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...by Ziemia nie stała się wygasłą planetą!

Wezwanie
brafnic'i ' " narodowych
z Miasta Pokoju-Warszawy
17

Pokój może się kojarzyć
z urodą pól upi awnych al
bo z martwą ciszą cmen
tarzy; od nas zależy czy
ocalimy dla potomnych iy
ciodajne pola naszego glo
bu, czy też Ziemia stanie
się wygasłą planetą — ta
kie słowa padły wczoraj
podczas V spotkania urzed
stawicieli bratnich frontov
narodowych, ruchów i or
ganizacji państw socjalisty
cznych i zaprzyjaźnionych.
Osnową dyskusji w dr u
glm dniu spotka nia byty
.zadania społeczeństw i na
rodów w obronie pokoju,
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Policja
peruwiańska
aresztowała 2100
osób
poszukując
lewackich
partyzantów, którzy w
ponie działek wieczorem,
gdy papież Jan Paweł II
powracał do Limy, wy
sadzili w powietrze kil
ka słupów linii wysokie
go napięcia i pogrążyli
w ciemnościach stolicę
Peru. Zakomunikował o
tym w środę rzecznik po
łitji peruwiańskiej.
/keja partyzantów na
stąpiła w dzień po wystc-rwaniu do nich ape
lu papieskiego o ponie
chanie walki zbrojnej.
LAGOS ODRZUCA
WARUNKI MFW

Nie uda sie skłócić narodów .europejskich

Pc; olejem aćaku R. Reagana
na porozumienia jałtańskie
W związku z 40 rocznicą
konferencji jałtańskiej pre
zydent Ronald Reagan zło
żył oświadczenie, w któ
rym zakwestionował powo
jenny ład w Europie i dał
do zrozumienia, że jego
rząd zarcrerza zabiegać o
zrewidowanie decyzji pod
jętych w Jałcie.
Prezydent nie pozostawił
żadnych wątpliwości, co do
tego, iż nie odpowiada mu
sytuacja w tej części Eu
ropy, w której narody we
szły na drogę władzy ludo
wej i socjalizmu.
Komentator
dziennika
„Prawda**, Właaimir Micha
łow pisze w związku
z
tym, iż z oświaaczenia Re
agana wynika, że Waszyng
ton uzurpuje sobie prawo
do określania, w którym
państwie europejskim „wol
ność test sprawą nie zakon
czoną” i do decydowania

w którym należy „sprawić,
by było ono bardziej wol
ne”.
Rzeczą charakterystyczną
jest to, iż oświadczenie pre
zydenta z jednej strony gło
si, ze USA „nie zamierzają
wznawiać starych sporów
na temat granic” w Euro
pie, a z drugiej strony
twierdza, że „linia* rozdziela^ąca Europę zachod
nią i wschodnią” nie może
się uprawomocnić. Chcemy
— oświadcza prezydent
USA — zlikiwdcwać tę li
nię Komentator „Prawdy”
zauważa w związku z tym.
ze takie podejście co naj
mniej rzuca cień na poro
zumienia między mocarst
wami alianckimi. A prze
cież na tych porozumie
niach opiera się w znacz
nej mierze pokój w Euro
pie.
Komentator telewizji ra
dzieckiej
podkreślił,
iż

Nieprawdopodobne? A jednak...
ZA PSEM... WYPALł
Z DRUGIEGO PIĘTRA
Tragiczny wypadek wyda
rzyt s/ę we Włocławku. Poi
bawiony na pew,en czas opieki rodziców.4-iełni Krzy
szłof K w czasie zabawy
ze swoim psem niechcący
wybił szybą w oknie. W
chwilą potem niespodziewa
nie przez otwór w oknie wy
skoczył jego czworonożny
przyjaciel. Miesrkanie mie
Łoiło się na drugim pię
trze budynku. N/e wiadomo
czy chłopiec chciał Dospie
szyć na ratunek rwierzęciu,
czy też zainteresowany lo
sami czworonoga zbyt nie
bezpiecznie
wychylił sfę
przez okno, ostatecznie zna
leziono go przed budyn
kiem. Wprawdzie przeżył
upadek, jednak z ciężkimi
obrażeniami został przew,e
zlory do szpitala
400 TYSIĘCY ZŁOTYCH
W.. .PREZENCIE”
Do kronik niezwykłych po
my/fik kasjerek banku PKO

przejdzie z pewnością rekoraowa nadpłata, /aKiej
udzieliła w środą po po/u
aniu roztargniona pracow
n/co / Oddziału
Banku
PKO we Wrocławiu. Doko
nując wymiany pliku bo
nów rewaloryzacyjnych na
gotowkę - zamiast wypła
cić wraz z odsetkami 43,5
tys. zł, wręczyła
swojej
klientce 435 tysięcy. Kwo
ta ta została zabrana przez
kobietę w średnim wieku,
jedyną w tym momencie osobę przy okienku kaso
wym, Pomyłką wykryto do
piero tui przed zomkniąciem kasy.
Roztargniona kasjerka bą
diie musiała zwrócić kwo
tę 400 tys. zł nadpłaty. Pe
chowa kasjerka apeluje do
nieznajomej klientki o
zwrot nienależnej
kwoty
nadpłaty.
W prrypadku
zwrotu nienależnie pobra
nych pieniędzy, pracodaw
ca kasjefki - Bank PKO
okaże nie tylko wdzięcz
ność ł uznanie, ale rów
nież przyzna odpowiednią
gratyfikacją.

rie uda się skłócić naro
dów europtjskicn. Dla nas,
Europejczyków — stwier
dził — nasze granice są
wieczne i zamierzamy życ
w pokoju.

Rząd Nigerii odrzucił
warunki,, przedstawione
mu przez Międzynarodo
wy F Lindusz Wahitowy w
związku ze staraniami La
gonu o nowe kredyty.
Jak oznajmił w wy
wiadzie dla londyńskiego
dzienrnka „Finaciai Ti
mes” prezydent Nigerii,
Muhsmmed Buhar„ wa
runki te, dotyczące m.
in. dewaluacji naira o
60 proc. i redukcji inwe
stycji naftowych, są dla
rządu rugeryjskiego nie
do przyjęcia.

bezpieczeństwa I współpra
cy międzynarodowej w wa
runkach potęgujących się
napięć w sytuacji politycz
nej 1 w ODliczu wojny nu
klearnej.
Mocno i zdecydowanie
zabrzmiały z trybuny sło
wa wzywające do jedno
czenia się narodów w opo
rze przeciwko wojnie, po
tępiające propagowanie nie
nawiści między państwami
obłędne zbrojenia, szermo
wanie pojęciami
„praw
człowieka” dla brutalnej in
grencji w wevTnętrzne spra
wy suwerennych państw.
Zjednoczeni twardą wolą
obrony pekoju — podkreś
lali mówcy — mamy szan
sę stać się „szóstym mo
carstwem” twórczo współ
decydującym o losach Zie
mi.
Wielu dyskutantów od
woływało się do wrażeń,
jakie
wywarła na nich
Warszawa — Miasto Poko
ju. Podkreślano potrzebę
upowszechnienia doświad
czeń tych narodów, które
— jak Polska — utraciły
miliony istnień ludzkich w
latach wojny.
Jako pierwszy zabrał
głos w dj skusji wiceprze
wodniczący Rady Krajo
wej PRON, członek Biura
Politycznego, sekretarz KC
PZPR — Józef
Czyrek,
konfrontuje platformę pq
lityczną państw socjalisty
cznych i kapitalistycznych;
pierwsza x nich służy bu
dowaniu pokoju światowe
go, druga — rodzi groźbę
powszedniej zagłady.
Następnie przemówienia
wygłosili przedstawiciele —
Afganistanu, Bułgarii, CSFS

Deputowany do Bundesta
gu z wolnej partii demo
kratycznej (FDP), Josef
Gruenbeck. który
ostro
krytykował politykę orga
nizacji przesiedleńczych, otrzymal listy z pogróżkami,
że zostanie zamordowany.
Gruenbeck potwierdził in-

k ui a tor a Prokuratury Woje
wódzki«} w Toruniu — Zy
gmunt* KoUckierso, oo '<»
poznaniu w dniach: Vt 1 £3
grudnia 1884 roku oraz 1. Z
l 4, 7—11. L4—’8. XI -26, 28- -3
stycznia, a ttóta • lutego 1886
roku »prawy karnej
1. Grzegorza
P jtrowsklag
s. Władysława l Ireny ur. U
05. 1951 r. w Łodzi, zam. w
Warszawie, pochodzenia Inteli
genckiego, obywatela polskla-

go,

ionatego,
posiadają
cego
dwój*
dzieci
w
wieku I i 8 iat, o wykształ
ceniu wyiszvm, matematyka,
odznaczone#«. Srebru y© Krzy
żem Zasługi 1 odznaczeniami
resortowymi, właściciela sanie
cuodu „Fiat 132" zatrudnione
go OFtamio w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych na sta
nowisku naczelnika wydziału,
nie karanego (tymczasowo
aresztów aneg'- od dnia 16 paidziei nika 1ŁM r. przebywają
cego w areszcie Ślsaczym w
Tor jniu t. VI r. 10—11)
S. leizka Pąkall, s. Ztgmun
ta
1
Marli
urodzony
30.
03
1852 roku
w
Złotoryi,
zam w Warszawie, pochodze
nia intellgeckiego. obywatela
polakiego. kawalera. bez dzie
cl, o wykształceń.u wyższym,
elektronik a. oda naczcnego Bra
zowym Krzyżem Zasługi 1 od
zna.zenlen .eioitowvrr zatru
dnloneg« ostatnie w Minister
stwle
Spraw Wewnętrznych
na stanowisku Inspektora, nie
karanego (tymczasowo aresz
towanego od dnia T5 paździer
nika 1.884 r.. przebywającego
w areszcie śledczym w Toru
niu t. VII k 33—341
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Pogoda

Tak bawią się dzieci podczas karnawału w Domu
Kułury im. S Przybyszewskiej na oslediu Morena w
Gdańsku.
CAF — S. Kraszewski

n*■ ?oijifoc“-n«n»\.l dyżvmv lyncrr-tyk
IM1GW
w
Gdyni, dziś będzl« zachmurzę
r.ie
um ar kowane.
okresami
duż*. Miejscami opasy Śnie
gu. Temperatura
minimalna
od —14 do -18 st. C, lokalni*
—23 »t C. Maksymalna od —8
do —18 et C. Wiatr północny
du północno-wschodniego, umiarkowan-.
Rano lokalnie
mgła. Na drocach ślisko!

<•>

miejskiej zabudowy zo
stało zniszczone, a naj
starsza, najbogatsza, a
jedmooześnae,
niestety,
najpiękniejsza jego część
— śródmieście, Stare
Miasto — uległa niemal
kompletnej ruinie. Wy
buchy i pożary unicest
wiły większość zabyt
ków, zakładów przemy
słowych. Nie działały
wodociągi, gazownia, sta
cja pomp i inne nrządtae
rniia komunalne, e.nis,zazo
na została sieć kolejo
wa, drogowa, trakcja te
leko mu n i kac y j na, część
żuławska stała pod wo
dą.
Z ogólnej liczby ok.
35 tys. istniejących tu
ongiś mieszkań zburze
niu i spaleniu uległo ok.
Ifł tys., a 5 tys. nie na
dawało się do zamiesz
kania, wymagając na
tychmiastowego remon
tu. Natomiast dzisiejsze
nasze zasoby mieszkanlo
we wynoszą ok. 33 tys.
mieszKań, z których ok.
60 proc. wybudowano w
Polsce Ludowej, a ogro
mną w’ękstość o-calałych
z pożogi domów gruntowruie wyremor towano.
w znacznej mierzę także
zmodernizowano. Przed
wojną 'Elbiąg liczył ok,
100 tys. mieszkańców',
obecnie ok. 117 tys.

NORBERT BERLIŃ
SKI; Myślę, iż najistot
niejszą spo awą jest to,
iż wbrew wielu kasamctrycznj m prziepowiedr .om, złowróżbnym oswiadezemom
różnych
polityków zwłaszcza zza
Łaby, stwierdzających,
iż Polacy nie sprostają
potrzebom na odzyska
nych ziemiach zachod
nich i północnych, a ta
kiego np. Elbląga nie od
budują nawet za 100 lat
— udało się nam tchnąc
tu polskie życie, usunąć
zniszczenia, zagospoda
rować się na stale i —
praktycznie biorąc —* po
stawić zupełnie nowe
miasto, które zresztą już
przerosło tamten Elbląg
sprzed wojny. To tak
dziś leKko się mówi. A
przeoie2 faktycznie był
to wysiłek przeogromny.
Zważmy; wskutek dzia
łań wojennych 65 proc.

JAN OBRZUT: Słusz
nej satysfakcji przydaje
odbudowa, rozbudowa i
unowocześnienie zakłaaów przemysłowych w
mieście oraz po sta wie
rne wielu zupełnie no
wych.
Podobnie jak gdzie
indziej, również w El
blągu czynnikiem młastotwórczym był w du
żej
mierze przemysł.
Szczególnych impulsów
dały Elblągowi zi iane
uchwały KERM oraz Ra
dy Ministrów. Ale w
ogromnej mierze wszy
stko to czym Elbląg
jest obecnie, zawdzięcza
swoim mieszkańcom, lo
kalnym władzom, rad
nym, tysiącom działaczy
politycznych i społecz
nych, fachowym ka
drom, w tym — także

Uznan* e społeczne
dla pracy rolników
Spotkanie I sekretarza IW PZPR w Gdańsku
z kierownictwem WZRKiOR
Wczoraj z-ca członka Biu
ra Politycznego KC I sekre
tarz Komitetu Wojewódzkie
go PZPR w Gdańsku Sta
nisław Bejger spotkał się z
kie równic* wem Wojęyyódzki#
go Zw:azKU Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych.
Omówiono zadania i pro
blemy, kióre na co dzień po
dejmuje w rw®j działalności
WZRK’OR oraz aktualną sy
tuację w rolnictwie gdańs
kim. Ppdkreś!ono, że sytua
cja ta w porównaniu do iat
ubiegłych jest wyraźnie lep-

Za krytykę odwetowców
— groźba śmierci

Ogłoszenie wyroku
Sądu Wojewódzkiego w Toruniu
w spr awie o uprowadzenie
i zabójstwo ks. J. Popiełuszk.
Wczoraj S*<1 Wojewódzki w
Toruniu ogłosił wyrok w ipi &
wie o uprowadzenie 1 isdójstwo k*. J. Popiełuszki,
Sad w skład2ii€
pizewodi,
czący. prezes Sadu Wojewódiz
kiego -- Artur Kujaw? sę
dzia SW — Jurand Maciejew
ski oraz ławnicy hW — Ma
rian Kaczmarejt. Jan Kościński 1 Władysław
Targańskł.
przy udziale prokuratora Pro
kuratury Generalne., — Lesz
ka Pictrasińskieeo i wicepro-

Etiopii, Jemeńskiej Republi
ki Ludowo-Demokratycznej,
Kuby, Korei Ludowej, Ni
karagui, NRD, Wietnamu i
WRL.
Uczestnicy spotkania, po
uwzględnieniu zgłoszonych
w toku 2-dniowych obrad
wniosków i poprawek, przy
jęli apel w obronie poko
ju.
Za zorganizowanie V spot
kania przedstawicieli brat
nich frontów w Warszawie
podziękował Radzie Krajo
wej PRON przedstawiciel
CSRS Tomas Travnicek.
Jednocześnie zaprosił on
wszystkich do Czechosłowa
cji na kolejne YI spotkanie
w 1987 r.
(PAP)

ANATOL BLRIOWSKI: Prosię panów. LlW« Bostał wyzwolony
jiei Armię Radziecką
10 lutego 1915 r. Wkrot
ce przybyły tu pierwsze
grupy Polaków. 19 kwie
tuja radziecki komen-(
dant miasta ppłk Nuwikow oficjalnie przekazał
swe uprawnienia Pola*
kom, uroczyście stwier
dzając: „Polski Elbląg
oddaję w ręce polskich
wiadz”. Chciałbym za
pytać. J&kie — zdaniem
panów — dokonania w
ciągu mijających 40 lat
mogą 1 powinny słusz
nie satysfakcjonować elbląźan?

formację
zamieszczoną
przez biuletyn „Parlamen
tarisch - Politischer Presse
Dienstes”, że otrzymał prze
szło 20 listów, w których
określa się go jako „zdraj
cę ojczyzny” 1 grozi mu się
śmiercią. Gruenbeck Dowie
dział, że pogróżki te trak, tuje poważnie. 1 że powia
domił o tym policję kry
minalną.
Gruenbeck, któiy tam
jest członkiem ziomkostwa
Niemców sudeckich i pady
Niemców sudeckich we
zwał działaczy przesiedleń
czych, Herberta HuDkę
(CDU) ł Herberta Czaję
(.CDU), w związku z dysku
sją na temat hasła jtlotu
Ślązaków, by zrezygnowali
ze swoich funkcji 1 ustą
pili miejsca „osobistościom
młodszym i bardziej poko
jowo nastawionym”.
(PAP)

wykszt&Ieouyic na nu«j
«Cu.

Rozbudowano i wmov ocaeśniano lub wybudo wano na. in.: Zakłady
Mechaniczne im. gen. K,
Świerczewskiego,
2*
mech, ZPO ^Truso" —
znane w kraju i vs. gra
ndcą z produkcji bieliz
ny i konfekcji; zbudoww
no od podstaw Zawady
im. Wielkiego Proleta
riatu, EZNS, Zakifdy
Armatury Samochodo
wej, spółdzielnie „Pla
styk”, „Renoma’*, Jh,.
stęp** Zakłady Mięsne
przedsiębiorstwa budo
wlane — EKH, El BP,
Fabrykę Domów, Elek
trociepłownię, Centralny
Wodociąg Żuławski, r\ •
opatrujący miasto v we
dę, dworzec PKS, Dużo
zrpnzmie ma wyelimi-i
nowanie re śródmieścia
traKcji kolejowej, nowa
óbwoon/ica, roaooozeaie
budowy ksoiejowej tra
kcji elcktrycemej.
NORBERT BERLIŃ
SKI: Zadaniem o k&pć
talnym znaczeniu była
integracja
napływają..
cvch do Elbląga licz
nych, lecz niebywale
zróżnicowanych
pod
względem
obyczajów,
zwyczajów, tradycji, in
telektualni» - kulturowe
go potencjału rzesz lud
ności. Szic o zadeierzgniętde i ugruffitowamle
więai,
ukszćałtowaeme
pewnej nowej toisamoi
ca, lokalnego patrioty®,
mu, poczucia stabilno»#
i odDOwiedizialności oby
watelskiej.
Zewnętrz! ym
wyżu.z*?m tego postępującego
procesu była też bardzo
bogata w niezwykle ettm.
ne inicjatywy, duchowe ■
i materialne dokonania
działalność
kulturalna,
artystyczna,
twórcea
Wielkiego rozgłosu w
kruiu, róvmiei ra grani
cą, nabi ały poczyna- ia
zwłaszcza
Galerii
EJ
otaz organizowane przea
nią co 2 lata bienmaK
Fo~m Prrestrzenrych, v)
ozym znacząc? oył wi
dział także Zame-hu;
dz;ałalnrśó słynnej „Cze*
O Dokońcisnie na str. 4

sza. świadczą o tym prze
de wszystkim ubiegłoroczne
rezultaty produkcyjne całego
gdańskiego rolnictwa — za
równo uspołecznionego jak
i indywidualnego. W c£ raj
większym stopniu dzieici ofiarnej p’aey gdańskich rol
ników zaspokajane są po
trzeby żj"wnośc.owe miesz
kańców województwa. Praca
roLnikow — stwierdził I se
kretarz KW PZPR Stanisław
Bejger — zasługuje na wy
sokie uznanie społeczne, a
najlepsi rolnicy no szczegól
ne codz:ękowania i popula
ryzacją.
Przeayskutowonc opracowa
ne przez specjalistów oceny
opłacalności produkcji rolni
czej. Opłacalność jest wy
raźna, szczególnie w gospo
darstwach osiągających do
bre wyniki produKcw}ne i wyż
sze piony w wyniku wyso
kiej wydajności procy i sto
sowania właściwych agrote
chnicznych przedsięwzięć.
Podkreślono potrzebę zwię
k&zenia produkcję zwłaszcza
mięsa, którego braki szcze
gólnie bcieśnie odczuwają iu
dzie pracy w miastach. Wa
żna rola w rozwiązywaniu
kłopotow mięsnych p'zyoada też organizacjom gospo
darczym
zrzeszonym
w
Y'ZRK'OR. W roku ubiegłym
jednostki te zanotowały dob'e wyniki.
Rolnicy województwa gdań
skiego —- wyrażono na za
kończenie spotkania przeko
nanie — dołożą wszelkich
starań, by utrzyr łać pozyty
wne trendy w rolnctwie a
Zimą do prac holowników portowych należy rówmei
Wojewódzki Związek Rolni
ków, Kółek I Organizacji Roi kruszenia lodu w basenach i kanałach. Mniejsze jed
niczych oocporządkuje temu nostki uwięzione w ramaizniętej krze korzystają z po
celowi całą swoją działal mocy tych wodnych rumaków, a zwłaszcza kutry ryba
ność.
ckie.
Fot. W. L#ndzjan

Dyktator Paragwaju zaproszony
Głosy protestu rozległy się w
Bonn na wiadomość że dyktator
Paragwaju Alfredo Stroessner,
podejrzewany
powszechnie
o
współudział w ukrywaniu w swo
im kraju hitlerowskiego zbrod
niarza Josffa Mengelego, ma w
lipcu br. przybyć z wizytą do
RFN jako gość kanclerza Heima
ta Kchla.
Działacz rządzącej partii chrze
ścijańsko-demokratycznej Werner
Schreiber skrytykował Kohla za
zaproszenie Stroessnera, który
sprawuje dyktatorskie rządy w
Paragwaju od 31 iat. Jednakże
rzecznicy rządu i ministerstwa
spraw zagranicznych RFN oświad
czyli w środę w odpowiedzi na
pytanie zaintrygowanych dzienni
karzy, iż wizyta Jest „nadal aktu
alna”.
Stoscwność zaproszenia Stroes
snera do RFN zakwestionowała
również FDP, partnerka CDU/CSTJ
w rządzie bońskiir.
Agencja Reutera przypomina,
te Mengele uzyskał w roku 1959
obywatelstwo paragwajskie. Cof
nięto je w 20 lat później, ale oso
by
i instytucje zajmujące się
ściganiem hitlerowskich zbrod
niarzy wojennych sądzą, że Men
gele nadal ukr?wa się w Para

do

gwaju za wiedzą Stroessnera i je
go władz.
Dodatkowej pikanterii nadaje
sprawie zaproszenia Stroessnera
do RFN okoliczność, że w ze
szłym tygodniu prokuratura w
Frankfurcie nad Menem podnio
sła z 50 tysięcy marek do milio-

osób. Eksperymentów dokonywa
no dla otrzj mania materiału ge
netycznego do „stworzenia nazi
stowskiej superrasy”.
Konferencja w Jerozolimie, z
udziałem 110 byłych więźniów
Oświęcimia, którzy przeżyli eks
perymenty Mengelego, nie miała
statusu prawnego. Jednakże orga
mzatorzy jej oświadczvli, iż ze
brane materiały dowodowe zosta
ną przedstawione wszystkim rzą
dom, które są zainteresowane scl

Wymowne sympatie
kanclerza H. Kohla
na marek nagrodę za ujęcie Men
gelego,
*

•

•

Zbrodnie popełnione przez hi
tlerowskiego oprawcę z Oświęci
mia Josefa Mengelego były tema
tem trzydniowego spotKania w
Jerozolimie mięazynarodowej gru
py prawników.
Na posiedzeniu tym przesłucha
no 29 świadków, którzy opowie
dzieli o zbrodniczych ekspery
mentach medycznych, przeprowa
dzanych przez Mengelego na
więźniach obozu koncentracyjne
go. Podkreślono, że nie miał? one
żadnej wrartości naukowej, nato
miast uśmierciły ponad 400 tys

ganiem i ujęciem „anioła śmier
ci” z Oświęcimia. Podkreślili, ze
przedstawione na spotkaniu Świn
dectwa ludobójczej działalności
hitlerowskiego lekarza są wystar
czające do jego osądzenia.
Uczestnicy konferencji zaape
lowali do wszystkich rządów, or
ganizacji
międzynarodowych i
głów kościołów i ruchów religij
nych o okazanie pomocy w wy
mierzeniu sprawiedliwości prze
bywającemu na wolności zbrod
niarzowi. Oddzielny apel skiero
wali do papieża, Jana Pawła ii,
aby wezwał katolików do okaza
nia wszelkiej pomocy w doprowa
dżemu do ujęcia Mengelego
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3 Waldemara Mariia Cnmie.
lewskiego, s. Zenona i Jadwigi
ur, 28. 02. 1955 r. we Wrocła
wiu,
zam.
w
Warsza
wie, pochodzenia inteligenckie
go, obywatela polskiego, żorrntego,
posiadającego
iedno
dziecko w wieku 1 loku i 6
miesięcy, o wykształceniu wyż
ttzym. politologa, odznaczone
go Brązowym Krzyżem zasłu
gi i odznaka resortowa, za
trudnionego ostatnio w Mini
sterstwie
Spraw
Wewnętrz
nych na stanowisku inspekto
ra, nie karanego (tymczasowo
aresztówanegt od dnia 26 pa
ździernika 198L r. gzebywaiacęgo w areszcie śledczym w
Toruniu f. VIII k'„ 'lii -i 12)
oSknżołiych o to, że:
I W nocy ha 20 październi
ku 1984 r. w Gorsku wo1. to
ruńskie, ■ dźrała.tąc wspólnie i
w porozumieniu w zamiarze
pozbawię tia życia podstępnie
zatrzymali na nosie podróżu
jącego mochodem . „Volkswa
gen-Golf” Jerzego Popiełuszke uderzeniami pięści i dre
wnianej pałki pozbawili przy
tomności. Zakneblowali, zwla
zali sznurem ręce i nogi, umleścłll w bagażniku samocho
du „Fla* ‘25d” oraz wywie
źli do Torunia i następnie
szosa w kierunku Włocławka
przy czym w drodze w zwiątz
ku z oodeimowanymi przez
Jerzego popicłus,tke próbami
uwolnienia sie i ucieczki po
nownie hili go drewniana pał
ką. pięściami. kneblowali usta,, wiazali nogi i ręce sznu
rem, ■ wreszcie założyli na
ftzy.1i?
pęd; ze sznura
oraz
przywiazaLi no' nóg worek z
kamieniami i no przewiezie
niu na tamę na Zalewie Wi
ślanym w okolicach Włodaw
kr wrzucili do wodv poro
du ląc w. wyżej oprany spo
sób jego' śmierć w wyniku
uduszenia tj. o przestępstwo
z art 148 paiagraf 1 kk i
art. IPS paragraf 2 kk' v' zw.
x art, 10 paragraf 2 kk.
II — w nocy na 20 pazdzwr
nlka 1934 r. w Gorsku woj. to
ruńskie działając wspólnie i wĄ
porozumieniu podstępnie
.za
trzymali na szosie prowadzące
go samochodu Volkswagen-Golf
Waldemara Chrostowskiego. o
bezwładnili mu ręce kajdauk .
mi, zakneblowali usta 1 w za
miarze pozbawienia życia
1
prowadzili- samochodem „Fiat-125p” lecz zamierzonego czynu
nie dokopali albowiem Waide
mar Chrostowski w miejscowo
ści Przysiek. wyskoczył z samo
chodu i zbiegł tj. o przestęp
stwo z art. 11 paragraf 1 kk
w zw z art. 148 paragraf 1 kk.
III — w dniu 13 października
1984 r. na szosie Ostróda — Ol
sztynek w woj olsztyńskim w
zamiarze pozbawienia Życia Je
rzego Popiełuszki, Waldemara
Chrostowskiego i Seweryna Ja
worskiego, zorganizowali i prze
prowadzili zgodnie z przyję
tym podziałem czynności pró
bę
spowodowania
wypadku
drogowego samochodu Volks
wagen-Golf. którym podróżo
wały
wymienione
osoby
z
Gdańska do Warszawy, lecz za
mierzonego czynu nie dokona
li, albowiem prowadzący sa
mochód Waldemar Chrostowskv
skierował samochód w k,erun
ku zamierzającego się do rzu
tu
kamieniem
Grzegorza
Piotrowskiego,
a
rzuco
ny
w
tych
warunkach
kamień nie trafił w szybę sa
mochodu _j. c przestępstwo z
art. 11 patagraf 1 kk w zw. z
art. 148 -paragraf 1 kk.
A
Adama Pietruszkę, s. Wuj
ciecha i Anastazj., ur. 19. VII.
1938 r. w Kutnie zam. w War
szawie, pochodzenia chłopskie
go,
opywatela
polskiego,
żonatego,
oosiauająi ego jed
no
dorosłe
dziecko
o
wykształceniu wyższym,
pra
wnika, odznaczonego Krz/zem
Kawalerskim"Orderu odrodze
nia Folski, Złotym i Srebrnym
Krzyżem Zasługi oraz odz.tajże
niami resoi towymi,- zat uaiuo,-.
nego ostatnio w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych na siano
wisku zastępcy dyrektoia de
partamentu nie karanego (tym
czasowo . aresztowanego
od
dnia 4 listopada 19«4 r. przeby
wającego w areszcie śledczym
w Toruniu t. V k 9- 1U) oskar
tonego o to, że:
IV — we wrześniu l paździer
nlku 1984 V. w Warszawie, wy
korzystując pełnioną funkeię
zaśt.ępc” dyrektora departanien
tu w Ministerstwie Spraw We.
wnętrznych oraz podległość słu
tbową funkcjonariuszy MSW
Grzegorza Piotrowskiego, Lesk
ka Pękali i vVaidemara Chmie
lewskiego, nakłonił ich do po
łączonego ze Szczególnym udrę
czeniem uprowadzenia i pozba
wienLa życia Jerzego Popiełusz
ki, a także Udzielił im w po
pełnieniu tego czVnu pomocy
przez delegowanie wymienio
nych służbowym samochodem
do Gdańska w dniu 13 paździer
nika 1984 r. i Bydgoszczy w
dniu 19 października 1934 r oraz dostarczenie im w związku
z tymi vzy jazdami, przepustki
zwalniającej samoch ri od aon
troił drogowej organow MO . i
zapewnienie, iż fakt popełnie
nia przez nich tego czynu nie
zostanie ujawniony, a następ
nie po popełnieniu prze? nich
tego czynu podjął działania
utrudnia ,ące wykrycie spraw
now tj, o popełnienie przestąp
«twe * art. 18 paragra, 1 i pa
ragraf 7 kk w. zw * atr 148
paragraf 1 kk i nrt. 185, para
graf 1 kk.

