskuPrzymorau przy ul. Koło
brzeskie! 25C Równocześ
nie sa przyjmowane zapisy
rlo fmału mistrzostw Gdań
cka, gdzie oprócz zo naj
lepszych
szachistów
zwy
cięzców półfinałów. mo«ą
brać udział zawodnicy od
kategorii IT+ l wyżej.
Finał Indywidualnych Ml

Star 80”
s wietnie*

99

— Dziękuje za rozmowę.

odczas
gdy
młodsi widzo
wi* niecierpli
wie
oczeKują
spotkania z bo
ha terami kolej
nego amerykańskiego superfilmu z gatuiiku scien
ce fiction — „Powrotu J*di” stanowiącego niejako
dopełnienie kosmicznej try
logii (poprzednie części cy
klu to — jak wiadomo —
„Gwiezdne wojny” i „Impe
rium kontratakuje”), starsi
czekają na „Siar 80”. Do
czekają się go wkrótce —
za parę tygodni film wej
dzie na ekrany, już zwia
stują go rozlepione w mie
ście afisze.

P

na sonata”, „Fanny i Alek
sander”, „Jajo węża”, „Taa
rzą w twarz”, „Król Cyga
nów” i wiele innych. Dru
gich Dez wątpienia zaintry
guje zwłaszcza temat utwo
ru — historia tragicznie za
kończonej kariery miodziut
kiej fotomodelki, „dziewczy
ny roku” .„Króliczna” z
„Playboya”. W tej roli wy
stępuje Marlel Hemingway,
oglądana u nas wcześniej
w „Dziewczynie z reklamy”
(grała tu u boku swej sio
stry Margaux) i ..Manhatta
nie” Woddy Allena. Wielu
widzów wybierze się do ki
na po prostu dla niej, wie
lu też żywić będzie okreś
lone nadzieje w związku z
problematyką filmu.
I tu spotka ich srogi za
wód. Mariel jest bowiem
równi* piękna i atrakcyjna
na filmi* jak na zdjęciach
w czasopismach, Bob Fosse
jako retys«r i autor scena
riusza raz jeszcze potwier
dza swą wysoką klasę, po
dobni* jak operator Nykviat. Al* film ni* obfituję
w drastyczne czy szokujące
sceny — bardzo, bardzo
niewiele w nim z tego, ct
łączymy z* siowim „Play
boy”.

niu; nastoletni Kopciuszek
ma na fmię Dorothy i jest
kelnerką, „książę” czyli
Paul jest młodym chorobliwie ambitnym i zazdros-

fc
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ROZMOWA
Z ARCVMISIRZlM
AWErtBACHEM
fkorespoDdencja własna)
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ZADANIE NR 620
Mat w trzech pos.

Diugie zadanie
nąszego
konKursu młodzieżow ego to
nietrudna trzychodówka z
która nasi młodzi czytelni
ty prędko sie uporają. Dla
tego też na rozw.azame tej
k om poz y c ii
prze an a czam >
— 10 dni. Waitosć — 2 pkt.
Poda.i^mv zapis diagramu:
Hiałe: Ki2. Hh7,
p.p. a4,
c4, c6. d3, e6. h3 (8). Czar
ne: Kd6. d. c5, p a6 (3).

POZIOMO. 1) cnszaK tanecz dobra sprawność fizyczna spor
ny, 6) śiodowibn-owa atmosfe tow ca.
ra, 10) aprobata, akceptacja,
11) tytułom v legat. 12) pochleb
Wśród czytelników, któny w
ca, nadskakiwacz. 13, pochod terminie do 12 02. nadeślą pra
ne kwasów i alkoholi, stosowa widłowe rozwiązania pod aur*
0« jali o rozpuszczalniki oraz sem
OzięnniKa Łałt vekiego ’
ao produkcja tworzyw sztucz — 80-958 Gdańsk, skrytka poci
nych, 14) propozycja. 15) trąoa towa nr 419
z dopiskietp:
powietrzne. 16) wyspy koralo •..KRZYŻÓWKA Z ZAPF SÜLM”
we 17) sairKFhoae'vy sygnali 'będą
\rozlosowane
nagroay
zator akustyczm-. 2D pożytek, książkowe.
zysk. 25> n.xJnaokia gleba pia
Kl
fZO STK I
szczysta. 27) znv ślony powód. ROZWIĄZANIE
Z RANTEM
’8) podobieństw o.
ró .vnoleg,
lose cech 2S> bogini obfitości,
31) *ędzi^-9 niew'asta. 34) maPOZIOMO:
mbłtaną. pod
nele. 37) do wymierzania chło stęp, radio, man era, strzała,
sty. 38) leczenie. 4-)) dział in- nazwa, nerwica, iziatwa. tra
STytucji. 423 '»Tięks. 431 włócz ta, kra,, sza,
polo, najemca,
nia, 44) roślinny symbol zdro nora, mit, lak. raki, ekapert.
wia, 45) muza noeMi miłosnej. rant, sak. ora arkan- reaktor,
46) aoa-'at reakcyjny. 47) słyń ekstaza, kaies, mrzonka, tarnł
nv . wo-dosoad.
na. dłuto, amantka. reakcja.
P ONO WO' moment, aknera.
PIONOWO: l) przyrząd kreś aleller. granat, edwwa. posa
lsrskl. 2) od’no wiedź na zarzu da. derwisz, trakty, plakat, re
ty, 3' urwls. hultal. 4) na cze iestr, tpmpera, posag, komfa,
le wydziaru uniwe-srteckiego Antek, salto, ankra frant, ar
lub korpusu dyplomatycznego, tenat. resursa, kromka, kaw
S', zadanie NIK. 6) sprawunek, ka. arkada, korpus, nestor ta
77 warzywo. 8) ni>‘<kowe po nieć, kabała.
J
lecenia. 91 blask, poświata. )8)
Jeszcze nie motyl. 19) dowodzi
Nag-odv ksiażkow.e wylooonim «r.yper. 20) synonim hura w a'i. STANISŁAW LUBIŃSKI
ganu, 22) ani to wieś. ani mia Sopot; ZYGMUNT KRUCZYK
stec-ko ?3) .ciche porozumie G łynia; EWA KOZł-OWSKA,
nie. 34) tłok. ciżba. 25) wieko Gd.-Nowy Port. Ks.ażkł proar
wa cvfra. 26) krok ranpcznv, mv odebrać w Dziale Wydaw
30) smakołyk 31) królule na niczym Gdań «klęto W,/dawnie
byczel arenie. 32) garowa, pa twa Prasowego
pokój
J1J
row’s lub ”odna. 33) organizu Targ Drzewny 3-7
Je 1 urzadra wddowdsika tea
tralne, 341 bJeg dla wvtrvgRozwlażanie krzyżówki 1 *c
łvch 36) samobletnv
pocisk nJsp-n 1 listę
nagrodzonych
zamieścimy
ta
podwodny.
dochor
zysk. czytelników
39) władca dawnych Polan, 41) d va tygodnie