ÓK7TKŁ
I — oskarżonych Grzegorz» Pio
trowskiego, Leszka Pękalę T
Waldemara Marka Chmielew
skiego uznale za winnych po
pełnienia czynu opisanego w
pkt. I aktu oskarżenia.,
tj.
przestępstwa z art. 148 para
graf 1 kk i 185 paragraf 2 kk.
w zw. z art. 10 paragraf I kk
1 za to w myśl art. 10 par. 3
kk z mocy art. 148 paf. 1 kk
w zw. z art 30 par. Z kk oraz
nrt. 40 paf. 1 pkt. 1 kk i ar"
44 par, 1 kk odnośnie oskarżo
nego Grzegorza Piotrowskiego,
a odnośnie oskarżonych Leszka
Pękali i Waldemara Chmielew
skiego z mocy. art. 148 par. ’
kk skazuje:
•
a)
oskarżonego
Grzegorza
Pio'rowskicgo na karę . 25 lat
pozbawienia wolności l ioz.w
wietilą Draw publicznych
na
okres 1(> lat:
b) oskarżonego Leszka Peda
le na karę 15 lal. pozbawiania
w olnośri;
c) oskarżonego
Waldemara
Marka Cliii,ieleM'skiego na ka
rę 14 lat pozbawienia wolno
ści.
II,
Oskarżonych Grzegorza
Piotrowskiego, Leszka Pękalę 1
Waldemara Marka Chmielew
skiego uzna !e za winnych po
pełnienia czynu onisanego w
pkt. II aktu o-karżenia 1 ska
zuj p
a) oskarżonego
Grzegorza
Piotrowskiego na karę 15 lat
pozbawienia wolności’
b) oskarżonych Lesika Pęka
lą 1 Waldemara Marka Chmie
lewskiego- na kary po 13 lat
pozhawienla wolności.
III. Oskarżonych
Grzegorz*
Piotrowskiego, Leszka Pękalę
l Waldemara
Marka Chmie
lewskiego uznaje za winnych
popełnienia czynu opisanego w

Red
JACKÓW? SIELSKIEMU
wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu śmierci
OJCA
i składa
Zarzad Oddziału
Morskiego
SD PRl w Gdańsku

pkt. III aktu oskarżenia 1 *kazuje:
a) oskarżonego Grzegorza Pio
trowskiego na karę 15 lat po
zbawienia wolności;
b) oskarżonych Leszka Pę
kalę
1
Waldemara
Marka
Chmielewskiego na kary po
12 lar pozbawienia wolność1

IV.
Na podstawie art.
66.67 par. 1 i 68 par. 2 kk
w miejsce wyżej orzeczo
nych kar wymierza jedną
karę łączną oskarżonym.
a) Grzegorzowi Piotrow
skiemu— 25 lat pozbawie
nia wolności i pozbawienia
praw publicznych na okres
10 lat:
b) Leszkowi Pękali — 15
lat pozbawienia wolności;
c) Waldemarowi Marko
wi Chmielewskiemu — 14
iat pozbawienia wolności;
V. Oskarżonego Adama
Pietruszkę uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. IV aktu oskarżenia i skazuje go na
25 łat pozbawienia wolnoś
ci i pozbawienia praw pu
blicznych na okres 10 lat;
VI z; mocy trt. 83 par, 1 kk
na poczet orzeczonej kary po-'
zbaivienia
wolności
zalicza
okres tymczasowego areszto
wania oskarżonych.
VII. Zasądza od oskarżonych
Grzegorza
Piotrowskiego, Le
szka Pękali, Waldemara Mar
ka Chmielewskiego i Adama
Pietruszki
na rzecz skarbu
państwa po 12 000 zł opłaty, a
nadto od każdego z nich w.
równych częściach 1 /3 kosztów
postępowania, natomiast od po
zostałej części tychże kosztów
zwalnia wszystkich
oskarżo
nych.
' VIII.
Zasądza w równych
częściach od oskarżonych Grze
porza Piotrowskiego,
Leszna
Pękali,
Waldemara
Marka
Chmielewskiego i Adama Pie
truszki na rzecz
oskarżycieli
posiłkowych:
Marianny Popiełuszko i
Waldemara Chrośtowskiego —
zwrot kosztów związanych z
zastępstwem
każdego z nich
przez jednego adwokata,
b)
Józefa Popiełuszki
—
zwrot poniesionych przez nie
go kosztów zastępstwa adwokackiego.
Wyrok nie jest prawomocny.

Następnie sąd przedsta
wił uzasadnienie wyroku.
Wyrok, który przed chwi
lą został ogłoszony — po
wiedział sędzia przewodni
czący •— zapadł po wielo
dniowej rozprawie i trwa
jącej wiele godzin nara
dzie składu orzekającego.
Sąa dokonał gruntownej analizy i oceny, wielu aowoaów: rozważane
było
wielkie bogactwo argumen
tów, poglądów i wniosków,
które legły u podstaw ,vyroku i stanowią jego uza
sadnienie.
My, sędziowie orzekający
w tej sprawie, mamy peł
ną świadomość tego, z jaką
uwagą społeczeństwo pol
skie śledziło całą rozprawę,
oczekując na rozstrzygnię
cie problemu winy oskar
żonych i kary.
Sąd ma też świadomość,
żeTiczńh kom^ntar^-wypo
wiedzi i '-efleksje,1 proste
rozmowy obywateli, doty
czyly nie tylko tych kwe
stii, że pojawiały się w nich
rozważania pi oblemó w ogól
niejszych, zagadnień prawo
rządności, praw i obowiąz
ków obywateli, problemów
wolność" słowa i wyzna
nia stosunku państwa i
Kościoła oraz wielu innych.
Potrzebne było przepro
wadzenie pewnych dowo
dów o znaczeniu ogólniej
szym — aoy odtworzyć spo
łeczne tło zdarzeń, niezbęd
ne dla właściwej oceny mo
tywów i zachowań oskar
żonych; dowodów ważnych
t punktu widzenia prze
strzegania zasady prawdy
obiektywnej oraz pełnego
przestrzegania prawa oskar
żonych do obrony.
Wynikało to również z
zasady praworządności i
funkcji sąau jako organu
państwa
socjalistycznego,
którego zadania zmierzają
do umocnienia i pełnej re
alizacji sprawiedliwości i
bezpieczeństwa prawnego.
Ten punkt widzenia, wy
nikający zresztą również
z zasad moralnych, zobo
wiązał sąd do zaDOznama
sią me tylko * samvm czy
nem, uzasadniającym odpo
wiedzialnosć Karną oskar
żonych, ale także z atmo
sferą i OKolicznościarrL sta
nowiącymi jego tło «polecz
ne i scenerię wydarzeń, ja
kie towarzyszyły powstawa
niu zbrodniczego zamiaru.
Tak więc w kręgu zainterę
sowania sądu musiały zna
leźć się nie tylko osoby oskarżonych, ais również za
cnowania i osoDy wysokich
oficerów resortu spraw we
wnętrznych, a także pozare
ligijne i sprzeczne z pila
wem postępowania niektó
rych duchownych, stano
wiące pizedmiot dziaialności zawodowej tych pierw
szych. Nikt bowiem, kto
prowadzi działalność o cha
rakterze publicznym i po
litycznym, wpływa na po
glądy ludzi i prezentuje
swe własne poglądy publi
cznie — nie może oczeki
wać, że instytucja, do któ
rej przynależy, stwarzać
może dla niego osłonę i —
że jego postępowanie nie
będzie oceniane i krytyko
wane z różnych punktów
widzenia, w świetle róż
nych Ideologii 1 filozofii.
Społeczeństwo ra« prawo
do zajmowania i tanowie ka
w sprawach dotyczących ogółu bez względu na to,
czy dzieją się one w lą
dzie, w innym gmachu urzędowym czy w obiekcie
sakralnym.

Mimo tego, a także po
mimo dokonywanych przez
sąd ocen stooma- szkodli
wości społecznej osądzo
nych przestępstw, ocen «ku
tków społecznycn i wszel
kich innych szkód i na
stępstw moralnych wyrok
sądu jest orzeczeniem o wi

Ogłoszenie wyroku
Sądu wojewódzkiego w Toruniu
w sprawie o uprowadzenie
i zabójstwo ks. J. Popiełuszki
nie i karze za zbrodnię za cji kościelnych i osób du
oójstwa, usiłowania, podże chownych oddalając inne,
gania i pomocnictwa do Aa zbyt daleko idące wnioski.
kiej zbrodni — ocenianych
Oskarżony Grzegorz Pio
w kategorii obowiązujące trowski jako naczelnik wy
go prawa karnego, nie zaś działu zajmował się ograni
w kategonacn politycznych. czaniem szkodliwej dla in
Oskar zeru bvk funkciona teresów państwa pozareliriuszami zatrudnionymi w gijnej,
antypaństwowej
' jednej z jednostek organi działalności niektórych du
zacyjnych
Ministerstwa chownych, w tym także ks.
Spraw Wewnętrznych. Ist Jerzego Popiełuszki. Podej
niała pomiędzy nimi znana mowane w ostatnich latach
nam już hieraichia i zależ działania w tym zakresie
ność służbowa. Osk, Adam przez organa MSW — oka
Pietruszka, najwyższy ran zały się zdaniem Piotrow
gą, pozycję swą i znacze skiego nieskuteczne i nie
nie
umocnił i podniósł konsekwentne.
przez fakt samodzielnego,
Decydując się na poza
kilkumiesięcznego kierowa prawną akcję o charakte
nia departamentem wooćc rze terroiystycznym Grze
służbowej nieobecności je gorz Piotrowski chciał nie
go dyrektora. Bezpośrednio ty]ko ■'przerwać polityczną
kierował pracą i kontrolo działalność księdza Popiełu
wał
wykonanie
zadań szki lecż jednocześnie prze
przez osk. G, Piotrowskie łamać bierność i obojęt
go i i pozostałych oskarżo ność Episkopatu w siosun
nych. W kręgu zaintereso ku rio innych duchownych
wania oskarżonych znajdo zachowujących się podob
wały się m. m. zagadnie nie. .Zakładał również, że
nia opozycyjnej, pczareligij wstrząs wywołany uprowa
nej i sprzecznej z prawem dzenirm
J
Popiełuszki
działalności niektórych du przestraszy nnych księży
chownych. Z tego właśnie i zmusi ich do zm any po
powodu w kręgu tym zna stępowania.
lazł się ks. Jerzy Popiełu
Rozumowanie Grzegorza
szko.
Piotrowskiego zaakceptowa
Mimo starań i wysiłków H
oskarżeni
Pękala
i
legalnych, oskarżeni nie od Chmielewski i dali temu
nosili sukcesów w ograni bezpośredni wyraz przez
czaniu bardzo aktywne i zgooę na udział w akcii
działalności tego duchowne
Z racji swojego zawodu
go. Zamysł gwałtownych i i z tytułu pemionycn fun
bezoośredmch działań wo kcji oskarżeni byli ludźm,
bec księdza Jerzego Popie kompetentnymi w dziedzi
łuszki powsrai na przeło nie stosunków państwo —
mie września i październi Kośc.ół, posiadali określo
ka 1984 r,
ną wiedzę, znali szereg fak
W - toku tych rozmów o- tów, byli na bieżąco infor
śkarżony Pietruszka wyra mowani. Należy ..ednak z
żał głębokie niezadowole całą mocą podkreślić,' że
nie, że niektórzy księża na nie byli przez nikogo upo
terenie Warszawy kontynu ważnieni do formułowania
u ją w okresie poamnestyj- miarodajnych ocen stanu
n^m antypaństwową dzia stosunków państwa z Kołalność, przy cz-m akcen . seiołem, a zwiaszcza do
tował brak efektów dzia kształtowania tych stosun
łalności oeraniozajaeveh te ków przez
jakiekolwiek
działalność. Te krytvczne własne działania. Powodo
uwagi oskarżony Pietrusz wani ambicją i pychą, nie
ka odnosił bezpośrednio do ciei piiwością i nienawiścią
świadkn Leszka W które oskarżeni Pietruszka i Pio
mu zarzucał bierność i brak trowski
uzurpowali sobie
efektów praev, a także do
decydowania
o
oskarżonego Piotrowskiego. prawo
kształcie
wewnętrznych
sto
W trakcie tych rozmów su suiiKow politycznych
w
gerował także, że wobec
księdza Małkowskiego na- panstwi®. Z arogancją ty
leżałoby podjąć działania pową aia ludzi, którzy zazastraszające, które skłoni wsze'' „\Viedzą najlepiej” i
h’bv'gh dc zaprzestania an w’Oin.i są* od rjakichkolwiek
typaństwowej
dziaialnoś wątpliwości' — postawili
ci. Proponował w związku się ponad władzą, ponad
z tym pobicie go. a nastę społeczeństwem i ponad
pnie ' spowodowanie uja prawem.
zmroam, jaką popełnili,
wnienia sprawców z margi
nesu społecznego przez or nie mogą usprawieunwiać
gana MO. Oskarżony Pio zndne okoliczności — ani
trowski
zaproponował w ujawmone i omawiane na
P’erwszej kolejności podjąć san sądowej fakty sprze
podobne ■ działania wobec czne z prawem pozareliksiędza Jerzego Popiełusz gijnej działalności księdza
ki, który stosował specjal Popiełuszki, ani też poame
ne środki bezpieczeństwa i 'ione przez oskarżonych po
ochrony podkreślając stale, dobne fakty dotyczące in
że czuje sie zagrożony. Je nych duchownych.
Pierwsza próba nastąpi
go zdaniem wszczęcie akcji
wobec księdza Małkowskie ła 13 października 198 4 r.f
go mogło wzmóc czujność w
związku z uzyskaną
i środki ochrony Jerzego przez Fiotrow'skiego infor
Popiełuszki.
Utrudniłoby macją, ze ks. Popiełuszko
to lub wręcz uniemożliwiło udaje się w tym dniu sa
podjęcie przeciwko niemu mochodem do Gdańska,
bezprawnej akcji. Argumen gdzie bęcuie uczestniczył
ty te przekonał^ oskarżone w nabożeństwie w koście
go Pietruszkę. Omawiajac le św. Brygidy. Wyjechali
częste wyjazd-« Jerzego Po do Gdańska służbowym sa
biełuszk* do różnych miast mo chodem Fiat 125p, pziy
oskarżony Pietruszka pro .czym G. Piotrowski zaopa
ponował, aby spowodować trzył się w służbową prze
wypchnięcie Jerzego Popie pustkę „W”, zwalniającą
łuszki z pędzącego pocią samochód od kontroli, dro
gu. O tym, że zakładano gowej organów MO. W
śmierć Księdza Popiełuszki mysi uzgodnionego planu
świadczy dobitnie wypo w dogodnym miejscu na
wiedź oskarżonego Pietrusz szc-sie zam erzali zatrzvnac
ki po informacji o tym, że samochód wiozący J. Po13 paźdżiernika 1984 r., po piełuszkę przez rozecie
djęte przez osk. Piotrow
szyby.
skiego, Chmielewskiego i przedniej
przybyciu do Gdańs
Pękalę działania przeciw ką, Poi przeprowadzeniu
sto
księdzu Popietuszce zakoń
obserwacji, stwier
czyły się niepowodzeniem spwnej
„Szkoda, mógł to być pię dzi M, że ks. Popiełuszkn w
kny wypadek w tym skła towarzystwie Sewerjna J.
udał się w drogę powrot
dzie”.
Krystalizuj« s.ę omawia ną do Warszawy samocho
ny przez osk. A. Pietrusz dem marki Volkswagenkę i G. Piotrowskiego za -Gołf prowadzonym p^zez
mysł działań wymierzonych Waldemara Chroistowskieprzeciwko ks. J. Popiełusz £(j. Na trasie wyprzedzili
ce i ewentualnie towarzy ten samochód i udali się
szącym mu osobom, których na wybrane miejsce. G.
zakładał nie tylko uprówa Piotrowski wybiegł na jeża
mę trzymając w ręku ka
dzenie lecz i zabójstwo.
Oskarżony A. Pietruszka mień wielkości połoww ce
jako przełożony akceptuje gły. Prowadzący samochód
go i oczekuje od osk. G Wi Chrostowski zauważył
Piotrowskiego wykonania. *' go jednak i w celu unie
skutecznego
Temuż pozostawia opracor możliwienia
wanie szczegółów i» zwer rzutu kamieniem skierował
bowanie pomucnikow rea samochód jadący i dużą
lizacji. Wskazanych kandy .prędkością w kierunku G.
datow: osk. L, Pękalę i W. Piotrowskiego. W wyniku
Chmielewskiego — osk. A. tego zaskakującego mane
Pietruszka aprobuje, upe wru G. Piotrowski utracił
wniając sie jedym« czy są precyzję ruchów i dlatego
rzucony przez mego ka
to luazie „pewni”.
Wiele uwagi w toku prz« mień nie trafił w samo
woau sąd poświęcił ustale chód, który bez przeszkód
niu i badaniu motywów odjechał w kierunku War
zbrodni popełnionej przez szawy.
Niewiarygodni«, ni* do
siedzących na ławi« oskar
żonych. W tym za kr «sil sąd przyjęcia brzmią wyjaśnia
starał się ustalić, czy i' na nii oskarżonego G. Piotro
ile sprzeczna i praw«m po wskiego, jakoby celowo chy
lity czno-agi ta torsk«.
dzia - bił kamieniem. Przeczy to
łalność ks. J. Popiełuszki i mu determinacja w dąże
innych duchownych, pod niu do realizacji przyjętego
noszona przez oskarżonych, planu, jaka Jest widoczna
odegrała u nich rolę czyn w całym ciągu działań os
nika motywacyjnego. W karżonych — aż do tragi
szczególności, czy zbrodnia cznego finału.
stanowiąca przedmiot pro
Niepowodzenie
tego
cesu, była wynikiem inter przedsięwzięcia skłoniło G.
akcji beżpośredniej między Piotrowskiego, W Chmie
sprawcami i ofiarą.
lewskiego i L. Pękalę do
Z tego tytułu i tylko w przygotowania
kolejnego
tym zakresie Sad badał pe działania w dniu 19 paź
wne dokumenty dot. prze dziernika 1984 r. Pod pozo
jawów działalności mstytu rem kontroli drogowej po

stanowili zatrzymać samo
chód, którym podróżował
bodzie J. Popiełuczko z Byd
gąszczy do Warszawy.
Rano 19
października
1984 r, na polecenie G. Pio
trowskiego L. Pękala i W
Chmielewski obserwowali
plebanię kościoła św. Sta
nisława Kostki w Warsza
wie, gdzie zamieszkiwał ks.
J. Popiełuszko, w celu upewniena s.ę. że istotnie
wyjeazie on w tym dniu
do Bydgoszczy. Potwierdzę
nia tego faktu jednak nie
uzyskali i około południa
G. Piotrowski zdecydował
że mimo to pojadą do Byd
goszczy.
Około goćz
17 przyjechali
rio Bydgoszczy i udali się w
p-obi że kościoła w osiedlu Wy
żyny, gd7ie ks. Popiełuszko
konc eleb"ował
nabożeństwo.
Do Kościoła wszedł G. Piotro
wski, a L. Pękala i W Chmie
łewski’ odjechali: Zmienili w
samochodzie tablice rejestra
cyjne. Około godz. 20.30 pod
pleban ę podjechał znany im
samochód osobowy Volkswa
gen-Golf. a po godzinie 21 do
samochodu wsiadł ks. J. Pop ?
łaszka z kierowcą Waldema
rem Chrostc-wskim. Wówczas
postanowili zatrzymać ssmo-ćhod pod p ozorem
kontroli
drogowej. Na szos e Bydgoszcz
— Toruń, jadąc za samocho
dem
Volkswager-Gc’f.
W7
Ll>m elewski na polecenie G.
Piotrowskiego przebrał się w
mundur funkcjonariusz-1 MO.
L. Pęka'a błysnął światłami i
wówczas samochód VcLkswsg en-Go If zwolnił. Gdy obydwa
samochody zrównały się, W
Ihm c eweki czerwonym św.atłem latarki nakazał zatrzy
manie się samochodu, którym
jechał ks J. Popiełuszko Po
zatrzymaniu się obydwti aa
mochoćow7 na poboczu szosy.
G. Piotrowski i W Chmielew
ski podeszli do stojącego przed
nimi samochodu VolkswagenGolf
od
strony kierowcy.
Wteay W. Chmielewski oś w, a ri
czył kierowcy, że dokonują
kontroli drogowe1
Na polecenie G. Piotrowskie
go ?V, Chrostowski
wyłączył
silnik i wysiadł. Został następ
nie przez G. P’otrow'skiego od
prowadzony
do
samochodu
Fia1 '
i umieszczony na
przeanim siedzeniu cbok L.
Pękali, który założył mu kat
daniki na ręce. W tym czasie
G. P.ol rofwski wsiadając do sa
moihoau na tylne siedzenie
osw adczył W. Chrostowsk emu, że 1*et on ai eesztow my
orąz po'ecit mu otworzyć usta 1 wepennął knebel w po
staci kawałka szmaty^ który
Po pewnym cz-asie przywiązał
^nurkiem, mówiąc równocze
śnie: „To dla ciebie, abyś n e
darł
mordy
przea
osuitruą
swoja d;ogą".
Po wykonaniu tych czynno
ści Piotrowski przekazał L. Pę
kal4 pisiodet i nakazał pilno
wanie W. Chrostowskiego. Na
».ępnia G
P'otrowski, .ubie
rając 7# tobą jedną j drew
nianych pałek, ponownie pod-.
szt-ił
do
tamocnodi1
marki
Goli i polecił ki. J. Popiełusfflee wysiąsć, G. Piotrowski i
Chmielewski piaeszji z mm do
samochodu Fiat 125 p. gdzie
skłaniali go, ab->r zajął miej
sce na tylnym .siedzeniu. Wo
bec kategorycznej odmowy g.
Piotirowsk. szai pnął ailn.« J
Popiełuszkę, kióry zatoczył się
i wtedy uderzył go kilkakrot
ni« pałką w oaohce głowy i
karku czym »powodował upa
dek kslędz» j utratę przez nie
go przytomności.
G P.otiowski i W. Cntn'elerwskf zakneblowali J. 'Dop:»łuRzce usta gazą i skrępowali
sznurkiem ręce. Nieprzytomne
go J. Popiełuszacę włożyli do
bagażnika i zamknęli po+erywą. Następnie wsiedli na tyl
ne riedzenie samochodu, a L.
Pękała szybko ruszył w kie
runku Torunia.
Po pewnym : zasie L. Pęka
la wypnaedaił samochód osobo
wy marki Flat 1B6 p. po czym
n; eoc7«ki wanie z samochodu
wyskoczył W. Chrostowsk1 Oskaribony G. Piotrowski naka
zał dalej szybką jazdę w kie
runku Torunia ro ostateczni*
umożliwiło W. Chr Osiowskie
mu ucieczkę.
W czzssi« dalszej drogi L. Pę
k Bl« stwierdził, że samochód
nie jest w pełni sprawny, a
równocześnie G. Piotrowski i
W Chmielewski Biedzący na tyl
nym siedzeniu zaobserwował.,
że pokrywa bagażnika Jest wy
ginan« przez* ks. PopiemszKę,
który odzyskał przyromność i:
chciąt się uwolnić. W tej sy
tuacji w Toruń.u L. PekaLa
na polecenie G Piotrowskiego
zjechał z trasy na asfaltowy
parking w pobliżu hotelu „Ko
sniosL. Pękala oiworzył
przez pomyłkę bagażnik i ks.
J. Popiełuszko, który w drotee oswobodził się i w wzów
i knebla, wyskoczył i bagaż
nika 1 zaczął uciekać wiywi.jąc pomocy CL Fiotrowski do
"onił go, zaczął bić pięściami
oo głowie i karku, doprowa
dzając go ponownie dc Uanu
liiiprzytomnośei. Wtedy, L Pę
kał* ponownie
zakneblował
ks } Popiełuszce usta, a na
stępnie «krępował mu sznu
rem ręc. . i nogi; ręce związał
mu z tylu w nadgarstkach.
Oszczędzamy sobie szczegó
łowego opisu wyjątkowo brutilnego traktowania ofiary w
dalszel
drodze.
Przypomnij
my ledinak, że ofiara była czte
rokirotnie bita po głowie i kar
ku z duż* siłą przez oskarżo
nego G. Piotrowskiego — pię
ścią 1 pałką. Ofiarę traktowino t. cała bezwzględnością i okrucieństwem. Jakiż więc był
zamiar oskarżonych? Czy tyl
ko uriowrd7emie 1 zastrasze
nie* N'e. Oskarżeni działali
z zamiarem pozbawienia życia
k* Poplełuszkę.
Śmiertelny skutek naatąpit
Nastąpił w wyniku wielu skta
dających się przyczyn. Mówi
li o tym bleglii z zakresu me
dycyny sądowej, przyczyn by
ło vp-aWdzie kilka, ale wszyatkie one były konsekwencją
wspólnego działania ««karto
tych O. Pioitrowkkleao, L, Fą* Ä
1
W.
' hmiac awsf-tag .
• DcieU .ego 1 zamiar swój zre
».■“aowelt wrpó nie -rrrucająo
do wody J, Poplełuszkę bez
próby uprrednlngp sęzrawtt*#nU, czy jeaaecze a;yje.

Jest wiele okolicxno4ci.
któr« nie pozostawiły sądo
wi żadnych wątpliwości co
do zamiaru oskarżonych.
Przytoczę
je
skrótowo
świadek W. Chrostowski
nie miał wątpliwości, te
ruszy] w ostatnią drogą i
ta świadomość wywołała je
go determinacją i skok i
samochodu i bezpośrednim
njLrsianiem tycie.

Smięró Jerxe*» Popiełu «ki nastąpił» na tkut«<L
uduszenia w not^p*twi«
Idi kakrotnego kneblowania
ust, uciiku pętli i zachłyśnieera krwią s no«a i uizkndeonej jamy ustnej i
dostania ^ srą do płuc treści
żołądkowej. Gdyby i tych
powodów ksiądz nie zmarł,
to przecież musiałby się utopić. Oskarżeni chcieli za
bie i zabili.
Czvn oskarżonych sootkał aię z pełnym potep.eniem ze strony kierownic
twa resortu spraw wewnę
trznych. Natychmiast po
uzyskaniu informacji o u3rowadzen:u ks. J. Popie
łuszki resort zaangażował
bardzo poważne siły ludz
kie i ś“odk: oraz podjął
szeroką współpracę z ookrewnymi służbami państ
wowymi. w celu wykrycia
sprawców porwania.
W następstw7'* tych skon
certrowanych działań nier
wszogo sprswrcę zatrzyma
no już czwartego,- a pozos+a] co dw7óch piątego dn a
śtecjjftwp, cr> — zważyw7■*zy na charakter sprawy —
jest godne odnotowania.
Nwzwykle 'nten^ynny- był
ta :że nrzeb:pg śledz+w7a,
które # niespełna trzy m:»
c,.aco zdołało zgromadzić
Półry materia] dowodowy
dla sądu.
. Ni* b^de omaw a! bliżej
niuanców dotyczących t>ro
blemów7 kwa] fikecji praw
nei. Pragnę jidynie zwró
cić uw7agę, że przed 13 październ7ka 1984 r oskarże
ni p:otrowski, Pękala i
Chmielewski wchodzą
Dorozumienie co do doko
nania przistęnstwą. Keźd17
z nich wohec pozostałych
wyraził zgodę na udział w7
orzesterrtwne. Mieli czaę
do n-myslu. Porozum erie
hvio precyzyjne i w spo
sób jednoznaczny zakłada
lo działania nie mieszcząc*
je w ramach praw7a.
W s'wietle ustalonego sta
nu fak+yczneeo jest oczyw:ste, że było to w7spółspraw7stwm w dokonaniu i.
us.kuvaniu przestępstwo
Oskarżeni: G. P.otrow7-«ki, L. Pękala i. W. Chmie1 ewski dopuścili się sw^ych
czynów7 przestępczych nie
przypadkowy, lecz do na
myśle, w drodze świadome
go wyboru — i jak wie
my, nic mieli niczym za
kłóconej woli czy intelek
tu.
Poszukiwaliśmy odpowue
dzi na pytanie, jak to
wszystko było możliwe,
gdy zasadą generalną by
ła prawidłowość w działa
niu, które pizecież podle
gało stałej kontroli. Odpo
wiedź wydaje się prosta
— to właśnie udział w
przygotowaniu i popełnie
niu loiodni zastępcy dy
rektora departamentu oraz
naczelnika wTyaziału fakty
cznie znoszący wewmętrzną
kontrolę i nadzór służbo
wy umożliwił zarówno ową przestępczą zmowę, jak
1 jej realizację.
Początkowo
oskarżony
Adam Pietruszka próbo
wał osłaniać pozostałych
oskarżonych, choć później
osłaniał już tylko samego
siebie.
Oskarżony Adam P.etru
szka podżegał i pomagał.
Fodżeganie można obja
wiać w różnych posta
ciach. Słownej, obrazowej
i sym oo licznej. Może mieć
różne natężeni«. Może to
być rozmowa, polecenie,
euges 1 la perew a z j a. Pomoc
nictwo zaś polega na ułat
wieniu, zmniejszeniu trud
ności przy popełnieniu prze
stępstw a.
To wszystko uzaeadnia
przyjętą przez sąd kwali
fikację prawną. Obrazuje
ona dość wiernie treść i
formę zbrodniczego planu,
a taKŻe przerw idy waną je
go realizację
Oskarżony
Adam Pietruszka był tego
świadom i poprzez nakła
nianie do p/ zeetępstwa po
zostałych oskarżonych dą
żył do realizacji zbrodni.
Poiaki« socjalistyczne pra
wo kamę »tanowi, to kara
wymierzana przez „ą-d nie
jest i nie może być odw"etem, aktem zemsty wia
dzy 1 społeczeństwa w sto
sunku do oskarżonych. Ka
ra ma wychowywać i od
straszać. Tylko w wyjątko
wych okolicznościach mo
żna sięgnąć po karą naj
wyższą — trwała i ostate
czną eliminację człowieka
ze społeczeństwa. W tej
sprawie sięgać pc taką ka
rę nie ma potrzeby.
Polska daje wszystkim
szansę
uczciwego życia.
Także tym, którzj' w spo
sób drastyczny a w niniej
szym przypadku — najdra
styczniejszy — naruszyli
obowiązujące w naszym
pahstwi« normy prawne.
Państwo stawia swvm
funkcjonaruszom wymaga
nia najwyższe Okoliczno
ści, iż zarzucanych czynów
dopuścili się właśnie funk
cjonariusze,
pracownicy
MSW — ludzi«, którym lu
dowe państwo polskie po
wierzyło obowiązki strzeże
nia prawa i praworządno
ści, lest w sprawne aspek
tem wyjątkowym o naj
większym ciężar»« gatun
kowym. Ta wyjątkowa oKoliczność obciążająca łą
czy się jednocz mi* ■ ol
brzymim ładunkiem społ«
rznego
niebezpieczeństwa
czynów popełnionych przez
oskarżonych. Zbrodni« ich
godziły w ważne, ogólno
narodowe interesy społecz
ne.
Oskarżeni
przecież
ściągnęli na pańatwo. jego
obywateli, jego ustrój —
hańbę, a dobre im.ę Pol
ski — splamili. Z powodu
tej sprawy głośno .jest a
Polsce nie tvlko w kraju
ale 1 sa granicą. Oskarżeni
muszą *n«4 togo świado

mość i ponieść odpowied
nią-karą.
Wpływ n* wymirr kai y
miała tei okoliczność, it
zbrodnią popełnione w nie
łatwym dla państwa okre
sie,
w
czasie
gdy
PoL^ka
dźwiga
się
a
kryzysu, nasila się dia
log władzy ze społeczeń
stwem, porozumienie naro
dowe było bliższe nii kie
dykolwiek, a stopień zagro
żenią działalnością anty
państwowa istotnie zma
lał.
Nie jest też obojętne dla
wymiaru kary, że przestąp
cze działanie skierowane
zostało przec.wko znanej
osobie duchownej, co na
leży rozumieć nie tylko w
kategoriach prowokacji no
litycznej i pogorszenia sto
sunkow7 państwo — Koś
ciół, ale także jako świa
domy \wbór ofiary, wybór
który mógł być początkiem
reakcji łańcuchowej o skut
kach dla państwa trüdoveh
do przewidzenia.
Oskarżony
Pietruszka
swej zbrodni dópuśeił s*ę
zza' biurka ale jego myśl
zapładhiaja~a 'popełnienie
okrutnego przestępstwa, imc atywa. Domoc intelek
tualna. wytwarzanie u oodwłodnych uoczucia bezkar
ności nosi zwamię działa
nia szczególnie cyniczne
go, bezwzględnego i nie
bezpiecznego. Nadużył przy
tym ctarowiska w aparac'e władzy i w odniesie
niu do pozostałych oskar
żonych był przełożonym.
0*karż*ni P'o+row*ki. Pp
kala i Chmielew-ki byli
bezpośrednimi wyko n a wc a mi zbrod i. Ich dz'alan!»
cechowało szcz^gó1."* nasi
leni* złej woli. Drastycz
ność środków } form oraz
orenindytlfja'.
0«karżen?
Pękala i Chmielewski byf7
■*nrawcami zabójetwa a je*
doorzrś-.ie ofiarami of7'a"ami śfziątonia ich przeło
żonych sł’’żbowych
Pe
łruszk! i P'ot "owskiego. To
zdecydowało. że oskarżo
nym Piotrowskiemu i Pie
truszce sąd wymierzył naj
77-77źsza ka-^ę pozbawienia
wolności
przewidzianą
przez kodeks karny — ka
rę o charakterze wyjątko
wym, wym erzaną w przv
nadk*eh najcięższej zbrod
ni — odpowiednio różn;ąo
karę pozostałym oskarżo
nym.
Na zakończenie pragnę
podkreślić, że system pra
wny naszego państwa chro
ni także te wartości, któ
re narażone *ą na ataki z
pozycji skrajnych, nacecho
wanych nietolerancją. Mó
wię o tvm dlatego, że ja
ko sędzia nie mogę nie od
nieść się do reakcji spo
łecznej ne kończący się
dziś nroces. Odbiciem tej
reakcji są listy, telegtamy
i teleksy nadesłane do są
du. często na moje nazwi
sko. Nadeszło ich bardzo
dużo — blisko tysiąc x ta*a
ju i zagranicy. Zawarte w
nich opinie i poglądy nie
miały oczywiście żadnego
wpływu na pracę sądu i ogłoszony wyroK, jednakże
ich lektura skłania do pe
wnej refleksji.
Ten proces wzbudził wie
le emocji. Te naturalne i
zrozumiałe — tak, jak na
turalne 1 zrozumiałe jest
potępienie zbrodni- miesz
czące się w granicach ludz
Kich reakcji i odruchów.
\le trudno o zrozumienie
dla poglądów i postaw, z
których przebija krańcowa
nietolerancja I nienawiść,
które ciemnotę i fanatyzm
usiłują Dodnieść do rangi
cnoty. Nie spo*ób zrozu
mieć, z jakiego systemu
wartości 7zerp:'ą natchnie
ni* ludzie prezentujący agresywną
wrogość
do
wszystkich, którzy myślą
odmiennie lub wyznają in
ny światopogląd, ludzie 06
mawiający innym ludziom
prawa Jo godneśoi i sza
cunku, odbierający ^.złowię
czeństwo żywym i urąga
jącym pamięć* zmarłych
Dwukrotnie na tej salij
i różnych stron, odwoły
wano się do jednego s na
szych czołowych pubbcystów. Chciałbym, na zaKończenie jeszcze raz przypo
mnieć ten cytat „Polemiki
światopoglądowe toczyć się
powinny w atmosferze sza
cunku i tolerancji dla ina
czej myślących, w imię po
rozumienia narodowego, na
gruncie nad -sędtnych in tore
sów narodu i państwa”.
Ci wszyscy, którzy kie
dykolwiek w przyszłości
wracać będą do procesu to
ruńskiego pcwinni dobrze
zapamiętać t* słowa.
(PAP}

O tyrn warto
wiedzieć
■ Recital Jerzego F.lara, la j
r-ata
Grand Pi ix Festiwalu
Ploaenlcł Studenckiej w Krako
wie odbędzie się dz.14 o godz
17 w Klubie Muzycznym
KMF1K w Gdańsku prz.v ul.
O^arnej 18 oraz o godz 1* —
w Pomu Kultury przy ul. Nał
kowskiej 1 na Moranle.
■ Foiskla Tow. Paograftcine
«apr*«ea dsl4 o fodz. 17 do sa
ld SOI w Gdyni pray ul C»ołgittAw *• n* edexyt doe. di
hab.
Stanisława
Pąeaki pt
„Roersrćj 1 prsemlany spoi» _no-ekenoan' zn* Bełchatawakle
gi Okręgu Pr*«my»tow*ce7‘,
■ „Dom IE«ta*lei,' w Gdańsku
zawiadamia klientów, że tvlko
do M lutego br. -ezerwowane
będą w kslegarniath nie wyku
pione tomy izieł subskrypcyj
nych 1 w kontynuacji: ..Dzieje
literatur europejskich,”
PWN
t. 1 „Historia II wojny żwiato■vej” MON. t. 1—8 o-»z 9 1 10,
J. Putrament Pisma” t. 1*—I.
„Słownik Języka polskiego71 t.
1—8. PWN'
■ W Puckim Domu Kultury
odbędzie »1« 9 hm. o godz 1*
rec'tal Te-zirgo Filara, laurea
ta G-»nd Prix Festiwalu Pio
senki Studenckiej

fPO l:t
M. Wasmaier pogodził

faworytów slalomu giganta
W :*warteV
podczas mi*trzostv7 Żwiata v. narciarstwie
aiipeisłum w Bor.ńio odbył sie
slalom gjgani meżczvxn,
Wvniki' 1. Marku* Wawmaie: (RFN, — % 08.99 Cl «.7» +
1.20.12);
t. Ptrtnin Zmbriggen
'Sz A7a j*aria) — 2.».* (1.G8.17
+ 1.19.78); 8. Marc GiraTaelll
(LuKsemn. srg) — i.pi.Sż fl.09.4i
+ 1.19,81); 4. Rs-on Hir i RFN)
— L3C35 (l.lO.li + 1.2)0,10); 5
Hans Enn (Auśtria) — 2.30,3«
(L10.35
+ 1.20.0H); t.
Roberto
Frlacher
(Włochy) — 2.30 53
(1.09.83
■- 1.20 70); 7 Rok Petrovic (Jugosławia) — 2.31.03
(1.10.56 + 1.20.47); i Bojan Kri
Łaj
(Jugosławia)
—
2.31.26
(1 -«.77 + 1.21,4«
W Boi rruo kole jna
wielka
n:e«podźianka. Tytuł misti za

świat« w slalomie gigancie wy
walczył 2,-letni zawodnik FFN.
Msrkus W .smaieff. wyprzedza
Jąc
wielkich
faworytów,
Szwa car* Pirmin a Z-irbric««
na i reprezentanta Luksem-Irurga
Marka
Gliardei’ek'
Sz-ved Ingemar Stenmark nie
ukończył konkurencji.
Trasa była trudna, piekiel
nie szyb««, ale przygotowana
pr: w or^ar iza torów t wielka

starannością.

Mark-us Wasmaier jest po
staci« mało znana w świeci«
narciarskim
Jego dotychcza
sowy największy sukces — to
drugie nu_isce w gigancie w
Sestriere W końcowej kla.wfikacji
Pucharu Świata 19«4
był na *1 miejscu.

W Gorzowie po raz 53!

Na tenisistów stołowych
czekają mistrzowskie tytuły
Od dr:sdaj do niedzieli na
kilku stołacl rozstawionych w
hali gorzowskiego St:,jonu 32
ten!sistów »lOłowych i 38 ten
sistki walczą o tytuły mistrzo
wskie. Przed 'Okiem w Lodz',
podczas U mistrzostw Polski.
suD'emae;a gdańszczan nia po
dl.?g?ła dyskusji. Przypomnij
my wige. fre w' grze poledynczej mężczyzn nailepszy oka
zał sie Grubba trzeci był Ja
kubowicz. a czwarty Kuchar
ski. Dwa pierwsze mielącą za
jgły też pats deblowa AZSARF Gd ińsk.
Jedyną przykrą nle*pod; ankg aorawił wtedy Le«zek Ku
charski.
który w półfinale
przegrał ze Sile,'arem Dryaze!em
Wśród pań triumfowała
Katarzyna C allńska, a ogólna
faworytka Jolanta Szatko od
padłe już w ćwierćfinał* i E
wą Poiniak.
Jak będzie w tym roku? Ka
pewne podobn'e, a moża na
wet -awody w Gorzow'ie będą
miały Jeszcze ba'dziej je ino-

itronny przt-b.eg. Ba’dzo ała
bo gra bowiem Dryszel, nie
wzbudzają zaufania wystęoy
Mnicha, Pierończyka, nierów
ny sst też Molenda, ni* wia
domo na oo atać Kabaclńskie.
go.
Żadtm x nich n* powinien
nawet zagrozić gdańskim te
nisistom
Grubbie, który na
TOP-12 przegrał tylko i Panskym 1 Lindhem; Kucharsk emu, który w Barcelonie wy
giął m. l«i. x Sziurbektem
1
Panakym, Jakubowiczowi któ
ry w towarzyskim nnecz.Hi t Ho
landią wygi ai trzy gry poje
dyncze. W ekipie AŻS *ą po
nadto T- Klimitowakł, J. ło
wicki, P. Frąckowiak i A. Dellk Do Gorzowa wyjechał też
J
Meiewczyk x MRKR
Bardz-'ej wyróvmaną w««ką
wydadzą *oteJe raoewne pa
ni«
Kandydatek Jesi kilka
( «lińska, Siatko, Oracek, Ur
bańska. Być raok złą pasaę w
krajowych rozgrywkach prze
łamie Seatko.
(F )

Dziesięciu mistrzów
międzynarodowych startuje w Gdyni
Wcżoraj w Gdyni odbyło
się otwarci t największej te
gorocznej szacnowej im.pre
zy krajow«j — Indywidu
alnych mistrzostw Polski
seniorów. Na uroczystość
otwarcia zawodow przyby
li: sekretarz generalny PZ
Szach. Jan Eberle i prezes
OZSzach. w Gdailsku Jerzy
Ossorya-CierpickL Gospoda
rzy reprezentowali: dyrek
tor ds. pracowniczych Mor
skiego Portu Handlowego
Gdynia Tadeus* Itkiewie*
oraz kierownik sekcji sza
chowej TKKF „Doker” Jó
zef Porzak.
Ceremonii otwarcia turnieju
dokonał J. Onsorya-Cerpicki

który aerdeczn;« powitał czo
łówkę
poieklca
szachistów
Pod n.'eobęcłio*ć wzech
ollm
pijciyków7: Schmia^a, Sznapika i Srempina, któ zy giają
w Pradze w turnieju strefo
wym do mietizostw świata, w
Gdym do walki o tytuł -najlep
«s?ego szachisty kraju atanęio
18 zewodników.
Są to w koiejitoó^i wyloaov a
nych numerów: A. Sygiuekl I.
Nowak, K. Pytał, A Cichoc
ki, R Tomaszewski, J. Adam
ski, K. Kojder R. Kuczyńsk
B. SyguisKi. P Sxanisz^ewski,
J Poko.jowczyk, 2. J„9nikowakl, Z SzjTnczak K. ŻoŁniero^4cz, J. Bany i S. Dejkało.
Wśród tej ««»snastki
Jest
aż dzles.ęc-u m'sazow m.ędzynarodowych. Dz:s no połud
nia odbędę s* dogrywki pier
wszej rundy, a do południu
rozpocznie się druga runda (as)

Na rlniju w hali stoczni

Międzynarodowy mecz
GDANSK-BELGRAD
Jak nas poinformował
wybrzeżowy działacz bok
serski Jerzy Guss, we wto
rek 12 bm., o godz. 18 w
hali Stoczni Gdańskiej im.
Lenina przy ul. Jana z Kol
na odbędzie się organlzotva
ny przez GOZB międzyna
rodowy mecz pięściarski se
niorów Gdańsk — Belgrad,
przy czym zarównio nasia
strona jak i jugosłowiańs
ka wystawią reprezentacje

miast W program.e — 11
walk. Drugi mecz stoczą ju
gosłowiańscy pięściarze pó
źniej w Słupsku.
Gdy lut j«tłieśmy przy bek
sie informujemy, że w sobo
tę. » bm., o godz II w hali
stoczni przy uL J na » Kolna
odbędzie się bokserski turn ej okręgowy aenlorów t ju
niorów, w którym z wylątk em ligowców wezmą udzisł
pozoaiali pięściarze kiubow okręgu gdańskiego. Niedzielne
mecz* mistrzowskie w Gdań&ku i Tczewia — bez zmian,
tak jak wczoraj xapow.adaliśmy.
(ko)

Remis piłkarzy
z Bułgarią

Sfnolsrek... bißB8

*

N»«
Nan TünTMtrlirvinv
reprezentacyjny niH-r-i
piłkarz

F er>icłm «wwea wyrtęoie
w Qnet*t«i;o oola> ▼ niłkarze
aootkali »i» x Bułgaria. Mece
zakończył aię i^mi«enu 1:2 (2:2).
Bramki i dobyli — d&a Po ski:
Dąriuez
DsiekanouTtki w 35
mm. i Weldemac Frnsik w *7
mhn.; dl* P”lgarii: Dtmjtrc w
w 1« mir 1 Rendakow w 44
min. Widzów 20 ty».
Natomiast w mecau Meksvk
— Szwajca.rla ”7y*r*l. Sa:wxjearzy 1:1 (1:0). Bramk, zdoby
li — dLa Mek«'dtu: Fi.fan v,
«2 min.
dia Szwajcarif: Gei
ger w 7* min 1 Bt e*y w 81
min. Widzów 42 ty*. Meksyk
wvsta.pL w zmienionym w t>o
równaniu do »potkania z Pol
ska składzie.
TTM RAZEM BYŁO LEPIEJ

Tvrr -azerr ooiscy Diłkarzzebrali let» :e recenzje zawój
mecz w Queretaro. Zdaniem
komentator1"»"’agency jnveh
Polacy byli bHżai zwycięstwa
niż rywale. Nasza dr-u*vna :oz
oocretr mecz w innym skła
dzie niż z Meksykiem i być
może
woTowad-one
zmiany
miały wotyw na korzysrtniel*za pos ,e v « zespołu oolrtoeRemi« w metru k Polska
dal Rułaen om *wy< ies wo w
.uenleju. Bulaarzv WTorzedzL
H Mek.rvk i Szwajcarię a no)
scv nhkarze
zaleli
ostatnie
m.* ’see.
CMo skład, w 1ak;m Polać”
erali r, Bułg.-ii~
Cęb-at —
Paw’ak,
Wó.jcicścl.
Luka~*k
Wdo'vczyk (Ortro'vsfci) — ■'latystiW Runcol (tT’■ban) Komor
niNci, Pała*?: (Jkrawrkiewtezł —
F^iaik (Kacrmarek
ł>»jekanowsfki «XoPifto.1).
?7astepnv mecx w amerv
kańdkim t<yu~n«e -solsrc— płtkenre roii V» bm. w Bo
gocie a Koksmbl«

4X mecze w Malborka
% eketjl 4C -©ęg.itCT wysmo
lenia Malbork»
ln*«reeu1ący
turniej piłkaraki w heli ror
ganizowało tamtejsze Mł*lsk’e
Ognisko TKKF
W imprezie
sortowało 1* druty, z zakła
dów pracy 1 instytucji ?taiborka VI sumie odbyły sie **
mecze przv udziale 152 amato
rów futbolu.
Strzelono ogó
łem dużo bramek
— at 281.
Turniej y grała drutyna „Ju
randa ’ Oiganizatorem zawo
dów x ramienia Miejskiego ogniska TKKF bvł Przemysław
Pscłorkowski, a gosporlarzein
1 J^dno^zctnie pełnia rvm fun4^Ję sędziego — Marian Szaida.
.Ike)

Włodzimier« Smolarek rozpo
czął Jut lekkie zajęcia trenin
gowe.
dziennie bieg.
przez
5-18 minut.
Kiedy wróci na
boiska?
— 11 bm,, po konsultacji z
doc. Grzelakiem zaradnie de
cyz.ia co do przebiegu da'szej
rehabilitacji powiedział W Smo
larek. Wówczas też będę wie
dział, jak przedstawia się spra
'wa x moim zdrowiem.

Dziś

Stocłmowiec-Zaałebie
Sympatykom goortu .przypo
minamy, że W piątek 8 bm.
0 godr 17 w ..Olivii” rozegra
ny zostanie mecz hokejowy fi
nałowej
puli spotkań 1 ligi
miedzy Stoczniowcem Gdańsk
1 .idącym” na mistrza Zagłę
biem Sosnowiec.
Przed kilkoma dniami w So
snowcu gdańszczanie walczyli
dzielnie z dobrym, doświadczo
nym rywalem, ulegając mu 3:fi.
Faworytem dzisiejszego po (edy.iku jest oczywiście Zagłę
bie. ale okresy zaciętej, wy
równanej gry zapewne w tym
meczu będą.
(kn)

Nowe władze OZBS
W Gdańsku obradował wal
ny zjazd Okręgowego Związku
Brycita Sportowego Oto skład
nowo
wybransgo
zarządu
związku
J. Kłapkowski (prę
ze»), J.
Pocbron,
S
Pa
wlik
M Matysa,
A
Sę
kowski,
J. Gnaclńskl
oraz
ML Brawlak
Delegatami na
-»alny »Jazd Polsktego związ
ku brydża Sportowego zos‘all
J Kłapkowski 1 M. Małyst.
(ko)

Uwega, zawodnicy
i sędimwie pływania!
w związku s awarią na pły
walni gdyńskiej Floty na Oksywiu,
zawody
p‘ywBckle.
które miały
odbyć się Lam
ra basenie w dniach 8 i 9 bm
zostały przeniesione ra pływal
nie
gdańskiego
Startu we
'■y-z^-.zcz') pr: v ul, Wajdeloty.
Termin i godziny
zawodów
bez zmian
4ko>

33 (12275) 8 lutego 1985 r.

Fakty, przypuszczenia,
pomodlenia I Insynuacje
— gqszcz srów, których
znaczenie nie zawsze
jest znaczeniem dosłow
nym. Argumenty, plotki,
aluzje I retoryKa — plą
tanina racji, rożnych ra
cji: ambicjonalnych, pry
watnych, sobiepańskich,
trqtqcych nawet feudal
nym włudztwem.
To juz końcówKa tej
rozgrywki. Większość ru
chów została wykonana.
Nie sposób Ich cofngć.
Pozostały jeszcze te, kto
r* chciafooy się popio
wadzić z dawna wytycza
nymi ścieżkami, ścieżka*
mi może nieco zapom
nianymi, c_uS Jakiś SKrzęt
nie omijanymi, aie prze
cież naaal atrakcyjnymi.
Czy jednak nie |est to
dzisiaj kierunek wiodący
na peryferia?
IADOMO już oyło wcześniej, ie
tym razem ruty
nowe walno za
oranie sprawo
zdawczo - wy
borcze — członków Yuchi
Klubu Stoczni Gdańskiej m,
Lenino nie będzie przeb egało w atmosferze lamilijneCjO
ciepełka. Działalność ustępu
jącego zarzqau, kioremj prze
wodził komar aor klubu Sta
nisław Czarniawski,
wśróa
wielu zeg'arzy me cieszyła
się spoaziewanym szacum
k'em Trwaiy w.ęc konsulta
cje, szukano rozwiązań, suge
rerwano zmiany personalne.
No towaayskich spotkaniach
n cowan o' skruptflainfo dbtyćh
czasowy dorobek koleyium
zarządzającego. Nie wszystk m to się podobało. — To
rozbijoctwo, kampania agita
cyjna — sugerowali zapalczywsi — prywatne podchody .

W

v— Owszem — to kot. Da
riusz Boyucki, dwukrotny sou
reat nagrody .,Rejs Roku" w
1V71 i w 197o, — sootyka !ś
my się u mnie oa pazdzierni
ka ud. r. Na takie zebranie
mógł przyjść keżdy. 12 stycz
nia, tydzień przed wainym, ra

OIliNNIK MutuU

łem » mom! byt! extockowt«
komisji wybołczej. TroOr»®
więc
mówić » kapturowej
działalności. Skąd pomy^ >a
kich rozmów w gronie ko.eyów ( znajomych? Oa 195$ r.
k!uL ma i«go «ornego komon
doro, ciłowioka, któremu wś*
Ie zawdzięcza, ale który prze
oczył parę odejścia. KkJb x
upływu-m lat sławał ®ię pry
watnym folwarkiem niewiel
kiej grupki. A zarzuty focTi.al
ne? Nie piowadzono ewiden
cji materiałów, brak było uchwa? o rozdziale środków,
członkowie klubj byli nie do
informowani, v/ieloma spra
wami lawiodywało prezy
dium, podejmując uchwały,
którycn podejmować nie mo
żna było, bo na;ezało to do
kompetencji zarządj, wresz
cie nfegospoaarr.ość, której
pomnikiem feet dzisiaj „G*dan.j'*, stojąca w okowach
lodu przy nabrzeżu wyłożo
nym ścsankamj Larser.a.
Sprawa kolejna: r listu
czforiKÓw
klubu skreś;ono
kpt. Wojciecha Wierzoicklego
laureota nagrody „Rejs Reku
1961" Ponieważ był on człon

nie p Łoiędta, jeden i dyre ßanim'ai
klub p$n klubem li kiub ma być tylko dia stoktorów Sitwumi Gdańskiej Hn wtoezniowym.
tuilcwców, to dlaczego zarząd
Lenin®
i rzez tyle lat przyjmował człon
Kol, Sitii wyjaśnił, Je n/gdy
l tat Jet«.*® kpt, Łoyuc«.5: I nigdzie (regulamin I titrtui/ ków spasa stoczni.
— Wiem oä kol. Zjadacza. że n!a bdo powiedziane, ta klub
Czerniawski odparł, ie klub
dyr Dołybrta potraktował no last tylko dia stoczniowców.
nę propozycję Jcko jawny Ponowił kanaydaturą kol. ao zawsze byl tylko dla stocr.niow
ców. Następnie ponownie za
z-amach no interesy tłoczni. guckiego.
brał y/o* dyr. Dolęika. Nawlą
Prowday>odcbti e kandydaturo
zaf do poprzednich wypowie
Czarprcrwskiego byłe zaaketp
Komandor Czamlawski po- dzi I powiedział, ie padł glos
towuno w dyrekcji, a próby wiedhaf, i* oczywiste jesf,
ium&u zielnego
rozwiązania że „niestocznlowcy" nie mo- dotyczący zapisów w statucie.
Przyznał, ie nie ma w mm za
tych tpraw przez członków ’ go być członkami klubu.
pisu, iż klub jest tylko dia sto
klubu nie »potkały tię ze zro
czniowców, ale podkreślił po
zumieniem.
Ponownie dyr. Doiężka: nownie, ie klub bez stoczni
Byr. Dołęika w rozmowie przez 40 lat działalność klubu n/e może istnieć. Stocznia do
tnleforiczre;. — ha rai.i® była oczkiem w głowie działał cenią Innych
żeglarzy I kh
nie Cda* >sa «potkanie. Sto nosei stoczni. Służyła stoczni sukcesy, ale wszystko co zle w
I
lej
pracownikom.
90
proc.
cznio je»t właścicielem nie
działaniach klubu pochodziło
mot całego majątku klubu majątku, którym klub ayspo- „od obcych”. Za umożliwianie
aaje pieniądze i będzie de "u/e należy ido stoczni. Powo im kierowania wyprawami za
cydować o lego losach. Mu łując się na statutowe upraw rząd zonal bardzo negatywnie
♦o być kiub dla stoczniow nienia stocznia, jej ayrekcja, oceniony. Wniósł o rozwiąza
ców,. prowadzony przez stocz rada pracownicza twierdzą, że nie zebrania. Dodał jednogloś
członkami klubu winni być tył nie, że w imię „określonej de
mówców.
pracownicy
stoczni. Dyr. mokracji“ (?!) meże być zgia
Ze statutu — nadal oba • ko
wiązującego! — Yacht Klubu: Doiężka podkreślił, że jeżeli szata kanaydatura z sali, ale
zarząd
nie będzie pod warunkiem, ie foęaz.e to
„Członkiem zwyczajnym klu wybrany
żądań stoczni, mogą oracownik stoczni
bu może być każdy peJnoiet- spełniał
podjęte określone kro
nł obywatel Polski, który pro zona:
ki.
Kol. Sirubkowski stwierdził,
gnie wnieść «wój wkład pra
cy społecznej w urzeczywist
Kol. Sączyńskd Nie można ie nikt nie ma wątpliwości co
nianie celów klubu (upraw;a~^ mieć zastrzeżeń do nie wy do tego kto jest sponsorem