I I fI V
Im 9 li B

Podrób wać

tU

krzyżówka z zapisem

Nr 27 (12269) 1 Lutego

- Materialne straty PKP zdają się być oc/ywutymł, jeśli tylko zważyć, fakt, Iż zajmowanie
oddzielnego, wydzielonego miejsca w celu od
bycia podróży, a jest miejscem takim bez wąt
pienia łazienka, nie pociągnęło za sobą po
brania stosownych opłat. A przecież trakto
wane być ono winno na zasadach równoznacz
nych z, zajęciem salonki. I nie ma tutaj żad
nych tłumaczeń, że pomieszczenie małe, że z
prawdziwą salonką niewiele posiada wspólne
go. Co to dzisiaj w ogóle znaczy male? Co
to znaczy prawdziwe? A mieszkanko to obywa
tel ma aż tak bardzo duże? A te pokoiki w
jego mieszkanku faktycznie mają aż tak wie
le wspólnego z normalnymi pokojami? Nie
przesadzajmy z tym poczuciem normalności.
Jest pomieszczenie wydzielone - znaczy się
salonka. A lak salonka, to ntru-Mt

IVI o d »u

A5ZE fryzury, przy
ci śnię te najrozmotszymi
czapkami,
wygląaaią raczej niec.e* kawę i-t-ak napiawaę to
czekamy do wiosny, żeby
coś z głową zrobić.
A
tymczasem omijają
nas
nowinki
Jędrną z nich jest szał
krótkich włosów Najczęś
ciel wvą ąda to tak: bar
dzo kroiKi aół głowy, ścię
ty nieomal na centymetr
S i sporo dłuższa góro, nu
straszona na różne spoI soby. Włosy mogą być
I łegodme podczesane do

bAŁTYCKI

dziewczyny, którą przyciąga sława — powiedział w
jednym z wywiadów Bob
Fosse. Podobnie jak Msto
ria Paula Snldera. Nie sta-

.Star 80” będzie sapewne
jeanym z tych oorazow, du
których soejrzenia ni* tr**
ba namawiać ani prkwdziwych kinomanów, ani przy
padkowych bywalców azukających w fllml* rozrywki. Pierwsi zechcą go zoba
czyć przede wszystkim z
uwagi na osobą twórcy —
Boba Fobs* znanego u nas
choćby x „Kabaretu” ezv
utworu „Cały ten zgi*łk”.
Nie bez znaczenia będzie
też dla nich nazwisko 8vena Nykvista, wybitnego
«CauJą się świetnie” — rei. W. »zarefc.
operatora filmowego, które
„Star W” — I» k<*'*jna
go dziełem byty zdjęcia do wersje mitu • Kopciuszku nym (co okaż* sie później) ram rlę generalizować —
takich filmów
Jak np. tym razem w* współcze
człowiekiem śniącym o ka po prostu odzieram baśA *
„Krzyki i szepty”, „Jaaian- nym amerykańskim wyda rier*# w txw. show busine mistyfikacji. Dodajmy Jes*ssie. Pech chce, te Dorothy cze, że w filmie tym btrspotyxa
pewnego dnia na dzo interesującą kreację
eydowod no kim d na
00
onożnk. ł evMel».
swej drodze właśnie tego tworzy Eric Roberts jako
prawdę zafety, I wteay ro
de złej gry Jar ccąsto
rttonówry, ehootyr«ny I roc
hochsztaplera Ulega jego Paul, że dużo w nim muzy
bić wwysitfro, by zaskar
najlepszym sposobem no
rzutny. Tnakl pr.zyja®n*i
czarowi, daje się namówić ki i piosenki — i pozostań
bić »obi* lego s.ympcrt4«
stres.
Bliźnięta, Waga. iśozęilkdo pozowania do aktów my jeszcze przez chwilę
w* Hczby: I, 4, 10; kwtoWysłane do „PlayDoya” fo przy muzyce.
PANN^ł *KOZ090ty: rnlmor
ramłanto:
tografie otwierają nowy roz
śH jui eoś
Bo oto, za kilkanaście
tsc :
exe
szafiry, ametery* kolor:
dział w życiu dziewczyny, dni kina zaczną prezento
cię ibonr'wu
Cł
yĄo
szary.
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