nieprzypadkowa): — Moi»
my o nich rozmawiać, pod
wc.unfcnwri, ie nie padnie na
zwisko Wierzbickiego. Zarząd
popełnił rzeczywiście guły,
■ale n!«sio<,xnk>wcyv nie mo
gą rządzić naszym k.uoem. O Wierzbickim mówi
się ile, bo opoźnlł oowrot do
kroju, gdyż — jak twierdza
s'ę — chciał spotkać się z
papieżem Janem Pawłem *1
w Nowej Funiandli, gayi udzielat wywiadów gazetom
polonijnym (bez autoryzacjió,
które później różnie Interpre
towano. Nie wytoczono mu
formalnych zarzutów,
więc
dlaczego nie mówić o Wierzbickim"’
Komandor Czarmawskj ze
względu na chorobę rozma
wiać nie może i proponuje
spotkanie z wicekorriandorem
Jerzym Dąbrowskim: — Ran
BogucKi jest oczywiście świet
nym żegiarzem, ale my ocen amy go inaczej. Nie >st
stoczniowcem bardzo mało
wie o klubie (jest jego człon
k em od początku lat 60-tych
— przyp. red.) nie udzieiał
s ę zanadto społecznie, a iakc
żeglarz db<y o organizowanie
włusnych wypraw (roz. 2, ort,
8 „Klub podejmuje organiżaMM——mumm w u mz&as/F?-: ...
cję rejsów morskich i śród^ą
dowych oraz daiekich wy
praw morskich") był szefem
„Solidarności” w CT0 i me
poglądy ideologiczne «przeczne z obecną rzeczywistoś
ci (???)
W sprawozdaniu zarządu
nopisa-no: „...zjawiskiem wy
soce niekovxyst.iym jest barazo niski procent udtziału pfa
cowników Stocxnl Gdańskiej
Marek formela
w skradach załóg poszczogól
nvch rejsów", a z-cnaz dalej
k em zorząau, powołanym na nie żeglarstwa — art. 8J I zło branego zanądu. Przewodni- kluby. Zaznaczył ruwriocześnle, dodano: „Klub nasi rozrasta
wainym zgronrdzeniu, to lgo ty pisemną dekionjcję o przy czący zeorama nie powinien że nikt nie ma podstaw do się ilościowo, a nasi człon
dnie z* sta*u‘e-rr. ty’ko cgol- itąpter»>j do ki-ubu.
bronić interesów żadnej z tw.srdzenia, ii ktoś z zewnątrz kowie systematycznie ' pod no
ne zeoran'e mogło go odwo
grup. Powinien jedynie czu poprowadzi zebr an, e źle. Da szą swcie kwalifikacje”. Więc.
Kpł.
Kujawa:
—
Bez
oołać. Tymczasem poa lego
wać nad organizacją I spraw rozłamu w kluaie doprowadii!i — źle to czy dobrze? Kto u
n.eobecność wystarczyło spi pa«cia stoczni kiub nie mógł nym przebiegiem zebrania. Po nie członkowie, ale wadliwa licha przeszkadza stoczniow
sane zezrar « trzecn jOgo by .stnieć. Sądi.łem, że przed nowii kandydaturę kol. Boguc polityka zarządu, prowadzona com zapisywać się do ‘eh
załoguntów z rejsu „Geoan i" s‘owicie.e dyrekcji na wol kiego.
przez kilkunastoletnią kaden klubu?
podczas „Operacji Zag el '34". nym zebraniu pouczos ineiycję.
torycznej
dyskusji
przedsta
Czarnia.vski
po
raz
drugi
Do rozmowy z przedstawi
Wobec takich faktów po stena
Dyr. Deptała
ze Stoczni cielem stoczni osiafecznle nie
wiliśmy, o jest to przekona wią swoją argumentację, o wysunął kandydaturę Czernie
miai tewskiegu, odrzucając jedno Gdańskiej wypowiadając się dochodzi. Dyrekcja nie oęne co najmniej 100 członków nowy zorząa będzie
kiubc, zaproponować nowe czas, by przedstawić swo;s cześnie wielokrotnie (trzykrot przede wszystkim jako człor,ek dzie uczestniczyć w rozmc«*
nie) poda\*,aną z sali kandyda kiubu przyponmiał, ze stocznia wach z prasą, ai do całko
kandydatury, nie tając s-woicn stanowisko.
vV porządku otraa n ** turę kol. Boguckiego, Swoich jsst właścicielem majaiku i witego rozv iozania problemu
zamiarów, a:e też nie przy
puszczając, źe sprawy przy p zewldziano jednak moiyto- kanaydatćrw poddał pod gbso nie może dopuścić do wrzawy i nie jest zainteresowana pu
i bałaganu. Uznał dalszą dys biicystyką na ten temat
biorą tak dramatyczny obrót. r/cznej dyskusji. Ściślej mó wan;e.
kusję za bezcelową, a wszyscy
Kpt. Henryk Kujawo (czło wiąc: przewidziano w punk
Skądinąd wiadomo, że go
Przebieg giosawanio: „Za" obcy, którzy mają inne zdanie
ostatnim, gay zerząd
nek klubu od t948 r.): — By cie
głosowała mniejszość. G/o mogą się z klubu 'wypisać. towy jest już projekt umowy,
łem no spotkaniu u Bogac m.ołay di absohitodum l wy sów nie policzono. Nie padły Zgodził się z wnioskiem o roz która pozwoli stoczni lachokiego. Znołem to sugestie. brano by nowe włodze, nie pytania
kto „przeciw", kio się wiązenie zebrania.
Postanowiłem przekazać j* zaś wcześniej po sprawozda wstrzymał.
wać pełnię władzy w klub o
niach
ustępuiącego
zarząou
i
komandorowi, mając na uwa
i zamknie baseny przed na
jeąo
organów.
Do
punktu
13
Kol.
Ptak’
—
Wszyscy
wie
dze óob-io klubu, aie
Czarnia\zsxi ogłosił zamknię
s ę, że on Opocznie to zrozu tak czy owak jednak nie po cie obrad, dodając, ie nastąp dzą, kto jest właścicielem ma pływem niestoczniowców Jemiał. Myślę, że powinien o- tarło. Bez przeszkód omówio ny termin zostanie ogłoszony jątku I zdają sobie sprawę kto śt! zarząd jej ne zaakceptuje
aejść, dać szor.se Irtnym. a.e ne ty<ko punkt 1 pt. „Zago przez powołany przez stocznię tu rządzi. Prezydium prowadzą wówczas poda s!ę do cym(v nie świadczy o niczym, a
wypadki potoczyły się w zu- jenie", punktem krytycznym zarząd komisaiyczny.
żeglarze muszą mieć prawo sji i jego stanowisko obejmia
okazał się punk. 2: „Wybór
pejmo inr.ym kierunku, konie przewodniczącego
zebrania".
głosu.
Trzeba wszystko wyjaś zarządca komisaryczny.
waż oa downa źie czułem s ę
Kol. Piasecki mówił o konie nić. Nie ma programu, ale
w klubie, zrezygnowałem, uYjĄTK! z protokółu czności porozumienia, przy jest propozycja zerwania oW Wydziale Kultury Fizyci
'sunąłem 3ię w cień, pern.ąc
walnego zgromadzeń.a pomniał zebranym, ie praniy brad.
nej i Turystyki UW w Gdań
iedynie funkcje w sąazio ko
kowany
jest
wybór
dwóch
prze
t , (czas it wonią 10.45-,
sku mówią tak: na razie me
leżeńskim. Stąd wtem, że otJ
v/odniczqcych. Zaproponował
11.20):
Dyr. Deptała wstał i powie ma »pławy. Nie wpłynął tu
mosfera była zła, wciąż wpły
dokooptowunie do składa pro
„komar dor Czarnicnjski za oonowanego pnez ustępujący dział, ie w tej sytuacji to on I ce n wniosek, Jeślii okaże się,
wały na wekanaę
sprowy
Inni przedstawiciele dyrekcji że zarząd został z dekom ple ta
swarow kopdanöv.' z załoga oroponował wybór przewodni zarząd I dyrekcję kol. Boguc opuszczają zebranie,
wony lub nie pijcuje, wów
cząceao
zebrania
wysuwając
m‘. Młodz n e dostrzega i
kiego. Podkreślił, te powinno
czas. zgodnie ze swoim, ukandydaturę
kol.
Czernielews
szans no przeprowadzenie
dążyć się do tego, żeby zebra
Komanaar Czerniawski ogło prewnieniomi,
wyznaczymy
żroion przy obecnym kuioott- kiego. I sali padła zgłoszona nie odbyło się.
sil rozwiązanie
zeDrania o zarząacę komisarycznego.
przez
kol.
Stanisławskiego
dorze, niemniej ciągłość pra
godz. 11.29 I nie udzielając
Czy tędv droga? Czy łeby
cy wymagałaby, żeby pozo kandydatura kol. Boguckie
Kol K Pienkawa: — Oczywl głosu zgłaszającemu się kol.
stał on w zarzqdz;e, na przy go.
załatać dziurę w poszyciu
stym jest i nikt w to nie wątpi, Boguckiemu, opuścił salę".
kład ruko wicekomondor. Ka *
Zabrał głos dyr. Doiężka, że stocznia ma pierwszeństwo
trz«ba budowc ć jacht od no
dydatur no szefa klubu zgło stwierazając,
ie życzeniem ylosa, ale klub nie może Ist
YLE ptotokół. Racje wa?
szono, poza Czarnowskim, kił dyrekcji stoczni jest, by tym nieć bez żeglarzy, dlatego też
»toczni przedstawia ne
ko. Jednak panov/’e Konöeda zebraniem, jak i działalnością dla dobra klubu należy pew
cznik proso wy p. Czer*•* wypowiedzi roimóweow
I Orszulok odmówifi, podob klubu, kierował „stoczniowiec", ne poglądy zrewidować. Jeienieiewskl (zoieihośu nazwisk
są ni* autoryzowaua.

Dziura w poszyciu
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Uważni ooserwatorzy życia politycznego w Republice Federalnej \ieimee ©d wielu miesięcy zwra
caj» uwagę na fakt, źe od cz2.su oojęcia rząoow przez obecny koalicyjny obóa rządowy, n*st»pił
w tym kraju wyraźny renesans rewi/jonist \ ein* ch idei i haseł, które stają się podstawą do nowej
interpretacji i wykładni t*w. polityki wschodniej. Faktem bezspornym jest teł, ie ów polityczny rcwizjonizm — od ktorego tak zawzięcie odżegnuj« «;lę kola rządowe w RFN — ma dziś wiele ście
żek, nurtów I odgałęzień, które traktowane oddziel nie mog* być nawet, przez ezędć europejskiej opinii
publicznej, lekceważone jako mroczne, niewiele dziś znaczące i nie dające źadnyeb podstaw do
niepokoju echa przeszłości.
Coraz wyraźniej jednak widać, ie owe strumy ezsl. płynące zresttą nieprzerwanie od wielu łat
swoim podziemnym, powolnym rytmem, zaczynają się dziś łączyć vr jeden potężny nurt wylew ający się
szeroko na powierzchnię życia społeczno-politycznego w Republice Federalnej, ogarniający coraz większe
obszary i angażujący także wir!u lud/i *e srer włauzy decydujących o kształcie J istocie polityki tęgramcznej tego państwa.
A.J I. Polakom, niezwykle trudno jest
pisać o tych sprawach spokojnie i bez
emocji. Powszechnie wiadonu, że re
wizjonistyczne dążenia aotyczą w isto
cie rzeczy węzłowych problemów na
szego bezpieczeństwa i suwerenności
i nie mogą być przez nas traktowane na równi
▼ innymi zjawiskami politycznymi dziejącymi się
we wsDołczesnym świecle Warto także zauv’ażyć,
źe w oczach części zachodniego społeczeństwa, a
zwłaszcza w politycznej prawicy, nasze zaintereso
wanie si£ problematyką rewizjomzmu uchodzi za
szczególny przykład swoistego „przewrażliwienia”
wobec kwestii niemieckiej i patologicznej wręcz
tęsknoty do „rozdrapywania” *iedwo co zaschniętvch, powojennych ran. W czasie pobytu w R,FŃ
* wiele razy przekonywano mnie, iż 1o my właśnie,
dla własnej, bliżej niezrozumiałej potrzeby, czyni
my z Niemiec zachodnich „straszak”, lansując m.
in. w gazetach z bezprzykładną wręcz obsesją tezę
o rzekomym zagrożeniu-Polski niemieckim ekspan
sjonizmem. Nic takiego w rzeczywistości nie istni»je, zapewniali mnie moi niemieccy rozmówcy, do
dając jednocześnie, że to, co nas tak bardzo nie
pokoi i o czym tak głośno krzyczą tzw. wypędze
ni Ślązacy czy gdańszczanie, dotyczy w istocia
rzeczy marginesu w polityce RFN i nie ma prze
cież żadnego wpływu na bieg wydarzeń.
Fakty, niestety mówią zgoła o czymś odwrotnym,
By się o t>m przekonać, wystarczy tylko sięgnąć
do biulecynów i wydawnictw partii cnadeckmh, za
poznać się z treścią oficjalnych pizemówień i wy
stąpień niektórych czołowych polityków’ i deputoI wanych do Bundestagu. Wówczas jak na dłoni wi
dać, że w Republice Federalnej Niemiec rewizjionizm me tylko nie zmienił od lat- czterdziestu' swet
istoły i treści, lecz co więcej — zrzuca stare, zużyte
szaty 1 przebiera się szybko w nowe, bardzjej atrak
cyjne. Staje się przez to groźniejszy, bo oardziej
zakamuflowany i precyzyjnie zaprogramowany,
dostosowany do nowych realiów politycznych i ob
liczony na dalszą perspektywę.
Charakterystyczne jest także i to, że w’jiaznemu
; zwrotowi na prawo w polityce Bonn towarzyszą
jednocześnie gorące zapewnienia o ciągłości polityki
wschodniej, której podstawą mają być m. in. ukła
dy zawarte przez ten kraj z innymi krajami socjali
stycznymi, w tym także z Polską. Nie ignorując
zobowiązań podjętych w przeszłości, kanclerz Kohl
podki eślił co prawda niedawno, że „pacta sunt servan
da”, nie czyniąc jednak nic, co położyłoby kres co
rusz podejmowanym próbom wypaczania charkteru i
ducha zawartych porozumień. Sens tych swroistych
interpretacji dokonywanych ostatnie nad Renem
wcale nierzadko sprowadzić można do następują
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cych stwierdzeń. Z punmu widzenia prawa mię
dzynarodowego Rzesza niemiecka Istnieje naaal w
granitach z 1937 roku. Ostateczne określenie nie
mieckiej granicy wschodniej może nastąpić dopie
ro w traktacie pokojowym zawartym ze zjednoczo
nymi Niemcami. Godzina jedności niemieckiej wy
bije wówczas, gdy wszystkie narody europejskie
będą w posiadaniu prawa do samostanowienia. Pro
hien* ponownego zjednoczenia Niemiec jest więc
także problemem wolności i samostanowienia dla
wsayslkich Europejczyków’. Tzw- układy wschodnie

naprawdę, to jest. Kanclerz Kohl nie tak oawno
w wywiadzie radiowym oświadczył przecież zdecy
dowanie: „Nigdzie w naszym kraju nie widzę oznak
rewizjomzmu. Niech chofc raz pokażą mi i wymie
nią prawdziwego rewizjonistę w Republice Fede
ralnej". Nie, to nie pomyłka lub przejęzyczenie
Itcz fakt. 'Skoro kanclerz RFN nie wierzy w istnie
nie rewizjonistów w swym kraju to czymże jest
prowokacyjne opublikowanie nowego scenariusza
„marszu na Wscnod” * Bundeswettrą w roli głów
nej — w organie ziomkostwa Ślązaków „Der Schlaesier”. Jednostkowym, nieodpowiedzialnym i głu
pin wypadkiem? — jak się to oficjalnie określa.
Zadziwiające, że sprawa, która wywołała skandal
polityczny w całej Europie, me tylko w kredach*
socjalistycznych, nie powoduje istotniejszych reak
cji w samej koalicji rządzącej RFN. Tam wszystko
pozostaje po staremu. wszaK wystarczy dia zacho
wania pozorów i uspokojenia opinii publicznej, pa
rę zdawkowych słów wyrażających szczere ubole
wanie... Gwoli sprawiedliwości przyznać jednak
trzeba, że ekstremalna działalność o jaskrawo r,r0_
wokacyjnym charakterze podejmowana czy to p)zer
Hupkę, Czaję, czy np. reprezentanta młodszego po
kolenia rewizjonistów — 21-letniego autora artyku

Stare treści
w nowej siacie
Andrzej Pierściństa
zawarte z krajami socjalistycznymi, skoro jnf zo
stały podpisane, s* obowiązujące. Trzeba jednak
wytrwale szukać w&zystkłch możliwości wykorzy
stania ich w interesie -polityki niemieckiej orten
tującej się na nakaz zjednoczenia zawarty w usu
wie zasadniczej.
ARTO uważnie wczytać się w te słowa i wy
dobyć zawoalowany w nich głęboko, groźny
dla całej Europy pomruk pangęrmańskiego
lwa spod znaku Bismarcka i Adenauera. Stare tre
ści, podane w nowym i tak atrakcyjnym opakowa
niu wabią już nie tylko „odwetowych weteranów”
i zawodowych rewizjonistów zorganizowanych w
różnych ziomitostwach, organizacjach „przesiedlo
nych” czy „wypędzonych”, lecz także niektórych
członków bońskiego rządu, Bundestagu, szefów kon
cernów i reprezentantów wielkiej fimmsjery. Przy
kład idący z góry zachęca i mobilizuje także ma
luczkich, tych, którzy także czekali cierpliwie na
swój,czas a dziś nabrali wiatru w żagle i przypo
minają światu o sw-ym istnieniu. Każdy dzień przy
nosi nowe dowody ich, działalności i wpisuje do
kroniki rewizjonistycznych incydentów kolejne po
zycje.
Ten dziwaczny spektakl nad Renem, sprawnie
zresztą realizowany, z całą plejadą aktorów i nie
małą liczbą publiczności odbywa s;ę niemal co
dzienni# Oficjalni* go jednak ni* ira, chociat taIr
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łu „Der Schlaesier” — Finka, łaczyna być coraz
bardziej niewygodna dla członków bońskiego rzą
du, którzy z uwagi na międzynarodowy rezonans
,ch działalności — woleliby preferować działania
bardziej elastyczne, dyskretne, mniej kłopotliwe,
które cechować będzie taaże milczenie, zwłaszcza
w sytuacjach, gdzie butne i gromkie powoływanie
się na konstytucję i prawa „wypędzonych” nie mo
że przynieść spodziewanego rezultatu, Z drugiej
jednak strony Kohl, Strauss, Dregger czi Zim
mermann w obliczu czekających ich wyborów do
Bundestagu, nie mogą sobie pozwolić na rezygna
cję z kilku milionów głosów sympatyków „przesie
dlonych", i ryzykować prowadzenie zbyt długo,
chociażby najbardziej pozorowanej wojny z etato
wymi działaczami rewizjonistycznego frontu. Przy
kładem takiej właśnie groteskowej wojny był trwa
jąey blisko miesiąc spór o hasło zjazdu ziomkostwa
Ślązaków, jaki toczył się między pierwszym polity
kiem RFN, kanclerzem Helmutem Kohlem i pierw
szym spośród „wypędzonych” — Ślązakiem urodzo
nym na Cejlonie — Herbertem Hupką. Zjazd orga
nizowany z dużym rozmachem, początkowo obrado
wać miał pod hasłem: „40 lat wypędzenia — Śląsk
pozostaje nasz”. Kohl, który zobowiązał się do udzia
łu w tym zjeździ** świadom jego politycznych r«~
peikufji, podjął próbę zmiany hasła. Po długich
p«rtraki«cjecb p «rw otr * motto zastąpiono nowym.

Norymberga w
wciąż aktualna
Lista księży,
którzy ztfmęli w Da.chau obejmowała 846 na
zwisie. W dniu 19 grud
nia 194o roku Frank powiedział: „Wypowiadam
wojnę klechom, nie prze
bierając w środkach i
nie cofnę się przed ni
czym, a nawet bisKUpów każę are« ztować,
gdyby cokolwiek się wy
darzyło.” W czasie prze
wodu sądowego me pa
miętał, te na jego pole
cenie
wywieziono ‘ na
przymusów’« roboty dc
Niemiec 2,5 miliona lu
dzi. Nie wiedział też, że
200 tysięcy dzieci skaza
no na germanii ację, &
170 tys. spośród nich ni*
odnalazło swych rodzi
ców i nie powróciło do
kraju. 2 297 wiosek ZamojsŁczyzny wypędzono
110 tys. ludzi, w tym
dzieci. Niektórych zabi
jano w» włsanych tagro
dach, paiono żywcem.
Nie
sposób
obliczyć
wszystkich strat — iwa*
kich, kulturalnych, mo
ralnych i materialnych.
Dopiero
„Dziennik”
przedstawił ogrom zbro
dni hitlerowskich w Pol
see. W dniu 2 paździer
nika na .konferencji' na '
temat zasad polityki
w okupowanej Polsce
Frank powiedział' „Fue
lirer rozkazuje: panów
polskich należy zgładzić.
Polacy muszą mieć tyl
ko jednego pana- Niem
ca. Dwóch panów obok
siebie być nie może i
dlatego należy zgładzić
przedstawicieli polskiej
inteligencji”. Frank miał
osobliwy pogląd na te
mat oświaty dla Pola
ków. Uważał, że wystar
czy, by potrafili liczyć
do 500, umieli napisać
własne nazwisko i wie
dzieli, że przykazaniem
bożym jest posłuszeńst
wo wobec Niemiec. W
dmu 1 października 193»
roku w Poznaniu, po ob
jęciu stanowiska szefa
administracji cywilnej
przy naczelnym dowödzt
wie Wehrmachtu, Frank
oświadczył: „Polska ma
być traktowana jako ko
lonia, Polacy będą nie
wolnikami
wielkoniemieckiej Rzeszy”.
W „Dzienniku1- pod datą 25
października
1939 roku zanotowano:„Z tą chwilą pan mini
ster Rzeszy dr Frank ja
ko generalny guberna
tor dla okupowanych ob
szarów polskich objął zs
iząd Generalnej Guber
ni podporządkowany bez
pośrednio Fuehiorowi”.
Z upoważnienia general
nego gubernatora szef g«
utapo w Krakowie dr
Bruno Mueller wezwał
rektora Uniwersytetu Ja

gieilonsKiegu pioi. dr.
Tadeusza Lehx-SpUwińskiege i grzecznie popro
sił, by w dniu 6 listopa
da 1939 roku q goazinii
12.00 był łaskaw zor
ganizować w gmachu
Collegium Novum od
czyt dla profesorów i
pracowników
nauko
wych na temat: „Nie
miecki punkt widzenia
w sprawie nauki i szkół
akaatmickich”. W wy
znaczonym dniu uczeni
przybyli do seli Mikoła
ja Kopernika w gmachu
Collegium Novum. 183
profesorów, luminarzy
nauki polskiej i świato
wej zostało tam aresz
towanych i osadzonych
w obozie koncentracyj
nym w Saachenhausen,
gdzie wielu straciło ży
cie. Był to początek sys
tematycznego wynisz
czania poiskiej inteligen
cjl i naszej kultury.

Morici Merc- Piotrowska
Kiedy w amu 8 paź
dziernika
19<ł5 i roku
Hain*
Frank
stanął
przed
prokuratorem
MTW zapyt&iio go, cey
poxna -1 e
przedstawiony
mu dokument? Odpowie
dział. Tak, ja sam oooa
łem go Amerykanom
Niw chcę ‘nic
zataić.
To jest dokument histo
ryczny.
•

•

•

Dr Stanisław Piotrow
ski
pc
przeczytaniu
„Dziennika”
przygoto
wał 200 pytań przeina
czonych dla Franka. Ma
terriał do pytań czerpai
również z oskarżenia
sporządzonego
preez
Rząd Polski w T ondynie o<raz
z memoriału
Franka do Hitlera z
dnia 19 czerwca
1943
roku.
Po
przestudiowaniu
„Dziennika” dr Stani
sław Piotrowski »porzą
dził też wyjątki, które
przetłumaczeni z niemieckitigo na rosyjski.
Dokument
wysłano z
Norymberg: do Lipska,
gdzie został wydruków»
ny w formie oprawionej
broszury po rosyjsku i
niemiecku. „Wyjątki x
dziennika Hansa Fran
ka” były jednym z nie
wielu drukowanych do
kumentów
przedłożo
nych trybunałowi,
W odpowiedzi na zło
żone pa ze*
oskarżeme
amerykaixs'icie i radziec
kie wrciągi z „Dzieiml
ka Hans* Franaa” obrońca Frank» adwokat
dr
Seidel
przedłożył

dłużstym, choć nie mniej wymownym: „«0 lat wy
pędzenia — Śląsk pozostaje naszą przyszłością w
Europie wolnych narodów”. Sena ten sam, podtekst
nadal czytelny, lecz frazeologia inna. dająca już
możliwość elastycznej interpretacji. Formalnie zwy
ciestwo odniósł Koni, faktycznie jednak sukces
przypadł „wypędzonym”. Wszak nowe hasło, które
merytorycznie nie różni się od poprzedniego, firmu
je już nie tylko ETupki, lecz także i kanclerz, który
chcąc nie chcąc stał się jego współautorem. Co waż
nlejsze — sama obecność kanclerza na zjeździe od
wetowym przestała już być w ogóle problemem
stając się czymś oczywistym i normalnym. A prze
cież jeszcze niedawno była to rzecz prawie niemo
żliwa. Na podobnej imprezie Ślązaków, kanclerz
RFN ostatnio był przed 20 laty. To też ma swoja
wymowę. Warto jeszcze zwrócić uwagę na inny,
nie mniej ważny aspekt tej sprawy. Przez 4 ty
godnie hasło „Śląsk pozostaje nasz” nie schudziło
z czołówek gazet i ekranów telewizyjnych. W dzie
siątkach audycji i komentarzy powtarzane do znu
dzenia tezę Kohla o absuidalności zarzutu istnienia
w RFN rewizjomzmu. Przeorano więc gruntownie
^wiadomość spoieczr.ą, podając przeciętnemu oby
watelowi dc wierzenia „prawdy”, których jeszcze
niedawno publicznie nie wynowładane
ZY wszyscy w RFN hołdują wczorajszym ha
słom i ideałom? Oczy wiście, ie nie Dużą dozę
realizmu l wolę porozumienia wykazują zachód
nioiiiemieccy socjaldemokraci wolni demoicraci a tak
te nowa partia „bielonych" Byłoby dobrze aby da tych
wszystkich, którzy w spraw *ch U w. polityki wsoho
dniej kierują się rozsądkiem i wolą poszanowania
istniejących realiów geopolitycznych w Europie —
co rycnlej i w komplecie dołączył także obuz rzą
dzący w RFN, Dołączył — nie poprzez kolejne de
klaracje i zapewnienia — lecz przez konkretne de
cyzje i działania zapewniające w pierwszym rzę
dzie ukrócenie niebezpiecznej działalności organiza
cji ziomkowskich. Taką wolę wyrażają nie tylko
Polacy i europejska opinia publiczna lecz także co
raz szersze kręg/ zwykłych obywateli w samej
RFN.
Swikdczą o tym -m in. wyniki badań ankieto
wych Instytutu Emnid, opublikowane w ostatnim
numerze tygodnika „Dtr Spiegel”, a dotyczące gra
nicy na O orze i Nysie i Ejaz-diu ziomkostwa Śląza
ków. Na pytanie „czy uważa pan (pani), że powin
niśmy się pogodzić z obecną granicą na Odrze
i Nysie aż 76 proc. ankietowanych odpowiedziało
twierdząco a tylko 24 proc. było przeciwnych. Trze
ba przyznać, żt taki rezultat badań jest rzadkością
i może nas tylko cieszyć. W świetle tych wyników,
zastanawia jednak fakt, że aż 60 proc. ankietowa
nych nie miałc za złe Kohlowi, że pragnie wziąć
udział w zjeździe Ślązaków, co może być uznane
aa przejaw leKceważenia lub niedoceniania polity
cznych «Kutków obecności kanclerza na tym zjeź
dzić
Do wyników lej ankiety należy jednak podcho
dzić ostrożnie. Wszak wzięło w niej udział sAleiwie
1000 osób. Czy stanowią one rzeczywistą reprezen
tację kilkudziesięciomiloncwego społeczeństwa i
oddają jego autentyczne myśli i dążenia — trudno dziś
igaanąć. Można natomiast życzyć sobie, aby przy
najmniej w taki sam sposob, jak wykazała anicieta „Spiegla” wypowiedzieli $,ę ci, którzy kształtują
oblicze obeerej polityki RTF Dotychczasowi fakty
«dają się tomu prtteąyo.

C

rowrdei wyciągi, spoir*ą
dzooie przez siebie. Zu
stały one pFzetłumaasc
ne na język oskarżycie
li. Okazało się, ie tą
rdeŚcisłe. Ujawniono lica
ne opuszczenia w tek
ście
poszczególny
zdań,
ziuiekczitałccjące
sens.
V7 dnm
10 stycznia
1946 roku członek dele
gacji
amerykańskiej
ppłk Wiliam 1L Bald»
win w czasie przedsta
wiania i omawiania do
wodo w zbrodni odczyty
wał fragmenty przenió ■
wień i oświadczeń Han
sa Franka. Wówczas obrońca Franka tak się
zirytował, że w pewiiej
cnwili
nie wytrzymał
nerwowo i za wołał:
litość boską. Ten czło
wiek
przecie!
* ad*ł
przez cztery lata'*.
Na procesie Fnnx pa
cząr&owc ni„ chciał mó
wić. Wszystkiemu za
przeczał . Ni. ćheka się
przyznać do poipełnionych pnaestępstw. Pow
tarzai: to r^dpcrawcu.. my
nie jesteśmy
is dnyma.
zbrodniarzami.
Zacho
wywał się tak, jakby zu
pełnie nie rozumiał dla
czego jest sądzony. Tym
czasem w „’^sienniku*
pod
datą 25 stycznia
1943 roku widnieje tekst
wystąpienia Franka na
posierkemiu rządu Gene
ralnej
Guberni- „Nie
przejmujmy aię zbytni®,
gdy słyszymy, ie 17 Wt
(„.).
osób rozstrzelono
Powinniśmy ■ pamiętaj
ie wszyscy, którry tu je
.deśmy zebrani, figuruje
my na liście zbrodnia
rzy . wojennych .
p.
Rooscvelta. Ja mani za
szczyt być
numerem
pierwszym,' Staliśmy się
że tak powiem,
więc,
wspóiwinowajcami o hi
storyczno
światowym
znaczeniu. Właśnie dis
tego musimy trzymać
się razem, rozumieć się
wzajemni«
i
byłoby
śmieszne,
gdybyśmy
chcieli wszczynać jakie
kolwiek spory o meto
dy”.
Trybunał ogłosił wy
rok
po 10
miesią
cach ciężkiej, żmudnej
pracy pc precyzyjnych
ba daniach dokumentów
świadków,
fotografii,
filmów, eksp< >natów obrazujących popełnione
zbrodnie,
w dmu 30
września i 1 pazdzierni
ka 1946 i oku.
Przewodniczący MięózynairodKywego Trybu
nału Wojskowego lora
Geoffrey Lawrance od
czytał uzasadnienie wy
roku. Ogłoszenie wymfa
ru kary odbyło się wo
bec każdego skarżone
go
osobno. Schacht,
von Pappen i Fritze za
siali uniewinnieni. Hess,
Funk,
Roeder zostali
skazani na dożywocie, a
Speer i
Baldur von
Schirach na karę 20 lat
więzienia. Neuratha ska
zano na 15 lat więzie
nia, a Doenitza na 19
iat. Pierwszym, którego
wprowadzili na salę żoł
nierze
amerykańscy
był Goering. Sędzi? od
czytał wyrok skazujący
oskarżonego na śmierć
przez powieszenie. Na
śmierć zostali lakże ska
zani: Ribbentrop, Rosen
berg, Keitel, Kaltenhrun
ner, Frank, Frick, Strei
cher, Sauckel, Jodl, Seyss
-Inquart.
Na
karę
śmierci skazano więc 11
przestępców. Zostało pc
wieszonych 10. Goering
popełnił samobójstwo w
nocy z 15 na 16 paź
dziernika w celi -wię
ziennej, używając tru
cizny pi zetr zymy wane j
w ampułce.
Przed
wykonaniem
wyroku skazani zacho
wywali
się rozmaicie.
Streicher zawołał: „heil
Hitler!”. Generał Jodi w
ostatniej chwm pozdro
wią ł
swoją ojczyznę.
Seyss - inquart wyraził
nadzieję, że ta egzeku
cja bedzie
ostatnią w
drugiej wojnie świato
wej. Hans Frank powie
azmł do
pułkownika
Andrusa, który ogłaszał
mu wyrok przed egzeKU
cją: chciałem panu po
dziękować za okazaną
mi uprzejmość. Po egze
kucji, która odbyła się
w nocy, zwłoki przewie
ziono do Dachau, gdzie
zostały ypalone w obo
zowym krematorium...
Po zakończeniu proce
su w Norymberdze pod
jęto starania
u władz
amerykańskich o przeka
zanie w Polsce „Dzienni
ka” Hansa Franka. W
roku 1947 ten dOKument
o wielkim znaczeniu hi
storycznym
dotarł do
Warszawy
i obecnie
znajduje się w Głównej
Komisji Badania Zbroc
M. Hiitietrcwsfct/ch.

I

DZIENNIK JAtTVCKI
szorda M Itaka, aą4 starostą
po-wiatowym Olafa Kunicki«go (...). Ryszard M tok wy
szukał loka« przy ul. Armii
Czerwono) i •’ozpoczął urzę
dowanie. 4 kwietnia, na proś
bę prezydenta Wysockieao,
oddelegowano .unie do mag -trału, powierzając funkcję
powiormka n.ei ucł omosci, oraz Jana Wojciechowskiego,
któiv Jdię' się organizacją
wydz ału
zatrudnienia.
7
kwietnia szczupły personel
zcsi'ity pierwsze przedstawi*
c:e'k: płci piękhej: Wanda
Biedrzycka I Zofia Lewan
dowska.
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... zupełnie nowe miasto

tary w Tygodniu do Olsztyna
oraz połączyły Elbląg z Ma!borkiem. Od 10 rr>aja czynny
oyf Inspektorat Szkolny, kiarowany przez Brunon« Talaśkę. W czerwcu z organ iz oważe wspomnę ty xko o obywatela (ok. 3-łu0 w
0 Dokończeni* ze sir. 1
no Sąd Groazki, a 6 sierpn a
wonej Oberży”, zespo Piiejczyk, Seroczyńskiej, ub roku). Sporo ecarycin
rozpoczął dzicrłołność Sąd
łów artysitv-eznych, ot Potapowicz. A nasz le- bud^Tilków iraeba rc.o®uOkręgowy z prezesem Staniwarcie
przez olsztyński gendianny już Kalbar brać, kilkaset wyremorr
srawem Różańskim i jego za
zawiać Stąd nasze ^abie
teatr
stałej
sceny w El czyk?
ętępcą Janem Łaparewiczem.
NORBERT BEREITS]- gd wokół wzmoenteni»
blągu dającej początek
Sprawami osaan.ctwa zajmoj laszemu Teaunoiwi Dra SKI: Wyj asem iaitegra- pmenojału wykonaiwciaew<jł $ię ^ 8 kwietn;a powia.
(Joteonań są go i ba&y matertałowej,
matycznemu, powstanie cyjany ch
towy Urząd Ziemski, którego
Obszat: ODecrue Elbląg wvch ok. 17,5 tys. dziew1 rozwój wielu innych wpcosit niemożniwe ao pubudizania aflctywmo<kk
funkcje w dziedzinie osadnic
zajmuje 32 km kw., rozioko cząt i chłopców,
w tym
placówek
animacji
i wyliczenia czyny spo zakładów jwacy, dmie ję
twa przejął 28 czerwca Odwuwszy się nad rzeką F.l- niemało spoza miasta. Z u-,
upowszechniania kultu łeczna mieszkańców M ty w społecznych. Widie
aział Powiatowy Państwowe ry i sztuki.
sta, po których bardzo
sotode obiecujemy w sfe
bląg i jej dopływem Ku- wagi na wyż demografigo' Urzędu Repatriacyjnego
wiele na trwałe pozostało. rze budownidtwa indymielą, w połudmowo-zacho czny oraz niejednokrotnie
TEODOR
KACALA:
wiidualinego, realizoweme
jest irp. większość
dniej części Wzniesienia El- mierny stan techniczny
FRANCISZEK MAMUSZKA: kierowany orzez I. F. Widotę
Niepodważalne
zaolugi To
upór ządkow-anycli ulic, go w ramach zrzeszeń
bląsKiego i po części na Żu istniejących ooiektow oraz
Warunki wacy były niesły i lekarza dra Tadeusza Żaka.
w
tej
dziedzinie
położył
6 czerwca 1445 r. przysłaparków i zieleńców, spo bu dowlanivch,
m iędżvławach, sąsiadując z tere- ich duze zagęszczenie istnie
chanie trudne. W mieście
zwłaszcza mieżyjący już io
nami depresyjnymi. Zacho- je pilna potrzena budowy
obiektów sportowych, za kładowych
Prężniej
znajdowała się wroga Pola na została ze stolicy do El . inż. arcii
Włodzimierz
dzi konieczność dalszego dodatkowych przedszkoli i
kom ludność niemiecka. Gra bląga licząca 100 osób War Sierzpulowski, szczegól ufundowany przez opole rusza zabudowa m.eszpowiększenia obszaru mia- szkół. Te pierwsze w najczeństwo i wykonany w kalnn-usługowa dzielni
sowały grupy szabrowników szawska Grupa Opemcyjna
nie zabiegany wokół ra Zamechu
sta, a to z powodu wyczer- bliższych paTu latach wy*
pomnik Odro cy sraromdej,s-kiej, przy
iub wręcz przestępców, na pod kierownictwem Zygmunta
towania a i zabeizpiecza- dzenia,
pywania się terenów pod buduje się m.in. przy ul.
odsłonięty
z gotowuje się projekt rapływały masy osadników po Simona. Skierowały ją tutaj
rma
ocalałych
z
pożogi
zabudowę oraz wysokiego Brzozowej *— płk. Dąbka,
.Cenhmmokazji obchodów 30- budow^y
trzebujących opieki i doma- naczelne władze PPR Powiawojennej
resztek
wieluwskaźnika zagęszczenia, ja- Stefczyka, w osiedlach Nad
weryfikując
lecia wyzwolenia, Elblą Wvchód”,
gającycn się pracy. Brako- iowy Konn tet PPR działał w
wtiiekowego
dorobku
arko
że na 1 km kw. już Jarem, Kępa Pin. Myśli
plan przestrzen
wało żywności, n-eczynne by Elbiągu już od 28 kwietnia,
chiitektioiiMiczjnego, plasty ga.ANATOL BURTOW- obecny
przypada tu ponad 3b00 o- też o budowie kilku nonego zagosp oder owamda
ły zakłady użyteczności pu a jego I sekretarzem był
cznego.
Za
jego
sprawą
sćb i pod tym względem wycn szkół,
Obecny Elbląg, od miasta
blicznej, teren naszpikowany wspomniany S. Pacoszyński,
uratowano' a zmodemi- SKI:
tiłlbląg wy pi ;edzpiją tylko
zdrowie i opieka społe1975 r. stolica
nowo
byt niewypałami i minami któreao 27 czerwca zosłapł
.JAN OBRZUT. Natu
zowamo
np.
obiekt
daw
powstałego
wo
jewódzWarszawa i Lodź.
czua: Miasto dysponuje 668
(...) By zapewnić
przyby Piotr
Kulczycki,
Komitet
ralne przyszłościowe gra
nego
szpitala
św.
Ducha
Ludność; 1 lipca 1945 r. łóżkami szpitalnymi, pilnie
twa, to m. in. znaczący nice miasta określają
łym znośne warunki bytu, Miejski ukonstytuował ąię' do
przy ui, W^gnijnej, gdzie ośrodek
doliczono się w wyzwolo- czekając na zakończenie bu
pizemysłowy, warunki
p'zystqpicno w pierwszym piero 18 lipca 1945 r. V/ koń
geograficzne,
następnie
powstała
jed
nym mieście ok. 2 tys. Pc- dowy Woj. Szpitala Zespokulturalny, oświatowy. zwłaszcza funkcja Żu
rzędzie do prac nad uracho- cu maia rozpoczęła (w Elblą
na
z
najpiękniej.szych
w
lakow, a 3i grudnia 1946 ionego, w którym ma być
Jakie
są
jego
perspekty
miemem podstawowych za gu) działalność ppS, a w
ław. Dlatego nie prze
kraju Woj. Biblioteka wy?
r. już dk. 21,8 tys. Wsi od 790 niejsc. Działa 28 pizy
kładów użyteczności publicz czerwcu Stronnictwo Demokra
widuje kę rokowania tu
Publiczna, odbudswano
osaaniKów wielu było m. Chodni mrowia, w zasadzinej i przedsiębiorstw.
JAN OBRZUT. Obok nowych większych za
tyczne i Stronnictwo Ludo
kościół św. Mikołaja,
in. przybyszów z Mazow- z3spokajając potrzeby mie
Zorganizowana w kwietn j we (...,
dzięki niemu‘i takich m. niew ątpkwych' dokonań kładu w przemysłowych,
sza, Lubelszczyzny, Kie 5- szkanców. Natomiast konie
przez
Tadeusza Mmiefciego
£/b/ąy
1045 rek.
JANINA RATSKA: Był upal
im. działaczy jak K. w 40-leaiu/ wystawiają poizja ewentualną roizbuchiego. spjro z Warszawy, czne jest pozyskanie no
i Wacława Wiśniewskiego Ei- ny
wieczór
8
czerwca
Czarnocki,
J. Mazurski, cych miastu i jego oby dówą niektoerkh istnie
ok. 6 tysięczna rzesza repa wych lekarzy. Potrzebne są
STANISLAW GIERSZEWSKI: na. Grupa codzienne pow.ęk blqska Spółdzielnia Spożyw 1945 r. gdy objuczonai pleca
,T.
Leńc
zebrano
snoro watelom. jak najlep.size jących. Ti zęba brać też
triantów zza Buga, ok 4 też żłobki, gdyż istniejące
Zorganizowane na dużą ska szała się, zasilana nowymi ców uruchom ła skiop spo kiem maszerowałam ul. Toipo-zostaio pod uwagę funkcje reróżnych
dizieł
sztuki,
któ świadecl \\*o
tys. 1 «emigrantów * \n- mogą przyjąć tylko co pią
lę działania na rzecz tworze ludami kierowanymi do El- żywczy oraz piekarnię, a le aową w kierunku dworca
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nocy j 30 na 31 stycz-nia. na stronę radziecką.
nierzy rożnych jednostek
ł
iowe
tutejszego
wgrfa.
«"$ specjalności,
zowanego i 3 Korpusu Kawalerii Gwardii 14 lutego wie
w tym pododzia
R Małachowa. który rozwj
Próby opanowania Elblą Ale matarciie napotkało zoir
Toteż
aby
zaoszczędzić
czorem Moskwa uczciła kolejne zwyeies u u wojsk S Fron
Umożliwiało to Niemcom biąg stanowiący pomost mię ły/ zmotoryzowane 1 pancer nął na/tarcie, które jednak
ga z marszu nie powiodły garażowany i silny opor na
tu Białoruskiego 20 salwami artvler-> jskimi z 220 d.riał.
Wschodem i Zachodem jua na bataliony morskie dywi
zniszczeń i offar
dogodne operowanie odwo dzy
w się Bo też nie mogło taK przedpolach miasta i mi dalszych
-Jednos*kami. które najbardziej Wyróżniły r.ię w walkach
bezwzględnie
obronić-”. zjon aftyler” przeciwlotniczej, zostało przyhamowane
zwłaszcza cierpień Juanoś
darni oraz wszelkim zaopa le*v
o miasto, nadano zaszczvtne nazwy ..Chojnickich”.
Miał zatem Elbląg spełnić fun bataliony karabinów maszyno rejonie Tła wy. Kontynuowa się stać, głównie z powodu mo zajęcia m.in. Dąbrowy
cywilnej, dowództwo ra
trzeniem. Zaś mysią prze keję też rygla, uniemożliwiają wych, jednostki dział szturmo ła je jednak brygada pan
i Dębicy stało s.1ę jasne, że ci
wodnią operacji wschod- cego podejście wojskom ra wych. a z zewnątrz wspierała cerna ppłk. Pokotowa, ma konieczności pokonania soll bes
dzieckie
coraz
to
propono
użycia dodatkowych i- wało poddanie się. jednako
do Zatoki Gdańskiej ja artyleria ciężkich krążownie bi on ronych ośrodków
nio-pruskiej było właśnie dzieckim
t kierunku Dołudniowo-wseho ników .Liitzow” i , Prinz Eu jąc zamiar zajęcia Elbląga
lości
artylerii trudno będzie woź wojennv dowódca El
Opracowanie tekstów:
zmajduiących
się
po
drodze.
odcięcie Grupv Armu „Src dniego.
gen". Do walk przygotowano z marszu.
jak również z powodu po- złamać Niemców. W ciągu bląga płk Eberhard SchoepANATOL BURTOWSKI
Walory obronne miasta wiel poza tym ok. 4 tys. ludzi ,,Vol
dek” od pozostałych ugru
podnosiło jego
położenie kssturmu’'
Przed brygadą wysfor o- dojmowanych przez Nie-m- następnych dni podejmowa- ffer odmawiał kapitulacji.
Zdięeie i reprodukcje:
powań w Polar i. oraz zep- ce
"JS!
geograficzne, co
co czyniło
ci.
Na przedpolach E!b'ąga zor
chmecie jej do morza i zni ośrodek stosunkowo łatwy dla ganizowino dwie linie obron wała się kompania czołgów ców koniiratakó"^. Nadto hi no wiele krwa vi o okupionych Praktycznie oznaczało to
JAN
A. FOLWARCZNY
doAvódlztwem
km. tlerowts ię un ocr-efnia i si- szturmów, posuwano się je skazanie miasta, jego ludno
szczenię. Ogromne znacze realizacji takiego zadania, a ne, na które składały się m. pid
F >za autorskimi rozmowami, przy opracowaniu kolum
zarazem nader trudny dla sta 'n. trwałe umocnienia betono Gienadija Diaczenki, który ły me zostały dokładnie ro
,
,
,
,
„
nie miała obrona Elblaga ku
ści
i
wojskowego
garnizonu
ny korsystano m. in. a nast. źródeł: „Roczniki Elbląskie”
i zdobycia. Od strony po we zapory
przeciwczołgowe, w zajadzie miał Elbląg o- zpoznane, co w sumie moc
naipowwi,
ie- n? całkowitą zagładę. I, nie
t. li.
i VIII. „Elbląg pcr.eszlość i teraźniejszość" (S.
również dla bezpieczeńs łudniowej podejście utrudniało rowy przeciwpancerne, »rano bejść
Gierszewski) „Elbląg j okolice” (f M mniszka). „Zielone
i doitrzeć do okolic no kompLikowało pierwot zwykle zacięte i krwawe stety, tak też niemal się
jez. Dn zno, od północy Za- wiska ogniowe broni maszvno
wsnominając lata...” (wyd, ETK). Teksty nie autoryzo
twa całego Dolnego Powiś- lew Wiślany, a na dodatek te wej i moździerzy, a rak*« Rnbna Wielkiego. Ale ma- ne założenia.
walki toczono potem w o- stało
wane.

Liczby 8 fakty

WąmmĘąs
TamTelata

Wyzwolenie
ziemi elbląskiej

w komunikatach wojennych
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Upadek »J&Mckettkapf
- czyli powrót do Polski
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Fot,

AUNOWSK! to
się
norybaezW, ie hol
hol, mawiają
w Nowej Paślące, gdzieś
na krańcach Rzeczypospo
lite}.' Niektórzy uważają,
i* nawet trochę „przydłu
go". Bo wiadomo, jak
starzyk
jeszcze Iow! to
blokuje miejsce mlodvm.
Starsi, mnlel popędliwl,
wiadomo wiek robi swo
je, zazdroszczą tego, że
,,Mohnocha" I teraz, gdy
ma już po siedemdz1»slątce potrafi na Wiśla
ny Zalew popłynąć po
świąteczną rybę
Paten
sandaczyk stą podsmaża,
a rybka, wiadomo,
lubi
pływać. Wipe I kielisze
czek wypić nie grzech. Le
oiej człowiekowi wtedy
na duszy, a słowa jakby
same slą układały w o po
wieści a tym jok to było w
czterdziestym piątym, a
jeszcze lepiej w poło
wach na Trockim.
— Panie, to było jezio
ro. Pływało slą po nim,
jak po morzu — tak mnie
slą przynajmniej wydawa
ła. Szczególnie gdy wy
płynąłem na nie po raz
pierwszy z ojcem. Mała
wiosłowa łódka vrydawała się łupina. Bałem się
straszliwie
Przed ocza
mi stawały bajdy starych
rybaków, którzy na Troc
kim morzu widywail prócz
dużych fal takie straszli
we potwory.
Rychło jednak, pod fa
chowym otdem ojca, Ma
linowski wyastaI na stareąo jeziornego wilka, któ
remu nie straszne było I
8 w skali Beauforta
- A jak windy szła ry
ba... Matka nie nadąży
ło jej sprzedawać. Jadło
Sie więc te płocie, kara
sie, szczuDaki, okonie w
światek i
piątek Zopil
człowiek
monopolką i
lakoś
dało się żyć. Do
wojny .. Wtedy skończyło
się wszystko. Niemcy no
połowy przychylnym okiem
patrzeć nie mieli ochoty
Woina się skończyło
Wsiedliśmy do ciepłuszki
I wio, gdzieś na zachód.
Jechało się nawet faj'nie...
Siedział se człowiek na
szmatach i patrzył. Nie
którzy to w Białymstoku
wypakowywali się. Bo i lu
dzie tam jakoś podobnie
mówili, i strach przed ty
mi Prusami paraliżował.
Ja
Dojechałem
dalej.
Przez jakieś Łyki, Lece, Rastembork. Aż w końcu
ktoś krzyknął Olsztyn. Wyj
rżałem na zewnątrz i pa
trzę na tablicy jak byk
„Allenstein". Chciałem co
prawda jechać dalej w
poszukiwaniu
szczęścia,

ale pociąg ani myślał ru
szyć.
— Poszedir n ze swoim
w ezelkiem do PUR. a
lam mówią „pojedziesz
oan do Młynar. Tam daaza ziemię I powinno być,
dobrzeJak władze ka
że to człowiek robi. Po-

E. Nurzyński

(G fF)

stąpną kwotera, tu gdzie
mieszkam do dzisiaj nie
była już co prawda taka
elegancka, ale za to nie
było tam żadnych niepro
szonych lokatorów.
— Pierwsze próby sa
modzielnych połowów by
ły zdecydnwan.a nieudane

Krzysztof Szczepanik
jechałem do tych Młynar,
ale jakby okrężną drogą,
bo przez Frombork. Wy
siadłem z okazyjnej cię
żarówki
1 zobaczyłem
morze. Człek gapli się i
gap.1, a wraz z tym gapie
niem odchodziła myśl o
ziemiańskiej karierze, Dąb
ry los spotkaj mnie wów:zas z inżynierem Janem
Natkańskim, który akurat
był wtedy we Fromborku.
On to dopowiedział bym
znalazł coś dła siebie w
jakieiś Pasarce.
Nawet
zorganizował ciężarówkę,
którą dojechałem do Bra
niewa. A stamtad ruszy
łem do swojego morza.
Jakiś napotkany na ulicy
zastraszony Niemiec gay
■70 zapytałem lak Iść od
powiedział „Pasarkat la
ja..." I pokazał na rzekę,
te trzeba Iść wzdłuż niej.
— Doszedłem tam jut
wieczorem. Stanąłem n/f
kępie ! potrze gazie by tu
zanocować. A tu wszędzie
woda. Niektóre domy po
sam dach
zalane. To
wycofujący
się Niemcy
Dorozwalal! wszystkie wa
ły. Cale
szczęście, ie
gdzieś na uboczu stało
kilka
domostw,
gdzie
do!ść można było sucha
nogą. Wvb'a/em
.sobie
piękny domeczek z agród
kiem i z myślą ,.tu za
mieszkam’ zasnaieiri.
Rano
obudził
mnie
głód. Wstałem, sięgnąłem
do plecaka, ale przyszło ml
do głowy, ie jeśli tu już
i taK wszystko moje, to
warto by sprawdzić zaso
by piwnicy domu. Zszed
łem na dół I zaraz stamląd wybiegłem... Po za
lanej
piwnicy
pływał
,,nadgryziony" zębem cza
su trup żołnierza w nie
mieckim mundurze. Na-

P.yba jakby cwańsza niż
na Trockim nie chciała
wchodzić do najbardziej
przemyślnie zastawionych
sieci. Strach człowieka oh
latywal gdy fole, jakby
większe od tej jeziornej
majxaty moją kruchą ża
glowa - wiosłową łupiną.
Dopiero gdy do wspól
nych połowów zachęciłem
iednego z pozostałych w
Pasarce Niemców I strach
iakoś minął I ryba chęt
niej zaczęła spływać do
sieci. Choć muszę przy
znać,
że na „swojego
Nlemiaszka" patrzyłem z

szeroko otwartymiusta
mi Cała moja wiedza o
rybaczeniu była do kitu.
Nawet wyciąganie sieci z
wody było Inne niżeli to,
co zapamięialem z Wilenszczyzny. A już naj
większą filozofią okazało
się stawianie żagli,
— Oczywiście
połowy
nie były
wtedy jeszcze
zbyt wielkie. Cole szczęś
cie, że wtedy ryba po-.
trzebna była przede wszy
stkim na własne potrze
by. Dopiero po paru la
tach - bo do Pasarki, a
późniei
Nowej Pasłęki
przyjeżdżali i inni kandy
daci na rybaków - wozić
te wszystkie śledzie, dor
sze, węgorze do Branie
wa. Nie była to wcale operacjo łatwa. Do wsi me
dochodziła żadna droga
bita, Trzeha więc było po- (
łów ładować na łodzie \...
wio w górę Pasłęki. Do
piero po sześciu kilome
trach czekaN ciężarówki.
To odcięcie ud świata
wpływała
wcale nieźle
na... cale życie towarzys
kie.
Odnowiliśmy Dom
Rybaka, w któiym każdy
(jeśli wykonał plan poło
wów) mógł wysłuchać za
fundowanego przez w/a
dze spółdzielni walczyxa,
lak kiedyś wyglądały pre
mie... A po owych wal
czykach lub te/ całkiem
bez nich, w czasie kole
żeńskiego spotkania przy
kicis/eczJcu przychoazdy
a o głowy różne pomysły.
Któregoś razu, o był to/u* j
grudzień, dwóch rybaków li
założyło się o to, że je
den z nich przepłynie Pa
siekę w kożuchu. Gra
szła o wysoka, wyrażona
w... pełnych
butelkach
stawkę. Podochoceni gra
cze wzięli wszystkich obec
pych na świadków. Staliśmy
wtedv szczękając zębami I
asystując Drzeprawie. Bo
hater zakładu istotnie rzu
ził się do rzeki w kożu
chu i z wielkim trudem
dopłynął do połowy rzeki.
Tam będąc u kresu wy*
trzymałości zwalił z sie
bie ciężki kożuch I dalej
poszta jak z płatka. Po
tem wybuchł wielki spór
o rezultat zakładu
któ
ry zażegnali dopiero ki
bice, stwierdzajqc, iż za
takie wrażenia posławia
sami parę flaszek.
Tak... to byty jednak
piękne czasy. Nie to co
teraz. Obecnie nawet tak
kiedyś hucznie oochodzone Dni Morza są jakieś
Ciche i drętwe, Miodzi bar
dziej wolą się zamykać w
swoich nowych domach o dużo ich pobudowano
lub też wvjeidżcć na roz
rywki swoimi „Polonezami ', „Fiatami", a nowel
,,Mercedesom/"
do są
siednich miast. Onegaaf
’ętnlący życiem Dom Ry
baka teraz jest opuszczo
ną, z powybijanymi szyba
mi, ruderą.
- Gdy zaś bohater pa
miętnego przez nas, sta
rych owego zimowego p/y
wonią po Pasiece, zaczai
opowiadać o tym zdarze
niu usłyszał tylko i kpina
w\'powiedzlane słowa: coś
ty dziadek zgłupiał. Prze
cież mogłeś dostać za
palania płuc.

8

Niepunktualność
o i .żnych miłych grze&zköv.. którymi nas
bliźni raczą należy niegodziwe przyzwy
czajenie do nieDumstulanuści. Spotykamy
slą j nią na ;o dzień, niecierpliwimy,
narzekamy, oburzamy, a w rezultacie
potulnie &nv»irny
tyranią n.epnnktualnych. Człowiek dzisielszy nie umie i nie chce cze
kać. bo zna wartość crasu 1 ocenia krótkość iy-ia. Chce jak najwięcej nauczyć się. zobaczyć za
łatwić 1 prażyć — pragnie mądrze wyzyskać czas.
Ale .ą ludnie, dla który ch nie istnieic ścisłe ozna
czenie czasu, stosowanie się do godzin, pedanveh
na zaproszeniach lub umówionych na
spotkania
Nie wchodzą, ale wpadają zaaferowani i s reguły
pada to zacnłyśnięt® pospiechem pytanie: czyżbyjgi
się spóźnił? Przepraszam, ale po — i tu następu
je tłumacząca spóźnienie jakaś historyjka,
której
nikt nic wierzy. Bo spóźniający się nigdy nie są
winni, tylko ci, którzy im w ostatniej chwili prze
szkodził, tylko te nieznośne kolejki, które ucieka ja

D

Fot. res

Z. Kosycars

Człowiek naepunktualny jest szKOdnlkiem społecz
nym. tym niebezpieczniejszym, że się nim dotych
czas nie zaopiekował jakiś
paragraf. W żadnym
społeczeństw ,e r e ma ich tylu ile w naszym, do
żadne ne /.niosłoby podobnel niesforności i takie
go bagatelizowania drugich. Niepunkfualność jes ;
kradzieżą uchodząca dotychczas bezkarnie. niesTety.
Spóźniający sie kradną punktualnym czas, któ
ry.m poszkodowani mogliby rozporządzać przyjem
niej i”b pc-źyteczniel.
zamiast
SDedzać go
na
denerwującym czekaniu. N e&unktualność wvrabia
człowieKowi złą'markę, nudzi brak zaufania 'i nie
jednokrotnie rozstrzyga o nowodzeniu. bo ludzie
Uczą sie z tym, że nie można na nich polegać, a
przecież nikt nie chce dobrowolne narażać się na
'trat-* ! 7sw*odv. Spóźnianie się na zebrania, umó
wione komerencję, przyjęcie, widowiska publiczne
jest dowodem złego wychowani* i braku kultury
sp<łr.znel. Świadczy też o braku szacunku tych
z którymi obcujemy.

Na spóźniających clą chroniczni# ni# nu
r*dy
Jak oojkot towarzyski. Nie zapraszać ich ao cł*«
bie nie wpuszczać na widownię po
rozpoczęci#
przedstawienia, nie przyjmować rzeczy^ dostarczo
nych po terminie, nie zawierać z nimi' umów Mii
interesów. Byłby co akt doraźnej satysfakcji t
niewątpliwej wartość., pedagogiczne! a wyrozumia
łoś w takich przypadkach równa .-.,ię wspo.winle,
W wychowaniu szkolnym wykłady c punk ialnosci powinnw wchodzić w skład przedmiotów obo
wiązkowych. Młodzież
szkolna ne próbt t
«•*
■Póżniać, bo wie te czeka ją za to kstj Gdy wy
rośnie i kara już nie grozi, spóźnia się tak lamo
jak ci wszyscy dorośli którzy jej laklm tm< ują*
Wti przykładem służyli.
Wojskc w\maga bezwzględnej punktualności 1
nikomu nrwet przez mysi rue przejdzie uchylać tlę
od niej. Ale ci
sami ludzie, którzy w określ
służb*, wojskowej byli wzorem punktualności, po
powrocie do stanu cywilnego popadaj« w
dawn*
nałóg .póżnianla się.
Jeżeli można t -ć punktualnym z musu łub Ję
ku przed karą. dlaczego nie być nim z poczucia
ladr I
powlązku, a może ze
względów
«obe«
bliźnich?

Józef Kuszewski

Choroba XX wieku, auijająca codzienni- tysiące ludzi. I chociaż wiadomo Jak
iaP°b,,>Sać. nada. wielu spośród nas pochłoniętych codziennymi kłopr*am i
\vaiac°w«złukL* -C teJ cbm;obifc * r-guły wtedy gd
jest już za późno, lekreą
1KJ, obj*Wi 1 Pierwsze jej symptomy. Nic też dziwnego, że „mierć na fm
6,3 tab
żniwa. Czy ^ bvć musi? Zapewne nie — po o warunkiem ,,
zna się cenę zapobiegania i ma się ochotę ją płacić.

gocimowo), masła, śmietany żliwio pryyswajcrrte niektó
I mleka pełnoiłustego, jak rych włamie. Nie należy le
również niektórych serów, kceważyć białego, ch'xleqo
mięsa wieprzowego, ostryg
sera oraz ograniczyć spoży
skorup-;aków oraz alkoholu i wania cukru I jego pochod
JAK LECZYĆ ZAWAŁ?
tacie zniszczenia tkanki ser tłuszczów cukru a wszyscy różnych tłuszczów, które wą nych (konfitur, czekolady, ęu
Właśnie te zaMócema muszą odżyw.ać s.ę mało troba zużywa dla wytwarza kierków). Wskazane są na
,,Zawał serca — pi^ze na cowej.
rytmu so p zyczyrę większo kalorycznie.
nia własnego cholesterolu.
tomiast glucydy wolno przy
łamach „Le Morde Diman- ści
zgonów, jakie następuje?
Należy tu unikać tłuszczów
swajalne jak kartofle, makache" jean Yves Nau — na
Sześć gramów soli wystar
w "strej fazie choroby. Na czy na uspokojenie codz,en- wierzecycb i tłuszczów ro rar., suszona warzywo i chleb
ogol me pojawia się be? u- leży
nasyconych (jak olej
nvrh potrzeb przeciętnego czło ślinnych
też
leczyć
anomale
Niektóra wskaźniki choleste
palmowy tub kokosowy) gdyż
przeimch sygnałów darmo
wieka, któiy spożywa na oone da krwi nsj
rolu łatwej można obniżyć
wych. Często pop jredza to krzepliwości krwi, aoy zapo gół czterokrotnie więcej tej bwprowadzają
/dziej
izkoóiiwy
dla
arterii
biec powstawaniu zakrze P-zyprawy! Tymczasem 3 aś rodjrał cholesterolu o niskim przez ograniczenie glucyaów
angina pectoris, c:yli ausznizatrzymuje wodę w ©'•ga- zgeszczeniu, która
przyswajalnych niż
powoduje szybko
ca bolesna. Mi-ac.em tym o- pów Od pewnego czasu wy- sól
™ZT?ie’
kC°.
tym id?ie •ósialanle
Dfóbcwuie
sin
w
srpltr'ach
niadanie
cholesterolu
ri
przez ograniczenie tłuszczów,
krwi i mę ściankach naczyń i olokowakreśla się naoadewe bóle, nowa metodę, ' która polega zw ęr.sza obtętosć
czy serce. Dla wuelu paejen
Oa tych, którzy nie mogą
którym towarzyszy >ęk i uuir arterii * co za tvm idzie
wyzeczenie się tradyevj- Je*ł sprawca dusznic*- boles się obyć bez słoayczy, zale
czucie zaciskama w klatce na wstrzyk iwsnjti za porno- •ow
nej
kuchni
to
prawdziwy
nie
zawalńw
wylewów do ca $ię cukry
syntetyczne,
piersiowej. Boi ten iest tyl cq sondy enzvmu (streptoki- szczęście Na ogół rzadko za- nej
mózgu 1 zaczopowania naczyń.
Bezwzględnie natęży wykkiko klinicznym objawem scho
czyć palenie tytoniu, krórerżenia mięśnia sercowego,
ao szkodTwość została w
któremu bnku:e tlenu Bole
znacznym stopniu udowod
sny skurcz występuje często
niono.
w momencie, gdy chory dokcnu;e poważnego wysiłku.
Jadać często ł mało, przeW ten sposób serce da!e
stjyegać urozmaiconego ja
znać, że nie jest w stanie
dłospisu, zwłaszcza bógatedostosować przepływu krwi
ao w zielone warzywa, wa
ncuy), mogącego rozpuście lecs się dietę całkowicie bezdo potrzeb organ.zmu.
ALEŻY
więc
spożywać
tom in y, włókna ułatwiają©*
zakrzep, jaki utworzył się na so'ną (tvlko w przypadkach
złośliwego
nadciśnienia
tętni
raczej
—
ale
w
umiar
ruch jelit, a łakie w glucy
Ta patologiczna sytuacja tpe
pozicmie naczyń wieńco czego, niewydolności serca lub
v nduwmi jist we wszystkich
kowanych dewkath — dy, zarówno te wolno przy
wylewu do mózgu) Jcdrakżr
niemal przypadkach zmianami wych. Tutaj również ważne
jak
cukier ł
ntobnicy clerp*ącv na różne oleje roślinne, bogate w me swajalne
struktur arterii wieńcowych, jest szybk e działanie: aby
schorzenia
seicowj-naezynionasycone kwasv tłuszczowe słodycze I szybko przy
zasilających se, oe Na ścian osiągnąć skutek streptokino
we
powinni
we
własnym
inte
kach tych arterii znajdują się
2k olej słonecznikowy, ku swajalne, wypijać w odmie
za musi byc wstrzyknięta w 1 «ie mniej solić potrawy. Ci, kurydz.any,
małe płytki ateromu które w
sojowy i mar- rzonych dcwkacb półtorc Mtó,zv musza stosować aiete
efekcie zmniejszają przepij w c.ągu czie'ech gadzin oa mo
doż* . -'-iio, nie powinn* wszak ęjcuynę sporządzoną na tych
tra wooy lub odpowiedników
krwi oraz austiwę tlenu tio
rnentu wystąp:enic ataku
ze sądzić. Że taka dieta jest i* olejach; n ożna spożywać (herbaty, rumianku) dziennie
mjęsma set co w ego. W ty ni sta
Zawał
jest
bowiem
dzisiaj
sjnor
niem
monotonii
i
mdł*
diun* są trzy możliwości iew niewiełkich llościoch olej — oto ogólne wskazanie to
w medycynie typowym przy go smaku.
cze lia:
ZA
POMOCĄ Lt z cl;wek, który hamuje prze karzy, które są warunkiem
h AHSIW, przez rozszerzeń,e
padkiem naglącym; zasadni
7abłoko .cnego naczvnla un.Trzeba natomiast używać nikanie kwasów tłuszczo wstępnym każdej dobrze rocza sprawa rozgrywa się w
, )|)lis
i przez IN EfiWi.lv
wielu przypraw ziołowych i wych do ścianek tętniczych.
, zumianej diety, warunkiem
Cli, t-HlKUROICZNĄ, Naie.y ciągu pierwszych kilku go
korzennych Nie trzeba so Ole1 parafinowy, neutralny, zdrowa, dobrego samop-cczu
wówczas stworzyć pomost ięt
dzin.
mezo-wieńcowy,
czyi, odciąC
bie takte odmawiać —- jak- może być spożywany bez cia I ochrony tego co najstrefy patolog,etne z* porno 4
Skuteczne
leczenie sawału
kolwek z zachowan'em 0- pod grze wanta ale w ską cenr cjsze *— własnego ży
szczepu mięazy aortą a naczy
ni« jest jednak wyłącznie kwe
strożnośc' — musztardy, ke pycn dawkach, gdyż dz.ała cia. Warto więc u. steru swe
niami wiencęwymi. Jeśii się
stią medyczną, jest to przede
nie zastosuj® tego rodzaju le
tchupu, korniszonów i sosów on jok smar na ścianki je no serca posinwić swój
wszystkim kwestią v łaściwiej
czenia lub jeśli otraże się ono prewemji, uświadamiania sno (bez tłuszczu). Ponieważ sól
lit i w ten sposób uniemo- mózg, wyobraźnię i wolę.
niesk uteczne, pacjent staje się łeczeristwa c, konieczności pro
często meskuie prawdziwy
c raz Sarutiej uzależniony od
wadzenia higienicznego trybu
choroby. Napady dusznicy bo żvdz. przestrzegania odpov. ie smak pokarmów, trzeba tak
leśnej zaczynają występować dniei diety oraz na poddaie przyrządzać aby ów smak
lawet przy mniejszym wysił
aniu się ro jakiś czas bar
ku. Chury staje się osobni dziej szczegółowym badaniom
rachować lub ncwet spotęgo
kiem w wysokim stopniu na
pozwalającym
wcześniej wy
wat. A więc nięso i ryby
rażonym
na
infaretus. czyli kryć wszelki# zaburzenia w
należy aiec no ruszcie lub
zawał.
krążeniu
krwi,
powstałych
na rożne, jarzyny trzeba go
O ile angina pectorię jest przede wszyitkim w wyniku
Jedynie c er pi en i eta serca, o nadmiernej koncentracji tłusz tować na parze gdyż w ten
tyle
zawał
dokonuje ~- w czów. Dżinie badań wykazało
sposób nie tracą witarrm i
mniejszym lub szerszym załtre bowiem ścisły związek chorób
tie — prawdziwego zniszcze naczyniowo-sercowyeh z oty soii , mineralnych. W sytuacji
nia nięśnia » »rcowego Obrau łością, paleniem tytoniu, nad kieay nie można
wymówić
tlinirznv nigdy nie Jest jed- miernym »pożywaniem tłu»zsię od potraw 2 dodatkem
nakowy,
ale
w
większości ę-ów a ta“»że z bral iem ruprzypadków pojawia się ostry, cbu. Korygowanie tych wszysoli v'ystarezy zastosować
. »ezwl dniajacy ból, wywołu- irtclch e:sj jnikńw 1 organi» D- v osłonę, w DOStaci środka mc
Jącj nieznośna uczuci« .«cii
wam# »obie tycia bardziej h! czoDeaoeaa
kama klatki piersiowej. Ból gieric/ne^o i bardziej zróvno czop^a e9°‘

N

może również promień ować
oa szyję, szczęki, barki, plecy
lub lewe amię Zablokowanie
naezyh wieńcowych nie Jest
Jedyną przyczyn# zawału, ho
ta płytek nteromu została sza
/oko udokumentowana ale mo
tna także domyślać aię innych
u zyczyn, Jak skures tvch rrterll lun nagłe l samoczynne
zaciśnięcia tnięsnł ich ścia
nek.

ważonego zmniejsza niejako
automatyczni* ryzyko zacho
rowania n# choroby naczynio
wo-sercowe.

ŻYCIE BEZ SOLI

Spośroa wszystkich ogra
niczeń narzucanych chorym
na serce, najtrudniejsza do
zastoscwarrla jest niewątpfJak tęczy etę sawoł? Prze wle odpowiednia dieto; wie
de wszystkim więc na,eży sc lu pacjentów mus1 wyklu
poa'iec pojaw cni u się zcjod- czyć sól s pokarmów, bądź
rzeó, powstających w rjzul- też ograniczyć spożywanie

l^lepatia, lelekioeza, rytm alfa.»
OHN Samson, młody dzien
nikarz amerykański, narzekał
od rano na złe somopaczucie
Dzień był mec ekawv w reda
kcji. Nie było żadnych nad
zwyczajnych doniesień.
Pod
wieczór Samson postanowił zdrzemnąć
się Czuwał ra „straży'1 energiczny gorvec
Jack. Scmsor legł w kacie r*»
d-akcyjnego pokotu, na wytartej otoma
nie i szybko zasnął. Spał mocno, a kie
dy obudził się — przez długą chwilę nie
ovł w storno wstać Zalewał się strumie
niom1 potu I nogi odmawiały posłuszeń
stwa
7iawił się Jack Patrzył przeraźmy
b'adeao dziennikarza. — Czy i«st oan
chory7 •— zaoytał. Może lekarza? — Nie,
nic mi nie jest —- odparł Samson
Po
prostu, lekki zawrót ąfowy Czy są ja
kieś informacje? Jeżeli n!e ma nic ©le
kowego, to chciałbym przez chwilę bvć
som. Dobrze?
K ‘dy lock wyszedł) 8am*©n usiadł
przy biurku. Ukrył twarz w dłoniach i
wpadł w z-od'wne. Potem sięonał po pió
ro i papier. Drżącą ręką zaciał opisy
wać to, co widział we śnię. A widz<Kna
własne oczy okropną traaedię, z której
tvlko or> joktmś cudem uszedł cala
Oto nieduża wyspa, gdzieś w pobliżu
Jawy. Cudowna, malownicza, pełna zie
leni i kwiatów, rajska wyspa, na której

•przed nosa, t< n
utraplony zegarek, który
tle
chodzi Niepunktualni zawsze zamierzają
przyjść
punkualme — i zawsze się .-.pieszą. A g y ta*k nie
zgrabnie się tłumaczą ł zwalaja winę na różne ..si
ły wyższe”, czują v sercu prawdziwą niechęć do
tych nieprzyzwoicie punktualnych ludzi, ktÓTzv z
Uderzeni rm
umówionej godziny przyszli i czeka
U na nich najwyżej — godzinkę

żvt adośni, piękni H/dzię, I raąle. ten
-abki zakątek ziemi pękł na oc^owę. 1
tego wneżrza wystrzelił sług ognie. Pa
rt się wysoko, aż hen — pod '•hmu ami.
V*ioee lodzi uciekało w popłochu w kie
runku wybrzeża Pędziła je rozżarzona da
białości Iowa. W lednej
chwili wyspa
zmierrta s^ę w ogromry wulkan. Wjelkie,
ksk góry, fale oceanu waliły o brzeg wy
spy, która niebawem znkoęła. Rozszalałe
wny wód wciągały w otchłań łudzi, ło
dzie I okręty.
Someofi opisywał swój sen szczegóło
wo I dokładnie I tak dramatycznie, tak
a© zapamiętał. Położył rękopis na biurku
I opatrzył na mara in es ie
dopiskiem. Bardzo ważne". Poa -padem zamieśćJ
date Morzenia

Zjawił się właśclcie* gazety —- tagt
napuszony, Ironicznie uśmiechnięty
fa
cet. Samson skrzywił się z niesmakiem
— Wiesz — powiada — trochę się rtłe
wyspałem... — Dobra, dobra! — Przer
wał wydawca. Czy jest coś nowego? —
Nie, nie ma — odparł Somton. Źaanega
moraerstwa, ani skandalu. .Jednam sło
wem — djlura w informacji.
— Wyglądasz kiepsko — zauważał
wydawca. — Idi do domu I odpocznij.
Barn zajmę się wszystkim.
Sameo. nigdy się po nim tego nie
»j^odzlewał. Pożegnał się i wyszedł Wła
ściciel pisma zobaczył no bhirku bru
lion, o w nim znalazł odręczną notatkę 1
dopiskiem „Bardzo ważne”. Przeczytał
rękopis | wrzcenął: — Przecież to jest
światowa rewelacja. A ten dureń mówi
m', że nic woźnego się nie zdarzyło!
Nazotutrz gazeta pobiła wszelkie re
kordy poczytności Wszystkie egzamalarze
rozeszły sie barazo
szvbko, I również
„dodruki^. Opis traaedli na wyspie w akolkoch 'owy byi sugestyvny i pasjonu
jący Ludzie zaczytywali s'tę jego treścią.
Właściciel gazety, w zachwycie, zacierał
ręce. Takich zysków nie mał od wielu
lat. Artykuł Samsona zaczęły przedruko
wywać kme gazety amerykańskie WIpść
o strosznej katastrofie zaczęła się roz
chodzić błyskawicznie. Ale niebawem okgzało się że nie ma pątwerdzer la tej
infomnoeit.
Barofon, kupiwszy rono gazetę, gr?©.
ezytgł z przęraier.iem swói artykuł na
pierwszej ko'umni* I omał nie zemdkłł z
wrażenia. — Opis katastrofy, opatrzeń-'
wielkim nagłówkiem... A przecież to był
tylko sen! Dlaczego wydrukowali? Poioędził do redakcji i opowiedział o wszyst
kim. Była to prawdziwa kięska dla pis
ma i samego Samsona.
Następnego dnia, po zwołnieciu Sam
sona z pracy, do Nowego Jorku dotar
ły alarmujące informacje: Zachodnie Wy
brzeźe Stanów Zjednoczonych zostało na
gie zaatakowane przez Oceac Spokojny
Ogromne tale szturmowały porty i zato

DIETA
PRZECIWCHOLESTEROLOWA
Częściej natomiast lekarze
zalecają diete mającą zwal
czać nodmiar cholesterolu we
krwi- dla zapobieżenia arterioskleroze
i
zakrzepom.
Wówczas neleży na cgół oaran iczyć spożycie praduktów bogatych w cholesterol,
zwłaszcza aodrobów ł jojek (jedno łub owo jajka ty-

kł, wyrządzając spor# szkody. Oaieb*.
doświadczone artykułem Somsona, przy
taczały jedyni© zdawkowe kiika zdań; oGzekiwano na dokładne wiadomości. W
kiłko dni później świat wiedział o wybu
chu wulkanu Krakctau. Okazało się, io
wszystko to, co Samson widział wę śrie,
kiedy spał na obdartej otomanie w re
dakcji, a następnie opisał w pamiętnym
artykule — zdarzyło się rzeczywiście po
drugiej stronie globu. Był to rok 1883,
29 sierpnia.
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kwietni« 1WS r. prseprawtdroao w

ż-wtŁązfcu RadziecTrim głośny w świę
cie #kspervm#-nt Aktm* r Nawo#yblr»ka — kaTol Nikołajew nawiąsił
t#l»patyc2ny kontakt z przyjacielem w Moatrwi# — Jurijem Kamieńskim Obaj ba
dani
najdowali ną pod ścisłą kontrolą
•kip naukowców w «kreślonej po^e Ka
mieński ">trzvmał zalakowana pacike. Otworryl i wyjął t niej prredmlo* który u-

«iłową! „poi
wov-t Bvł to m^talowv resor, rłożony 1 T
«pit si. Nikołajev. z odległości S tyi km
powiedział: ..Jest to przymiot
©Krągły,
metalowy, biy®7C2ącv, przypomina
trochę
brans-ol-tką”, w 10 rninut
później.
Ka
rn enski w Moskwie, skon'entroov-al ewoją
uwagę, na zwykłym śrubokręcie o cr.smej
plastykowej rączce. Nikolajew, w Nowo*v blrsku
odnotował: „Jest to przedmiot
długi, cienki metalowy. Metalowy, ale
i
plastvkowy. Ma czarny plastyk’’.
■Eksnervnientv z Kamieńskim 1 Nikołajewem powtórzono w 197« r Nikołajewa umieszczono w specjalnym laboratorium w
Lenlng-adzle, a Kamieński pozo«łewął
w*
zwyczajnych warunkach w Moskwie. Po
mieszczenia 1-boratorium
letilngradzkiego
były dokładnie od!z< iłowane 1 n’e orzeputzetaży dźwięków NikołeJew nrzebywał w
nich pod kontrolą naukowyct przyrządów,
rejestrujących reakcje fizjólogtczn“ Kiedy
oświadczył on, źe jest gotowy do ekspery
mentu — urządzenia zarejestro-wały „specJalny rodzaj mózgowych potencjałów bio
elektrycznych”.
Był to tzw. rytm
alfa,
związany z napięciem uwagi.
Nikolajew nie wiedział,
kieay zostanie
podany mu telepatyczny meldunek od Katp łen.rklego. Pj S sekunoach, od ctiwdii roz
poczęcia przekazvwania przez Kamieńskie
go z Mo*kwy lnformacti _ „zapis poten
cjałów mózgow-.-ch Ni.kołaje"va zm.enił się
gwałtowmi« w tym «amyno dokładnie kierun

Fot W. Lendzion
ku, m 1 11 Kamieńskiego”.
li po raa pierwszy dowód,
.»przekazywanie impulsu z
do drugiego” na odległość

Naukowcy mie
w® możliwe Jrtt
jednego umysłu
ponad «W km.

Zarówno ser Samsona, jak ' przypad
ki doświadczalne z Nikołajewem i Ka
mieńskim, mają coś, co je łączy. Nie
jest wykluczone, że organy mózgu dzien
nikarza odebrały wspólne sygnały tysięcy
ludzi wystraszonych podczas ogrom,tego
wybuchu wulkanu. W niezwykłym zbie
gu okoliczności zoczyło $ę to, że tylko
jeden Samson odebrał te sygnały.
Angielski naukowiec Lyali Watson uznoje, te istnienie telepatii zostało nau
kowo udowodnione Jego pogląd podzie
lą wielu uczonych na święcie Ale nie
brak takich, którzy
temu zaprzeczają
7wclenn'cy z grupy Lyalla Watsona wy
rażają opmie, że istoty żyjące, o więc i
człowiek, „wytworzyły w pro< esie ewo
lucji takie mechanizmy o-ganiczne odczuwor.io i odazioływonią na odległość, któ
re można by w iak’ś sposób porównać ze
współczesnymi osiągnięciami z zakresu
radiotechnik», czy też elektroniki". Jeśf*
tak —- te (Apatio ma być czymś w ro
dzaju łączności, jaką uzyskuje się zo po
mocą radia
No Kong.esie Parapsychologów w Moirfrwe w 1968 r. zademonstrowano zadzi
wiające doświadczenie. Kobieta, na oczach obserwatorów i w obecności ka
mer filmowych podnosiła iezące na stole
pudełko zapałek, papierową kule, małe
jabłka. Czyniła to na odległość, s’edzgc
w fotelu. Na znak uczonych, kobieta —
wpat-zona w pudełko — powoduje, ze
zaczyna ono „wędrować" do góry i za
wisa w powietrzu, a następnie opada ne
poprzednie miejsce. Podobnie było i z
innvmi . przedmiotami nawet ze szklany
mi kuleczkami, leżącymi na dnie pękatej
butli szklanej.
Przykład ł#n —
jut n.“ te'spatia lecz
te]#kin#ze Ni# zbadana siła, wypływająca
z mózgu owej kobiety, pow odowała ru*h
przedmiotów, Test to więc właściwość, któ
rą dysponują pewne osoby, zdolne .,wvs:łkiem woli i myśli bezpośrednio oddziały
wać mechanicznie na materię’’ Może bvć
to oczywiście również energia emanowana
przez mózg.
B-aaania naukowe, prowadzone nad zjswśskafni parapsychiitznymi, nie mają
nic
wspólnego t m’Stvka Lub działaniem
sił
nadprrvTodzonvch. Nie tak przecież dawno
wynaleziono niewidzialne tale elektroma
gnetyczne. które dziś wykorzvstywane
są
w setkach różnych przyrządów.
Poszukuje s ę zatem w przyrodzie nie
znanych fal, będących czynnikam. przeno
szenia naszych myśli słów, przedmiotów i
uczuć. Czy takie fale rzeczywiście istnieją?

Stanisław Cybruch
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DZIENNIK BAŁTYCKI

le Sławomirem

smemm
rozmawia

Andrzej Grzyb

— Gdański Oddział Kra
JeweJ Agencji Wydawni
czej przygotowuje do dru
ku pańska nową książkę
„W stronę nieznanego mo
rzaM. Która to będzie i ko
lei pozycja literacka w pa
na dorobku?
—- Lepiej nie liczmy, bo
można zapeszyć. Raz, ze
zanim książką nie wyjdzie
i druku i wejdzie „między
ludzi” nie sposób
ocenić
czy pierwotne zamierzenia
udało się zrealizować, a
dwa, że istnieje
ooecnie
wWe barier hamujących
Irciałiri
wędrówkę książki od auto
ra do czytelnika... W ich efekcie ani czytelnik,
ani
,wydawca,
,
.ani drukarz, ani
księgarz me Są w
stanie

Slawomir

Sierecki.

»W stroną
nseznnnoao mom<*
.

przewidzieć daty jej wyj- ty”, ale — był to przecież —Można
więcpowie
ścią. Czasami na przeszko okres, gdy co drugie kino dzleć, żepowieść
„W stro
dzie stoi brak odpowiednie nosiło nazwę „Wolność” i
",
„ .
go papieru, innym razem cieszyliśmy się jak dzieci
^ nieznanego morza s i
wąskie gardło poligrafii...
z możliwości mówienia na n<m^ kontynuację tamtych
— Podoono pańska przy- -o dzień Dardzo patetvcz- wątków.
*oda literacka zaroyk się n-vm językiem — w cen— Prawie. Są tu rzym
w tym roku małym Jubile traluej prasie ukazało się
skie
okręty wojenne pły
więc
pt.
„Głos
Ojczyzny”.
uszem?
Mówiło ono o żołnierzach nące na wschód, w stronę
— Tak, jest to istotnie polskich
wracających z „o- nieznanego morza.
Tym
rodzaj przygody i rzeczy koioziemskiej”
do
wiście przygoda ta zaczęła kraju. Następnetułaczki
nieznanj
m
'
morzem
jest
moje pró
się dawno. <i0 lat temu w by literackie „popełniłem”
Bałtyk. Wyprawa taka istot
mojej gazecie dywizyjnej, już w granatowym mundu nie nastąpiła z inspiracji
kiedy jeszcze paradowa rze marynarskim.
Wtedy Oktawiana Augusta i przy
łem w zielunym mundu- również związałem się
ser gotowana została przez Ty
rze piochura, opisałem pier de.zniVz W^zeSm
na beriusza na krótko przed
...
_aeczrue z wyorze^em
wsz.e w życiu opowiada- dobre i m żłe _ na całe klęską legionów rzymskich
a‘e,^t
opowiadanie to życie. Moja pierwsza ksią- v/ Lesie Teutoburskim. Is
opublikowaia
centralna żka ukazała się dopiero w tnieje wiele hipotez na te
prasa. Początkowo opowia 1951 -oI( , w
Wvdawnic- mat szlaku tej wyprawy,
danie nosiło tytuł „Powro- twach Morskich - tak bo m. in. sugeruje się, że wy
aż
wiem nazywała się wów prawa mogła dotrzeć
czas nasza tradycyjna pla do ujścia Wisły. Taką hipo
cówka edytorska, a liczba tezę poparł również nasz
mnoga w nazwie oznacza wybitny historyk prof He
ła także czasopisma mor nryk Łowmiański, o czym
skie Razem z Jurkiem Mi pisze w „Początkach Pol
cińskim redagowaliśmy wó ski”. Skorzystałem z tej hi
wczas „Młodego Żeglarza”, potezy, tworząc na jej tle
zanim czasopismo to połą awanturniczą opow;eść o
czyło się z „Morzem”
W podróży eskadry rzymskich
tym czasie opublikowałem okrętów w stronę „jądra
mój pierwszy maleńki arty ciemności”. Tak zresztą okuł k publicystyczny na te kreślił te rzymskie północ
mat malarstwa Courbeta ne rejsy Conrad pisząc: —
Wvoorazcie sobie uczucia
w ,..Rejsach” w ..Dzienniku
Bałtyckim”. Bardzo dawne dowódcy pięknej triremy
czasy.' A pierwsza
moja na Morzu Śródziemnym,
książką o ambitniejszych dowódcy odkomendorowa
walorach pozna .vczych
i nego nagle na północ... Wy
—
historycznych ukazała się obraźcie go sobie tam
dopiero 10 lat później i to ’stny koniec świata, morze
z Inspiracji zamieszkujące barwy ołowiu, niebo barwy
go wówczas w
Meksyku dymu... Zimno, mgła, bup. Teodora Parnickiego. By ’■ze, chorobv, wygnanie i
śmierć — śmierć czatująca
ła to powieść „Wrota Pu w powietrzu, w wodzie, w
styni” na temat starożytnoś gąszczu... O tak — dokonał
ci azjatyckich, a konkret tego, z pewnością poprowa
niej — zetknięcia kultur dził bardzo dobrze tę wyłtr u j
prawę". Oto i cała esencja
Zachodu i Wschodu w epo pom>sIU| Hóry .»zwinąłem
Fot. Z. Kosycar/
ce antyku.
w mojej powieści.,.

Fragment powieść5 „W stronę nieznanego morza"
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każdej ■ sytuacji Idea
ni« sostam* tamiąta.
Złe ramy ćad*ą
nagrody, taki«* um«
wz&«rda. Sedno kwie^s
cji ni« bęcuce niftdjr na«
rusaore. Poeta jut u*
moinolcią,
Przeciętność pragni«
dla «iebi« wawr»ymit
tańczących kobi«t i k*i«
życa całującego dumn«
stopy. Oczekuje c-d 4wia
ta hołdu dla sw«j mylli
i wedle tego eposoou oc*
ma poetę. Frzeciętnoić
nigdy ni* pojmuje urn*'«łu, który tworząc ocze
kuje Pi awdy.
Prawda — poeta j«*i
samotnością jej koncep
cji. Wieniec ciąży mu na
skroniach, bo me o laury prosi Istnieje tylko
dezercja, gdy ni* «tarczy
życia dla
»mumia
czegokolwiek.

Anna Strzelecka

A, S.
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Dlaczego Orfeusz obejrzał się.
Może żeby sprawdzić. Wiadomo,
bogowie często robili dowcipy
'1 pospolite świństwa. Może dla~
tego, że wotał na fy*n poprzestać.
WjjMfe wał swój żćtV w piekle na -

„I na Fmaus idącym powiada,
Jak się to pismo niejasno
wyktada,
Że iaać, to ciernie".
(Noi Wid)

$0 z Mkochang m

OZUMiEMNIE
poety przez tłum
obierać może for
mę adoracji, zai.
drości,
czasem
szczerego i oezinteresownego poaziwu.
Pojmowanie go przez du
chy mu pokrewne jest
albo odczytaniem geniu
sza, albo roztarciem na
miazgę jego odrębnuSci.
Czy poeta może więc w
ogóle liczyć na odarycie
swej prawdy?

R

subiektywną i nieprze
kraczalną na żaden język.
Ona to kreuje pewien
świat artysty, gorzej lub
lepiej uwidoczniony w
jego pracy. Obraz ten
jedni ooejrzą, drudzy
praerażą się jego real
ności, pozostali nie od
gadną go też, nie będąc
związanymi mylią * ta
kim właśnie tworem. W

&
¥

Jest owa prawda pew
ną wizją ćwiata, bardzo

Piotr Kotlarz

Ucieczka
donikąd
— „Poc:qg podmiejski do W-wy odjedzie z toru drugiego orzy peronie,.,'
„— i cóż z tego gdy ja czekam no dale
tobieżny, gdy odjechać stąd chcę ,0k naidalei. Na zawsze Wydostać się stąd, jck
najszybciej opuścić to miasto. Zostawić
ta so-bą tych ludzi. To dworce dają naj
bardziej wiemy, nojdokładnejszy ob'oz
traju, w ktoryrr. żyjemy. Napisałem to zda
nie, a wewnątrz w głębi siebie wciąż wai
C7ę z nim. To nie może być prawdą. To
nieprawaa, że jest aż i-ck żie. Zresztą nie
widziałem zbyt wielu dworców w innych
trójach. Nie wiem skąd wzięła się we
mnie laka skłonność do uoaó^eń i Kto
wie, czy nie nazbyt powierzchownych
iTwierdzeń. Obskurny bor, szumnie nazwa
ny restauracją, zaniedbani rudzie, zniszczą
no ubrania, a co gorsze i twarze Czy
rzeczywiście tacy jesteśmy? A ja’ Prze
cież niczym szczególnym nie wyróżniam
się w tym tłumie. Może tylko tym, że me
znam celu swej podróży, lecz tego nikt
nie odczyta ani z mego ubioru, ani z mo
jej twarzy.
Dokąd chcę jechać?
A dokąd jadą c? ludzie?
Lecz oni wrócą tu jutro lub pojutrze Za
łatwią «woje sprawy i wrócą. A ja? Czy
mam gdzie wracać? Przecież r»v coraz
trudniej rozmawiać z tymi rudżmi, dz-oć
po dniu oddalaliśmy się od żlebie t w
końcu zostałem sam.
No, wreszcl« maj pociąg Wyjąaę. Nie
mam tu po co zostać dłużej. Muszę wy
jechać. Strachem wiarę, ie Dędę mógł tu
coś jeszcze zmienić. Nie spotkałem zresz
tą dotychczas tudzi, którzy cncieliby oracować wroi ze mną. Co zostawię za
sobą? Rozczarowania, obmowę, Deztite'«sowną zawiść ł kłody rzucane pod nogi.
Byłem zawsze zbyt leniwy by odpłacać
pięknym za nadobne. I dziś uciekam inR
tchórz zamiast podjąć jeszcze jedną wal
kę Cóż jednak zrobić jeśli straciłem na
dzieję? A zresztą, czemuż tak ptz-ejmuię
się ludźmi I ich zdaniem, Przecież dziś
nie ma to już .żadnego znaczenia. Dziś
wyjeżdżam, by już nigdy tu nie powrócić
Już nikt mnie nie oszkaluje, nie nadJźy;»
mego zautania, mych jczuć. — „Pociąg
donikąd odjeżdża z toru...” To mój. Czy
kiedyś tu wrócę i po co?

wobnc zamknięcia spravry epizodu Aulusa Apoilinarisa —
niegroźni by’i przeciwnicy. Ale pojedyncze łodzie Gotów z
archipelagu zamykającego zatokę od północnego zachodu
zaczęl, nagle poławiać się w labiryncie kanałów i rozlewisk
delty \fistuli i, ba, doszło nawet do pojedynczych potyczek
z rzymskimi legionistami, a gdy na pokład „Nereidyn Dldowielo już dn! rzymskie okręty kotwiczy
nusa poleciało kilka oszczepów, ten zalepił kilka lodzi pi
ły na rozlewiskach ujścia Wisty, odgrodzone
rackich, strzelając z pokładu wielkie kamienie wystrzelone
od morza barierę wydm i mielizn. W tym
i balisty, lub taranuiąc gockie jednostki ostrzem swel dzio
czasie Bałtyk nie byt spokojny, a w dqqu
bowej rostry. Tak doszło do pewnego vrydarzenia, które
trzech dni morze rozbuiało się tak bardzo,
zmusiło Rzymian do innego spojrzenia na Gotów Ulia Płoże nawet na zatoce szturmowało na plaże
wowłoseao. W dodatku według nie sprawdzonych informadtugq, skłębiona fala, uniemożliwiając nie tylko potowy
cii, oddział Gotów z których Au>us Aoollinaris stworzył był swe
rybakom, ale zmuszając ich nawet do wyciągnięcia łodzi
.ją gwardie, po jego śmierci przystał do plemienia Ulf a,
daleko, w gfqb brzegu. Za to natychmiast po sztormie
a byli to przecież w iownicy znakomicie orientujący się w
można było zejść na plażę i napełnić kosze / worki grud
terenie deity Vistuli. Żeby jednak na to wydarzenie zdobyć
kami bursztynu — różnej wielkości i różnej barwy —
lepszy pogląd, należy uświedomić sobie sytuację, jaka zalstcd ja snvch jak kość słoń, owa a o brunatnych, od przsnia a po śmierci Aulusa — W'lka i rzucić spojrzenie na wozroczys 'ch jak woda do mlecznych, jaKoy zmqconych
runk< geograficzne rego wydarzenia.
przez burzę. W zbieraniu bursztynu uczestniczyły całe
Główne ujście rzeki Vistuli kierowało się podówczas bez
załogi, a pozwolono nawet zejść na lqd w/oślarzom-ocl.ot
pośrednio nie w stroną zatoki, dokąd spływały wody z sieci
nikom, niewolnikom i więźnom, zwykle przykuwanym do
kanałów i rozlewisk, ale ku zalewowi powstałemu tui przy
ław.
brzegach zamieszkanych przez plemiona Estow. Bliżej ujścia
W tym czasie Rzymianom udało się nawiązać łączność
Vistuli zalew łączył się z wodami wielkiego jeziora Truto,
z Wenedami-Rybakami i z Wenedami Wielkich Jezior, a
gdzie — według plotek, Esiowie mieli skrywać swoje Burszty
na koniec z Wenedami Północnych Lzsów.
nowe Miasto, a ku północnemu wschoaowi podchoaził ai
Spotkali tu trzy karawany rzymskie, z których jedna
pod buisztyiowe wybrzeża Sambii, do niedawna uważant,podążała aż z samego Rzymu, druga z Akwilei, a trzecia
gc za legendarną Bursztynową Wyspę. Zalew od morza
i V:ndobony — a/e wszystkie używały tego samego szla
odgradzało pasmo mielizn i wysepek, zamykające amfitea
ku znad rzeki Danubius przez przełęcz w Wysokich Gó
tralnie Zatokę Wendyjską, co — zdaniem Probatuso — mo
rach, potem labiryntem rzek — z postojem w osadzie Ka~
gło świadczyć a prawdziwości legendy mówiące], te tu
lisia aż do głównego nurtu Vistuli, nad Zatokę Wendyjwłaśnie spadł ognisty wóz powożony przez Faetona. Stąd
skq. Kupcy twierdzili, że podróż była bezpieczna, bowiem
— według niego — powstała tak amfiteatralnie ukształtowa
some plemiona przez obszar których przebiega szlak
na zatoka.
handlowy, strzegą tei drogi. Może to się wydać osobliwe,
Obóz rzymski — bo Lukan Probatus powrócił do zwyczoale najtrudniejszy odcinek szlaku wiódł już w pobliżu, rze
jów Tyberiusza, aby w czasie kotwicowama okrętów w po
ki Danubius, w bezpośrednim pobliżu granicy — gdzie
bliżu wybrzeży codzienność życia odkrywców koncentrowała
poruszały się koczownicze grupy różnych ludów, spycha
się jednak na stałym lądzie, a nie pokładach okrętów ne 2 zachodu przez Markomanow. Tych natomiast z koiei
wzniesiono na wzniesieniu, nie opodal wypływu Vistuli do
naciskały rzymskie legiony,
zalewu, skąd widać było labirynt rozlewisk i kęp porosłych
Marek Ruhnus miał w,elkq ochotę wyruszyć na swojej
lasem w samei delcie, część zalewu oraz przerwę w mie
„Nauzykai” na wschód, celem spenetrowania bursztyno
rzei, skąd słodkie wo ay rzeki wpływały do morza...
wych wybrzeży leżących już w kio/u fcstów, ale legat mu
X wysokość? gdzie założono „castra aestiva” można było
na to nie zezwól r, lękając się, że może go stracić. Był
łatwo dojrzeć galerę „Nere/dę”. a z pokłaau „Nereidy”
przecież głównym nawigatorem wyprawy, jedynym, do
w,dziano ob;e gaiety cumujące obok obozu. Było to ważne,
którego Lukan Prooatus miał zaufanie tak wielkie, że radził się go i polegał w wielu sytuacjach na tych radach.
gdyby komuś zachciało się niespodziewanie zaatakować
jednych albo drugich. / otóż właśnie któregoś dnia po
Na rekonesans pod esty/SKie wybrzeża wystano ostate
południu wartownicy w „castra aestiva" zwrócili uwagę na
cznie małą, lotną i sprawną biremę „Alekto", dowodzoną
galerę „Nere/dę”, meldując obecnemu w pobliżu centurbno
przez Tytusa Ukomedesa. Z powierzonego mu zadania
wi Simosowi z Arrabony, że coś się ram dzieje. Wezwany
młody ekwita wywiązał się znakomicie, dotarł bowiem do
niewolnik grecki Orestes — zresztą zajmujący się mimo tak
lądu, który wydał mu
legendarną ,,Bursztynową Wy
pięknego imienia kucharzeniem — ale słynący z tak dobre
spą', ale pióba jej o płynięcia wykazała słuszność zasły
go wzroku, że nawet żeglarze mu zazdrościli — orzekł, te
szanych wcześniej opinii, że ;est to tylko duży półwysep,
„widzi dokładnie" dziesiątki małych łodzi atakujących ga
który miejscowi nazywali Sambia, zamykający od wscho
lerę, łodzie były tak małe, że z tej odległości ledwie do
du ogromny owal Zatok; Wendyjskiej.
strzegalne, ale gay ponad kadłubem, fró,rzędowca wy kwitł
Jeśli handel z Rzymem wydawał się oczywistością, a
kłąb dymu, n,e było już wątpliwości, że jest to piracki atak
wo/ny pograniczne Rzymu z plemionami germańskimi w
i że prowadzą go Goci.
ogóle nikogo tutaj nie interesowały, niepokój budzili jed
nak Co ci.
— Panie, pozwól abym natychmiast wziął wszystkich legio
— Na początku zjawili się tu trzej królowie Gotów —
ni słów, wyruszy! na ąomcc Didonusowi na „Ne-eidrie”. Mo
ja ,,Nauzykaa” I „Alekto" Ukomedesa rozgoni tę piracką
opowiadała starszyzna wendyjska. — Byli to Alfgar, Rag
zgraję. Strzelimy w tamtych pociskam? z balist, a resztę
nor i naiważniejszy z nich Beng. Przybyli z lądów poło
żonych na dalekiej północy, nazywanych Skandza, które
zadania wykonają nasze rostry...
stawały się coraz bardziej niegościnne dla ich ludów.
Aby dotrzeć na brzeg Zatoki Wendyjskiej potrzebowali
wielu dni i nocy, spędzonych na bezbrzeżnej równinie
etuwoć mażemy * «*abawodnej, w ich zwinnych, wąskich łodziach. Wędrujący z ni
Krzysztof Kuczkowski
vik>ściami już wyicuBtołco
mi kapłan orzekł jednak, że nie jest to jeszcze kraj,
nvmi, ^tm'-ejucwni mówić
jakiego szukają i powinni popłynąć śródlądową drogą wo
»woim własnym głosem,
.I MEAT * wi«»*am[, to n« naszym rynku dośt rza
dną da/e/, do miejsca przeznaczenia, nad wielkie, ciepłe
swöVn własnym językiem.
'rtkle zjav’lsko... Jeszcze rzadszy test takt, te wier
morze... Berig tak właśnie uczynił — zebrai drużynę wo
Nieraz są to reminiscen
**e r plakatu dają się erytać a całość jest estetvez
jów, w; ,qł na łodzie żony ich i dzieci, trochę inwentarza
nie i pomysłowo opracowana w czym głowa Wnl
cje z lektur, myślę hi o
demai
a
Bartnickiego.
Chociaż
rr
oże
„plakat”,
to
za
duże
i popłynę/ wszyscy w górę Vistuli. Alfąar zatrzymał się
powicazlane. Wprawdzie po rozłożeniu oglądamy równa
na brzegu aby odpocząć ze swo<m ludem przed czeka
eane, ojcayżnłare zdjęcie s sentencją K izimierza
Wie
jącą ich dalszą podróżą. Natomiast Ragnar wrócił na
rzyńskiego „Jestem z rodu zwycięzców
a
iyjg
śrńd
Klgsr” po JeoneJ stronie, a po drugiej kilkanaście wier
północ cby sprowadzić tu innych — / właśnie lud Ragszy Stefana Chazbijewicza i Dariusza Wasielewskiego. to
nara był najniebezpieczniejszy. Ci, którzy odpłynęli na
jednak Jest to raczej rzeer do czytania a nie do ogląda
południe — nikogo już nie obchodzą, z tymi, którzy po
nia- Oczyma wyobraźni jedynie można przedsiawić sohie ńw „plakat” na właściwym miejscu, *zn. na murze,
zostali — jakoś życie sobie ułożono, licząc, że i tak od
na ścianie czy na JaKimknlwick innym miejscu ekspozy
płyną. Ale ci, Którzy przybędą — zażądają na pewno ko
cyjnym. Wydawca Jednak, ten opublikowany na prawach
powieści Iris M’wdocb
rgk-łtłisu arkusz opa«rzył ceną (r;o-<ć słona aką by przy
biet, zaźadają owiec, krów, świń, kóz, drobiu... Będą głoo
„Henryk I Kato” i wier
najmniej zwrPcilv »ig koszty poligraficzne), a poza tym
ni I zdesperowani — trzeba będzie więc z nimi v/alczyć.
opanował szturmem rsiggarńle — nie wiem Jak ta sprawa
szu D. Wasielewskeigo no
Są to jednak dzielni wojownicy i niełatwo ich pokonać...
wygląda poz,-. Trójmiastem, ale tutai, w Gdańsku czy' w
szącego ter icm tytuł
Sopocie, niekonwencjonalna- arkusz poetycki
przyciąga
BECNIE, w archipelagu mielizn i wysepek, które
Tenże sam D. Wcsielewwzrok klientów' domów książki.
długą kosą zamykają ZatoKę Wendyjską od półno
ski potrafi napisać w w'e
cy, ulokowało się plem.ę Uha Płowowłosego, nie
iak włośnie rzecz formie graficznej? Cói, Ja
rsziu „Wsiaije azień":
pozwalające rybakom wendyjskim na spokojne połowy i
tę trzeba traktować, koś trzeba — okrężnymi
czyniące wypady rozbójnicze na osady położone nad za
jako arkusz poetyc wcwawdz.a drogom' — „wstają dzień w Dziedz-iń
toką.
cu Trójkąt
ki 5. CnazDijewicza i dać znać o sobie, o swo
Może nie interesowałoby to n/kogo z Rzymian, a legat
Wasielewskiego,
dwóch
im istnieniu, o swoim pi ooprze«
karaienn« fontanny
chciał wszystkie te konfliktowe sprawy plemienne trakto
— nie zawanarr się użyć
san i u, o swoich proble to
wać w ogolę jako kwestie nie związane z jego mis/ą —
tego słowa —
poetów mach zaklętych w rytm dobry
nie wiązały się one bowiem z polityką Rzymu na tym
dzień
gdańskich A że jest właś wierszy
usodn ra*
obszarze — nie było bowiem sensu szukać tu sojuszników, o
ni* w toki*, a ni« innej
Od strony rtoetyckief ab U)”

Ulf riowouuksy
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— „Wczoraj tj. 22.07. na trasie Polska
— Nieznane doszło do wypadku kolejowe
go, w wyniku którego poniósł śmierć jeden
pasażer”. Inny pisarz pewnie kontynuował
by swą podróż w zaświaty, !ecz ja już
jako dziecko zrezygnowałem z tej iluzji.
Teraz juz się nie męczę, ni® nudzę.
Terez mnie nie ma. Myślę, że ten śwa!
nie był wcale taki zły. To tylko Ja popeł
niałem błędy. Przegrałem. A mogłem wy
grać Na to, wygrają następni. Zostało
ich przecież tak wielu i somi o tym n’£
wiedzą, że z każdym dniem stają się brr.
Czy lep-si? A cóż to znaczy? jakim ma
być człcwiek, zadecydują włośnie oni.
Nieobecni głosu nie mają. Zmarli tym
bardziej.
Może jednak ktoś uwzględni, ie kiedvś
mój poeiqg wypoał z torów i że skończyło
się to aż tak tragicznie.

Pociąg do ,,X”
Dziś znów. jak co wieczór, przyszedł no
dworzec. Przeczytał jeszcze raz, od góry
do dołu, rozkład jazdy, obszedł perony,
zatrzym-ar się na peionie trzecim przy
barku I wypił piwo, wreszcie wrócił do
nofu głównego. Przy kosocn atały tłumy
rudzi. „Pociąg z Z-brzo przyjedzie na pe
ron trzeci o godz. 21.00”. Monotonnym
ł T.osparym grosem ogłosiła p^zez mega?o
ny spikerka. „Dociqg z K-cy zwiększył
rwoje opóźnienie do dwudziestu minut”.
Przyjazdy I oajozdy. Ruch.
ytko on nie zmien-ał swojego miejsca.
Dzień po driu przychodzi na ten sam
dworzec.

Zima
Stóf zestawiła filiżankami
z bJafe] porcelany
o alabastrowym odcieniu
miłości domowego ognia
Nfału laleczka
czuwa nad Bezpieczeństwem
ciastek jeszcze ciepłych
Zasypłajgc pośroa tych
kwiatów
czy ożywię je?
Wszechświat
miejsce gdzie śmierć jest
—- mniejsza od
siebie samej —
którą znam
Smutne i białe, martwe
dłonie
szczupłe jak kwiaty
(Z cyklu — Cztery pory roku)

t c
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Na dworcu zawsze jest dużo tudzi,
wciąż nowe tworze Wszystk ch łączył
wspólny cel To nieprawda, że byli soDie
obcy. Tu byl? razem. To nic, że tyiko
niek órzy wytuszą w jakąś podróż. No
dworcu mo prawo znajdować się kożdy.
Każdy zresztą prędzej czy później gdzie:,
pojedzie. On też,
Tylko niektórzy chcą odwiedzić ciocię,
booc<ę. mamę, rodznne strony, czy syna
w wojsku. Ty8<o niektórzy mają gdześ
tam w g-rębi kraju jakeś sprawy do załat
wienia Większość ze «toiych bywalców
dworca Drzychoczl tu z zupełnie innych
powodów Często «orn-i nie w:edzg z ja
kich .
Bo przecież to nie dloiego, że (cnoć są
l tacy) nie mają gdzie spać, śpią ra
twardych dworcowych ławkacn. To ń<s
dteń&go, że m« mogą umówić się gdre
indziej, przychodzą tu homoseksualści,
ni« dlatego, ie ni« mogą pić gdzie .ntfriej, r.ajwięks pijocy i no.iwiększe dnwK
Przychodi ą

wfaśni«

tu, bo dworzec
nadziejach
Może już nigdy mgdrie ne wyruszą, a<
wciąż jeszcze mogą morzyć, łudzić s-ę
jeszcz* jedną nojw ększą, najważniejszą
oodrólą.
„Zatoczysz, pojadę ta»«*. Wszystka rię
zmieni. Czekają tam no mnie. Przecież
nie będę tu tkwił wiecznie”. Mówią to
codzennie i wie-rzą w to zarówno orr dk
i ch słuchacze. Wierzą mimo, iż słyszel
to już setki razy. Zawsze przecież musi
my mieć jcśzcze jedną nadzeję.
„Poo!ąg do V odjeżdża z toru drugiego
przy peronie pierwszym”.
-Pociąg od X cdjeżażc z toru piątego
przy peronie czwartym o godzin«...”
Pockjg do X, — Ich poc ąg.

E. A, MMinowiki — „Btt* tytułu” (rysunek, tum).

p-rypominą jm o dawnych

afbfl ni« mniej «ksątesyil
ri« zauważyć w wiersz
„Świat octami K”.
„asytnetrve«ne
łapanki
te
tylko
emancypaeje...*r

To fragmenty świoacząc® o sporych umieięino«
oioch pisarskich D. \Vasie
lewsk ego, o wrażliwości
i noże o iym łucie prze
klętego losu, który apro
wia, że zostaje się poetą.
Nie jestem w stanie
p-zytaczać w krótkim omó
wien i u catych liryków
ale może Se cytaty —
chwlamii zbyt
eręsł-b i
oraydługie, zaśv,iarłozq o
wietkicfi możliwościach D
Wrasielewsziego ( S. Cnaz

WJewicia. Posłuchajmy te
go drugiego w wierszu
„Wink eii ,ed,r:
„Wyobraź tobie mi,.to
kiedy ezłowiek wypalony %
«ymboii
oczekuj* *i«KCji kró"»
a potem idee marca
Jak
nu-t wesbranej rr*kl
proklamują skońezoność
<.)»

Sg jeszcz« w ich wier
szach ograne rekwizyty.
Są czaszki I Kord lany są
ptaki
sprowedrene
w
,Z'«mne
bunkry",
jest
Stalin 1 Wnter. Jest pew'esr» chaos światopoglą
dowy, jednym słowem —
^oszukiwanie. I chciał
bym, zęby poszukiwanie
stało $«e hasłem młodych
gdańszczan. Jest już ba
wi sm dużo. Jest "pora kul
'ara literacka ,iest oczy
tanie,, jest znajomo-stł wor
są toto
poetycki-go, jest

Zda sław Augustyn Malinowski
V

Chcę czuć łot — a pełzam jak szczur
Oddech wstrzymuję na klamkach
A przecież operacji połączenia
Marzeń z rzeczywistością
Można dokonać jedynie w locie —
Na orbicie naszego życia

toż pan K K, niermiennie
kojarzy się z ‘■»ototerem
„Procesu" F. Kafki, osa
czonym
i zaszczutym
Gdańszczan«
oróbują
przełamać
ter
cza my
świat. „— no zrób coś ty
pieprzony literacie" pisze
D. Wasielerwski z posją
pozwalającą oczekiwać dal
siego rozwoju młodego
poety.
No koT'»c ni* mayę
odmówić sob e przyjem
ności
zaprezentowania
wiersza 5 Charo i je w i cza
„Haiku”:
„Tł »rfxym

Pod kopułą

wiersza

huń)nku
wykonałem
nieśmiały
ruch
r{ką”

„Jłieśralałośó” 1 jednoczę
śnie jest atwórczy („wyko
nałem” jamiast, dajmy na
to, „Brobiłem”). oby były
to dobre początki.

Stefan Ch**oijewic«, Dur-usa. tfaewlewełi,
Waldemar
Bjf-*.nickl: Arku»* poetycki,
GTPS
„Varta”
Gd-^ik

IV4A

AA

Wejdź
Panie Miłosz
Do cyrku
Gdzie klown
I żongler słów
Gdżie konie
I Iwy
Gdzie czarna magia
I o potędze sny
Wejdź
Panie Miłosz
I zobacz
Potrójne
Salto
Moich metafor
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rhYLONIA, Promień, Wilk
i zając (bajki), f 11; Bajka
, o carze Sułtanie, radź., g. 12;
Więzień Brubaker, USA od 15
L, g. 18.30. 18.45
GRABÓWEK, Fala, Tajemni
ca
starego ogrodu, poi., g. 16,
GDANSK, Ope'« i Kilharrno
Kamienne
tablice, )oL, od 15
n.a Bałtycka, Koncert symfo
niczny. Teatr Wybrzeże, Czaro 1, k. 17.30
RUMIA,
Aurora, Seksmisje,
dziejski flet, g. 11, 15 (gościnne
występy Teatru .im. W Hor.zv poi., od 15 1 , g. 16, 17.15, 19.30
OKSYWIE,
Grom,
Gandhi.,
cy z Torunia).
GDYNIA, Muzyczny, Lato Mn ang., od 15 i., g. 18.30.
minków, — bajka dla dzieci,
w woj. gdańskim
g. 111; Drugie wejfjcl-e smoka,
g. 19 (duża scena).
CZAHNA WODA, Wda, Wal
ELBLĄG Dramatyczny, Kró
ka o ogień, kanad.-fr., od 1*
lewna Śnieżka g. 11 iduża see 1.
na); Niejaki Piórko, g. 18 (ma
GNIEW, Pionier, Pey woj
ła scena).
ny, USA od 18 L; Dziewczyna
i koń, NRD
HEI., Wicher, Muppety Jadą
do Hollywood, ang., g. 17; Cza
- Cza, węg , od 18 L, % 19.30;
Bracia Blues, USA, od 15 L, g.
2130
KARTUZY, Kaszub, Szczęś
W Gdańsku: ArcheoLogiczn^,
cie na smyczy, Jug ; Coma
w g. 10—1«, Centralnie Moiskle,
USA. od 11 k
w g. 10—16, Poczty i Telekomu
KOI BUDY,
Wyzwolenie,
ndkacji, w g. 18—11
Symfonia wdo-enna, HFN-NJRD,
W Gdyni: Oceanograficzne, oU 1» 1.
w « 10—17, Marynarki Wojen
KOŚCIERZYNA,
Rusałka,
ne] — skansen, w g. 10—3«,
Pir.n ądz, fr., od 18 1.; Przy
Statek-Muzeum „Dtt
Pomo gody Calir.eczkl, jap.
rza ”, w g. 10—18
ł FCZYCE,
Zalesie,
Cena
W Elblągu« Państwowo, w g.
tkrachu, USA, od 18 1.; Czar
10—1«.
cii Legowisko, radź., od 12 1
W Karmach: KaaaubskJe, w
PŁLELIN, Wierzyca, Ryce-.
0—Id
k Czerwonego Serduszka,
W Kwidzynie: Zimkowt w rzy
poi., Karate po polsku, po)
1- *—15.
ao i« k
W Mi.iborku: Zamkowe, v
PRUSZCZ, Krakus, Powrót
g 10— le.SO.
MtchigodziliT
Jap., od 12 1.,
W Pucku: Elemi Pucki«j, w g. 16.30; Komandosi z N»wig lis—16.
rony, ang., od 15 l., g 18
W Starogardzie: Kociewskie
PRZYWIDZ, Świteź, Bracia
W g. 8-15.
Bluee, USA, od IŁ L; Piraci
W Sztutowie: Słutthoi, w g
XX
wieku, ,'fedż., od U 1,
w g. 8—li.
PUCK, Mewa, Reja, poL, od
m
W Tczewie: Wlały, w g. ’8—
11
L
' 14.
SKARSZEWY,
Odrodzenie,
Duch, USA, od 16 1., Żywa
tęcza, radź
STARA KISZEWA, Szarot
ka, Dz-e-cko Rowoma y, USA
od 18 1.; Dla Jednej trójki,
bułg
STAROGARD, Sokół, Samo
QDANliK, Leningrad, Pow-ót loty ♦orptdowe, rada.., od UL;
Jeai, USA, od 12 L, g. 10, 12.30
Jeżeli wróg n.a poddkje się,
18, 17.30, L5; Studyjne — H«li
rada., od 12 1.; Kuasator Słwokon,
Tankowiec w płomie Lun, Hongkong, od 15 1.; Wró
niach. radź, od lfl 1., g. 16
bel na lodai«. radź. Sputnik,
Kamerun« — 2ak, Kair, USA, Anielska d.abMca, czach., od
od li 1., g-. 13 30; Na granicv, 18 1; Wyrostki, radź,, od 12 1.
USA, od 15 1,, g 17«, 20; Dru
SWIBNO. Barkas, N.cbiańKarz, Żandarm na araeryturze, aka4 dni, USA, od 16 1., g. 18.
fr., od 13 1., g. 14 ao; Zaginio
TCZEW.
Wisła,
TropieifeL
ny, USA . od 16 L, g. li.JO; NRD, od 12 1.; Colargoi zdo
Ged„nla, Niebiańskie dni, USA
bywcą konin ot a, poL; To tyl
od li 1., g. 18, 18 30; Ws> tra — ko rock, poi., od M 1
Dom H«xc«>rza, Saturn 3, ang„
WEJHEROWO, Świt, Wejśce
od U 1., g. U); Dzień KoUbra, smok*. Hongkoug-USA, od 18
poL, od 11 1., g, 14; Wyprawa L; Okw proroka, pol.-bułg., cd
po zlot* wtofy cnech. f. 16;
12 1.
Policjantka, fr., od 18 i, g. 18
WIELE, W*nogfc, Duch, USA,
ORUNIA, Kosmos, Jak roapę od 1* L; Kiólewłc? i gwiazda
talem TI wojną światową, po’-, wieczorna, czech.
cz. II i III, g. 15; Butch CasWŁADYSŁAWOWO,
Albat»idy 1 Sundance Kid, USA, Od troe, W.elka podróż Bolka i
15 L, g, 18, 30.
Lolka, poi.
NOWY PORT, 1 Maja, Seks
ZBLEWO, Gryf, Pasażer w
misja, poL, od li 1., g. 14; Okajdankach.
ohiiL, od 13 1.
■bl O ba, poi., od 1« L, f- li,
ŻUKOWO, Radinią, Superpo
20 (Z filmem na ty)
WRZESZCZ,
Bajka,
E. T.. twór, jap.: Katastrofa w Gi
braltarze, poi., od 15 L
USA g 10, 12.30. '15, 17 30, 20
Znicz, Klasztor Sńao-Lin, Hong
w wej. elbląskim
ker-g od 15 1., g. 13.30, 15.30
17.45, 20;
Zawisza,
Kłamczu
ELBLĄG, Syrena, Czy leci
cha, poi., od 12 li, g 15; Czas
dojrzewania por., >d li 1., g. z nami pilot, USA. od 12 L, g
L2; K'aazior Słiao-Lin,- Hong17, 19.
:x ng od 16 L, g. 14, 16, 15, 2d,
OLIWA, Deifln, Ttiaia, poi.,
Swiatowit, . Superp.otwór, jap.,
Od lb 1., g. 16. 18
t
18, J« eię trzymam,
ty
SOPOT, Bałtyk, Szaleństwa
panny Ew», poi., g 14, 16, 1«; mnie trzymaaz za bródką, Lr.,
Ręcz do góry, poi., oa
18 1., od 12 1., g. 18; łom Hotti.
g. *0. Polonia, Powrót Jem, USA, od 18 1., g.20
KWIDZYN,
tęcza, Więzień
ĆSA, od 12 1., g 1130 15, 17.30
Brubaker, USA, od 18 1.; Wiel
20
GDYNIA,
Atlantic
Duch, ki wąż Chingaegook, NRD, od
12 1.; Błękitny Giom, USA,
USA, od 15 Ę, g 15 17; Księżni
czka. węg., od IS L, J. 18.30 od 18 1.
MALBORK, Capitol,
E.T,
Warszawa, Powrót Je di, USA,
>, od 12 1., g 10, 12.30 15 17.J0; USA, Klubowe, Wedi* wyro
Star 80, D-PA, od 18 L, g, aO; ków twoich, pot. ou 15 1.
BRANIEWO, D.,r, Akadem a
Goplana E.T., USA, g. 13, 15
Fana Kiekea, pol. cz. II; Ulti
17; Widziadło, poi , od 18 1.,
matum po!., od 15 1., Błękit
g. *9.
ny Grom, USA, od 16 1
OBŁUZE,
Marynarz,
Żan
DZIERZGOŃ, Przyjaźń, Cza
darm na emeryturze, fr., g.
rooziejski kleus, czech.; Mło1(5.30; Fucha, poi., od 15 1., g.
17.15. 18.30
uość Chopina, poi.'; Walka o
ORŁOWO
Neptun,
Powrót ogień, k-ansd.-fr., od 18 L
GARDEJA,
Wars,
Piękna
Mechagoazdlll, jap., od 12 L. g
t«; 1041, USA, od II , g, ii
kurtyxane, chin,., od 16 1.; Im

Z gteooKim żalem za^aadamiamy, że dnia 8 lu
tego 198: roku zmarł f>o długiej 1 ciężKiej cnorobie w wieku 57 lat mój maż nasz ojciec, teść 1
dziadek
«. t p.

WŁADYSŁAW ZiMNAWODA
Msza św odprawiona zostanie w dniu 8 lutego
1985 roku o godi. L3.00 w koso ele św. Michała Ar
chanioła w Gdyni-Oksywiu.
Pogrzeb odbędzie się po mszy świętej na cmen
tarzu miejscowym.
Pogrążona w smutku
KODEINA.
S-1441
7 głębokim talem zawiadamiamy, te smart nasz
były pracownik

penom kontratakuje, USA, o4
12 1
KISIELICE, Jutrzenką, Ty
siąc mnkardóv/ dolarów
fr.,
od li L
MŁYNaRY, Zenit, Ze.Łehor,
poL, od 12 1.. Przygody Celineczkl, Jtp
NOWY 7WÖR, Żuławy, Dzit
cke Rosemary, USA, cd 18 l.j
Psy wojny, USA, od L8 k;
Szczęśliwe dni Mumjnków, poi.
NOWY STAW, Jurand, Wód*
Indian Te< umseh, NRD; Ce
cylia, kuto., od 18 l.
ORNETA, Wrzos, imperium
kontratakuje, USA, od 12 L;
Nie n.a mocnych, poi.; Awan
tura o Basię. poi.
—
OSTASZEWO, Nogłt, Na gra
nicy, USA, od 18 1.; Zew -odu,
czech.
,
PASŁĘK, Znicz,
Odmienne
»tany świadomości, USA, od
U !.; Na czereśni, bułg.
PIENIĘŻNO, Onon, Najlepizy kumpel', USA. od 15 L
PRABUTY, Mazowsze, Czy le
ci z r.arai pilot, USA, od 12 1.;
Relaks, Na staaży „w*J etać
będę. poi., od 15 1.
STARE pqi.fi, Zachęta, Bra
cia Blue«, USA, od 11 1.
SUSZ, Syrena, Na tropach
BŁrtka, poi.; Psy wojny, USA,
od 18 1
SZTUM, Powiśle, Maria 1 Mi
rąbali, rum.; Ostrze na ostrze,
po)., od 12 1.; Ga idhi ang. od
15 1:
OPRF zaurzega sobie możli
w ość zmiam repf ttua'ii

Apteki
UUansK
apieka pl z;.
u)
Stajennej 3 i przy ul Jaskół
czej 16 Gd.-Wrzeszcz przy ul
Grunwaldzkiej
83
Gd -Zaspa
przy ui Pilotów 3 Gc. Przy
morze przy ul. Lumumby 34
Sopot — przy ul. Bohaterów
Monte Cassino 21 Gdynia —
pizy ul. 22 Ltpc* 42 1 przy
al. Zwycięstwa 1

[ Sipitoie |
OSTRE DYŻURY PEŁNI A>
instytut Chirurgii, Ircstytui
Choróo Wewnętrznych i Kiint
ka Chorób Oczu AM w Gdań
sku, ui. Debinki 7
pogotowie ratunkowe

Gdańsk-W rzeezeą, al Zwycu
*twj 48 - czynne całą dob<
— wyuaakl 992
— a&głt zachorowanie l prz<A'ozy
chorych
tel
41-i0-00
53-29-29. 32 3b-14, 32-39-34
laryngolog przyjmuje w dni
powizedme w g 20- 7 30;
w
roboty pracujące w g 17 30— 7
w wolne soboty niedziele
łwięta - cała oooe
Gdańsk-Oiiwa, ul Grunwal
dzka 571 w
d-u
powszednie
czynne od godz. 14.30 do 7.30
— w woln* soboty niedziele
i święta gałą dobą
dla mie
azkańców Oliwy 1 Przymorza
tel. 52-32-82
So poi, al. Niepodległości 779
czynne całą dobt
— wypadki 999
— inne tel 51-24-53
Gdynia, ul Żwirki 1 Wigu
ry 14 - czynne całą dobą
— wypadki
— nagłe zachorowania i prz«
wozy chorych telefoD ?C-u0-0l
20-02-02

Ambulatorium atomatologlcz
ne — we wszystkie soboty
niedziele i święta w g 10—7
(dla rmeszkańców Gdyni).
Dyżury lekarzy w przychód
nlacb wg rejonlzacjL
• Gdańsk, ul
Jaskółcza )
(wejście od ul Łąkowej)
—
lekarz ogólpy i gabinet
za
biegowy w wolne soboty nie
dziele i święta - całą dooę
stoma tolog w g KM6 w po
zostałe dni lekarz ugolny
1
gabinet „ zabiegowy w g 19—
7 30:
• Gdańsk.
ul
Aksamltr.s
- gabinet zabiegowy I
po
radnia dla dzieci chorych w
wolne soboty nleazlele 1 świę
ra - całą dobę a w pozo
stałe dnt w g 19—7 30:
£ Gaansk-Morena ul Waf
neńske 7 pedlatr* i gaDinet
zabiegowy w wolne
soooty
niedziele 1 święta w godz 8—
*0 ;

I CldaAak W.teszca, uf Jeutonowa I - lekarz ogólny i
gabinet rable*owy w wolne
soooty, uledzlele t święta —
c„łą dobę, stomatolog w g.
1C—7.2«, w pozosm>v dni
le
karz oąólny 1 gabinet *ableJuwy w g. 15- 7 30 a .ornatolog w g. 24—7.JO. W aoboty
pracujące — leli ars ngóluy i
ga‘ inet zabiegowy w g. 16—
7.30 etomatolog w g. 17—7 30;
II Gdańsk-Zaspa. Startowa 1
lekarz ogólny 1 gabinet za
biegowy w wolne aoboty, nie
dziele l «iwtęia w g. W—20.
• Gdańsfc-Gliwa. ul. Lumum
by 2 — lekarz Osólny, pedia
tra i gabinet zabiegowy
dla
dzlevl w wolne roboty,
nie
dziele 1 święta czynne
całą
dobę. gabinet zabiegowy
dla
dorosłych w g 8—16 stoma to
log w g 10—16. W pozostałe
dni — lekarz ogólny, pediatra
gabinet zabiegowy dla doros
tych 1 dla dzieci w g 19—
7 30 a w soboty pracujące w
K
7-22;
• Gdynia, ul. Warszawska
84-38. lekarz
ogólny,
pediatia I gablnei zabiegowy
*
sobotv w g 9 — 16,
• Gdynla-Grabówek, ul Ra
multa 41 — lekarz ogólny, pe
dlatra t gabinet zabiegowy w
soboty niedziele t święta w
ą ’0- 18;
H Gdynu-Obłuże. ul Boisko
4 - lekarz ogólny, pediatra
I gabinet zabiegowy w soboty
niedziele i łwtęta w g 10—16
«I Gdynle-Orłowo ul Wro
cławska 54
lekarz ogólny
uediatrs t gabinet zabiegowy
Xi soboty niedziele l święta
v g 9 -16 Poradnra stomsto
logiczna ul Waryńskiego
30
- w soboty wg 10 15
PORADNIA
OKUI ISTYCZNA
w Gdańsku ul Ąwierczewskle
go 6 czynna w wolne sobotv
w god7 8—14
WOJEWÓDZKA PORADNIA
CHORÓB
WFNT.RYt 7VVI II
w Gdańsku ut
Długa 84—85
czynna w dni powszednie
w
g 9—14 i 19 7- w woln^ so
boty niedziele i święta
cała
dobę
NOCNA PORADNIA „W” W
Gdyni, uL 27 Lipca 44 czynna
w poniedziałki, wtorki, czwart
ki 1 piątki, w g. 19—7.
TELEFON
ŻAIIFANIA
n-oo-no w aod? iB-6
TELEFONICZN A POP. A DNIA
JĘZYKOWA UG
— porady z zakresu języka
polskiego
coazlenr e
(prócz
niedziel ł swiet) w godz. 13—
15. Te) 41-15-15

oficerów Wcjevyódzklego tJrzędu Spraw Wewnętrrnyf h w
Gdańsku telefon 31-19-40 lub
37-03-33 w g 8-19 - kpt S
Boguskl: w g 19—8 — mjr M
Walusiak

PROGRAM LOKALNY
Rybacka
prognoza
pogody
w jr, I: 0.58, f.?S, 13.00, 21.00.
t.30 — Studio Bałtyk — svereo, 13.05 — Gdański, agrono
mówka — aud.
Mariana Wę
grzynowicza, 17 05 — Amatoizy
przed mikrofonem — aud. Ma
rlusza Rosińskiego — stereo
17 30 — Przegląd aktualności
Wybrzeża, 17.40 — Komentarz
aktualny, 17.45 — Piosenki z so
pockieh
festiwali — stereo,
18.05 — Kondycja
stoczni —
aud. Henryka
Lechowskiego,
18.25 — Omówienie programu.

DRNifi zaprasza
GDANsu,

UL,

DLUGa

Se

bałtycki

iiłm waflu

PIĄTEK
FrtOtiKAM \
9.00 — FHm 1 prod. uidz.
„Co b/ś wybroł?"
10.50 — DF — wiaduiności
11.00 — „Dialog" (2) ,— rudz.
fUm fab.
16.25 — Program dnia, DT —
wiadomości
16.30 — „Latający wiatrak"
1720 — DT — wiadomości
17.30 — Ma gaz/n iwiqikowy
13.00 — Bez próby — Teleinjza 3
18.20 — „To się powiedzieć
nie da"
19.00 — „Sąsied-zi"
19 10 — Duda-Gracz w War
szawie
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Morrtor riqdowy"
20.30 — „Dialog" (2) —
rodź. film fab.
21.35 — DT — komentarze
22.05 —•_ Estrada poetycka
22.30 — StudiO sport — Mi
strzostwa Europy w łyż
wiarstwie figurowym
23.10 — W dziesiątkę —
„Sekscesy" cz. I
23.50 — DT — wiadomości
PROGRAM II
17.05 — Piogram ania
17.10 — „Śledztwo w spra
wie nauki" — „Te'eskop
starożytnych"
17.35 — „Obyczaje codzien
ne"
18.00 — „To trzeba wymy
ślić"
18.30 — P \NORAMA
19.00 — Grupa wekwina RTV
19.20 — Przeboje „Dwójki"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Muzeum Rosyiskie
w Leningradzie (20) — ra
dziecka rzeźba
20.30 — Studia sport — Mis
trzostwa Europy w łyżwior
stwie figurowym
21.15 — DT — wydarzenia
21.30 — „Była, nie minęło”
— mag. filmów dok.
22.00 — „Laiczarka" (2) —
film prod. USA
23 15 — Oblicza świata. Ba
ryłka i inni
23.35 — „Rozmowy inrym— -U
ne
24.00 — DT — wiadomość'

10 40 — Jerzy JonVch, Jfm- 11.40 — „074643** 1
ko"
11.50 - r Sl«d am on t en"
11.55 — „iw kt*dwą<M Wo*
i2.5C — ,,KTaj za mfastwvV
wa"
U. 15 — Y«lfl mle;jny koncert
12.15 — Rolhicry
mtiflOiyr)
tycze*
-cchn-czny
14.0C — „KfiesirWó** rianny
12 40 — Wiacysłcw Örpnl«Ja.Yuwe.wsktoij
wiskl — „Pamiętnik 1918— 14.55 — Piogron, antfa
1922"
15.CHJ — Dl — wiadomości
13.40 — „Swial x błląko” — 15.10 — Plakaty Tadeusza
„Obticza konserw-utyzmu"
Trepko*wsk'e>go

14.15 —• „Komputer na pofo 115.40 .— Reportaż z przuszro
walki"

ic

S-144S

Z głębokim żalem zawiadamiamy, te w dmu i lu
tego 198* toku zmarta

fRENA MALISZEWSKA
była. długoletnia 1 ceniona pracownica ż*kładu
Usług Handlowych P4H w Gdańsku.
Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego talu 1 współ
czucia składają.
dyrekcja. NSŻZ. oraz koleżanki ! koledzy z
Zakładu Usług Handlowych PAH w Gdań
sku.
K-1934

Z głębokim żalem zaw’adamiamy. te zm«rł nasz
były długoletni pracownik

STANISŁAW DROŻDŻ
Pogrzeb odbędzie, się dnia 8 lutego 1985 roku »
godz. 14.00 na cmentarzu łostowickim.
Rodzinie
Zmarłego serdeczne wyrazy współczu
cia składała
dyrekcja. Samorząd Pracowniczy, koleżan
ki i koledzy z GZO w Żukowie,
K-1M5
Pogrążeni w głeookim smutku zawiadamiamy, te
dnia 7, 02. 1985 roku przestało bić serce naszej naj
droższej m-.tki, teściowej, babci i prababci

ZOFII ALEKSY
lat 77
Msza św. iałobna odprrwions toetznie dnia 11. 88.
1885 roku o godz. 8.00 w koście)« św. Franciszka
s ?gyfcu w Gdańsku-Sicdlcach, ul. Kartuska.
Pogrzeb odbędzie Si« tego samago dnia o gedzinie 13 30 na cmentarni Uoęto- tce.
Pogra tor a w smutku 1 iałobie
KODEINA.
0-4644
Wszystkim, którzy uczestnlezyH w oetetmej dro
dze mojej najukochańszej tony. naszej matki, teś
ciowej 1 babci

ś. t p.

KAZIMIERY SOLSKIEJ
oraz tvm, którzy okazali rerce i pomoe w boleenych chwilach serdeczne podziękowanie składa
KODEINA
0-434

CZESŁAW KAPUŚNIAK
długoletni Inspektor Dviekc.jt Okręgu Pocztv i Te
lekomunikacji w Gdańsku, kapral AK, pseudonim
„Brzoza” • PP „Ziemi Zamojskiej”.
Nabożeństwo żałobne za duszę Zmarłegc zostanie
odprawione w dniu 8 92. 198* rotcu o godz. 8.30 w
kościele ..Gwiazda Morza” w Sopocie,
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dmu o godz.
13.30 r.a ementaTzu Katolickim w sopooie
Pogrążoną w głębokim smutku
RODZINA.
O-490C

PkOGRAM I
8.20 — Tydzień"
9.00 — Film produkcji ,nm.
„From" (3)

którzy pozostawili sprzęt do naprawy w punkcie
usługowym gospodarstwa domowego w Rumi przy
ul. Dąbrowskiego,
aby odebrali swój > przedmioty w dniach,
od 11. 61. do 23. 02. 1986 r. w godzinach od 8 do 1T
z powodu oki esów«j przerwy w działalności,
W sprawach wątpliwych należy kontaktować sią
i kierownikiem usług przy Ośrodku Praktyczna
Pani, tel. 710-291.
K-1611

W pierwsza rocznicę śmierci
męża. naezego ojca i dziadka

moiego

drogiego

ś. f p.

ZDZISŁAWA SKONIECZKA
odprawiona zostanie w dniu 70 lutego 1996 roku
o ?oö*. T msza święts w kościele oc
Franciszka
nów,
o czym iyczliwjch Jego pamięci zawiadamiała
żona i córka s mężem.
S.-1292
Z głębokim żalem zaw'adamlamy, że dnia 4. 9Z
1985 roku zmarł w Warszawie po długich 1 ciężkich
cierpieniach w wieku 24 lat nasz najukochańszy
syn, brat, szwagier i wujek
•
t, .
ś. f p.
,

SYLWESTER PADELIS
Pogrzeb odbędzie się dnis 8 92 1885 roku e go
dzinie 16.00 na cmentarzu Loetowickim.
KODEINA.
G-4530
Z głebokim łalęm zawiadamiamy, te pc długiej i
ciężkiej chorobie zmarł 6 lutego 7 985 roku mój
najukochańszy mąż. nasz tatuś 1 dziadek
i. t o.

LUDWIK MORAS
lat 63
Pogra«b odbędsle się 1681 ot M na mtatorM U•łowickim <r Gdańsku o godz. lil.38.
O a tym aswladaenia pogrążona w smutku
RODS INA.
Proedmy « nleokłedanie kondoWneJL
048»
l>nla I. 66. utn roku amarłe
i t o.

EUGENIA JASTRZĘBIEC - WODZIŃSKA
■ domu Hala
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej na
łrelwtyeku w aniu 6. 02. i&85 roku o godz. 13.00
O czvm zawiadamiają pogrążeni w głębokim
smutku i
siostra, siostrzeniec ■ żmi« ( dziećmi.
G-4832

K AF N ń W A.ŁOWY bal Sa
motnych organizuje Biuro
Ews, Zaspa, ul. Dywizjo
nu
I K/15,
tel.
47-72-42
(godz. LI—IT)
G-346S
CZWARTEK 14 lutego
—
-wieczorek
taneczno-zŁpoznawczy klientów biura Li
do. Tel. JÜ-03-83.
G-360I
kojarzy mał
źeństwa
Wieniawa,
64 192
Leszno, skr. poczt. 8. G-2694

KUPIĘ
BONY PKO.

Tel.

31-4Ä-W
G-m.:

BONY PKO.

Tel. 66-37-83.
G-64

BONY PKO.

Tel.

67-16-57
G-3726

BONY PKO.

Tel.

41-81-89.
0-307?

BONY PKO.

Tel. 32-32-th.
Q-1852

dyskretnie

RADOŚĆ
tvcla znajdziesz
pisząc dc biura We Dwo
je. 00-987 Warszaw« 36 skr,
pocztowa 106
K-726

SILNIK
Volkswagen« TL
1600 w dobrym stanie. Tel.
32-37-60
G4338

NEPTUN Gdańsk IW. skryt
k* 7 — dyskretnie pomaga
samotnym
G-49621

LOKALE

Niffin * HOMo^n
SPRZEDAM działki: Wieźli
no. Redłowc ,1601?^, Oksy
wie. Tel. 20-5,-99 i2—17 bez
sobót 1 świąt.
S-814
PTETRO ćoimu + poddasze
stan surowy Gdynia cen
trum sprzedam Tel. 20-5869 11—17 bez sobót 1 świąt.
DOM dwurodzinny Witomlnc sorzedam. Teł. 20-58-69,
12—IT bez sobót i świąt.
NOWĄ luksusowa, willę w
Gdyni blisko morza (ogrze
wanle gazowe, kanalizacja)
sprzedam. Ofertv 992-, BIu
ro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
MOTORYZACYJNF
«UNIK 108 D se skrzynią
bietgów., sten Idealny, nie
■remontowany
w
kraju
tp<r«e 'am Teł. grzecmościo
wy Kościerzyna 12—8«.

psw IATA
organizuje w
Kwidzynie ku; iy czeładniczo-naistrzbwskie w zawo
dach slusarz ndaazynowy,
konstrukcyjny,
narzędzio
wi , samochodowy, maszyn
roLniczycn,
elektromonter
elektromechanik, elektronie
chanlk samocnodowy, mon
ter urządzeń chłodniczych,
tokarz, frezer, hydra ulik,
oraz spawania gazowego
elektrycznego na uprawnie
nia. Zebranie organizacyj
ne is lutego br. godz. 17.
Informacje: ZSZ, SłowiaA•ka 17, vA. 38-98.
K-817

SPRZEDAM
BILARDY, zamrażarko chło
dzlarke 2M 1 Dłytki elewacyjne. Tel. 22 - 44-21, po 20.
FUTERKO
króhcze
(4—6
lat), włóczkę. Gdańsk-Siedl
c# Seara 7 a rr. 31, po 16
VIDEO A.kai VHS i TV So
nv (PaT Secam, 2 y NTSC
— svstemv USA 1 Kansdv)
Tel 22-44 -21, po 29
G-3934

»2-06-5«
0-8814

OZYSaCZENIE i apreturo
wanie dywanów, wykładzin
podłogowych, obW tapicerstóch metodą ekstrakcyjno-próżniową. Stosujemy o-ry
guialnr —
aachodnionie
mleckie preparaty gwaran
tujące nie
k urezariie się
wyk> ,cnn.
Prfyjśntfjamy
żeflVóWlenie oa .»rzedsią
biorstw 1 osób prywatnych.
Tew. *0-89-58, F-I8.
TEI EWI2YJN*.
32-18-33.

Te’
0-3433

lELEWIZYJN*
81>-8«-29.

Teł
O 32Z7

TELEWIZYJNE.
34.
CZYSZCZENI*
Tel. ag-ee-tO.

Tel.

Ii-l’'0-41539

dywanów.
«3-8360

PRZEPROWń DZKI.
41-66-5?

MIESZKANIE 4 pokolowe
w Sopocie sprzedam lub za
mienię na 2-pokojowe Zas
pa. Te1. 20-58-69, 12—17 bez
sobót i świąt. ,
C-fiie

CZYSZCZENI*
Tel. S1-10-94.

TELEWIZYJNE —
Tel
82-41-87.

Tel
0-2923
* Odo.
0-2920

dywanów
0-4117

EKSPRESOWO
drzwi,
siejowe
TeL S6-W-38.

dru*it
futryny.
0-2292

PRACA

ANTENY rtv zbiorcze, lndywidualne. Tel. 52-13-39.

PILNIE poszukuję opteki
do
1.5-rocznego
dzdei ka.
Dobrze płatne. TeL 56-59-97.
G -4373

CYK) KNOWANIE
onMno
lakowanie
podłe*.
Tel.
52-16-63.
0-2506

SPRZĄTACZKĘ, cukiernika
(emeryci)
—
zatrudnię.
Ciastkarnia Sopot, ul. Pod
jazd 3, tel 51-36-25. G-4492
NATJKA

BEZPYŁO WE
eykUnowanie,
układanie parkietów.
Tel. 61-83-59.
G-2952

RACJONALNEJ pielęgnacji
skóry i Jej up^ksiwnla na
uczysz się na kursie kos
metycznym dla
własnych
potrzeb
organizowanym
przez
Oświatę,
Wrzeszcz,
Waryńskiego 4, tel. 41-21-82.
K-T14
INFORMUJEMY zaimeresowanych, ż»* zebranie orga
nizacyjne kursu
specjali
stycznego
bafman-mlkser
odbędzie się 15 lutego br.
Informacje:
Oświata tel41-21-82.
K-1364

PROGRAM I
9.30 — „Orkiestro z Snilhng
bury" — film ang.
10.50 — DT — wiadomości
16.25 — Program dnia oraz
Dl — wiadomości
16.30 — „Akademia muzy
czna" — spotkanie z Mafyią Rodowicz
’ 16.55 — „Michałki"
17.20 — DT — wiadomości
17 30 — „W pewnym osie
dlu" (5) „Wszystko dla se
niorów" — węg. kom. fil
mowa
18.10 — „Zakochani w zie
mi" '
13.30 — „Kram"
19.00 — „Makowy chłopiec"
19.10 — „Klinika zdrowego
człowieka" — Oparzenia
19 30 — Dziennik TV
20.00 — Publicystyka
20.15 — „Orkiestra z Shillingbury" — ang. kam. obycz.
21 35 — Studio sport — 1 li
ga nakeja
72.15 — DT — komentarze
22.35 — Bajka z kart —
Ha na Zagorova
23.15 — „W dziesiątkę" —
„Sekscesy” (2)
23.50 — DT — wiadomości

TELEWIZYJNI mme iale, koicr — Kr«k»we Teł,
63-02-78.
O-M30
ANTENY rtr zbioręze. łndywidua'ne. TeL
53-28-74
do 1«,
3-3858 .
PRZEPROWADZKI.
3Ł-36-03

15.50 — DT — wfodamofel
16.25 — Program dnfla orca
DT — wiadomo«.*1
10.30 — „Krąg"

1>6.55 — „nk-W

17.20 — DT — wiodę* noóoi
17.30 — lasowani* Express
Lotko ,l MaUgo Lotka
17.40 — „Szkoła" (1> — •».

rial prod ZSRR
16.43 — wWśróa maraaR I
v/s pomnie n" — Wm Jak.
.9.00 — „MI# U-jaotók'- r
19.10 — r iłKarJc« j kadiY*
ozeko"
19 30 — Dziennik TV
20.00 — PuŁdioyi fyfc20 15 — „Okolice łpok^jiP« go morza" —, pUnfcł Mkr
obyć?.,
21.40 — DT — k^memorze
22.05 — Progrom publ.
22.55 — DT — wiadomokcf
PROGRAM If ~ f
17 35 — Minirecita! — ban
ity King
18.00 — „Flłniowy kwb.ł •*r.ografii"
3 '
18.30 — panorama
19.0C — „śpiewnik aorr.oiwy''
— „Warszawianko"
19 20 — Przeboje „Dwójkf
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Za kierownicą''
20.15 — „Dookoła świata"
— „Węarćwka ludów"
21.00 — „Z dyntKitm cyga
ra"
(
21.15 — DT — wydjriarrta
21.30 — „Ekonomia na eo
dzień"
22.00 — „Twój wsKv>fcx»wry'ł
(1) — film obyczajowy i
23.10 —. DT — wiadotrokel

CZUJ APTEK

Przeds ębnorstwti
Eksportu
Wewnętrznego
„PEWEX” M

SOLIDNE
zabezpieczenia
przecxwwłam&nioue,
tapicerskie wvciszr nie drzwi.
Tel. 41-65-73.
G-2219
ŻALUZJE estetyczne, ’ prak
tyczna Tel. 32-50-12

Oddz. Gdańsk
ul. Abrahürriu la

ALA RMOWE systemy elek
troniczne,
zaoezpiecza jace
mieszkania, wilie
pawilo
ny, Tel. Ji-61-73, 20-37-04

UPRZEJMIE INFORMUJE P.T. KLIENTÓW,

źe z driem 4. 02 19&5 r. zosiała urucho

Teł
G-2495

miono placówka handlowa w prawym
skrzydle hallu głównego w hall „OUviaM
Gdańsk-OliWa, ul. Bażyńskiego 1. tel.
52-19-Ó1,

UKŁa .JANIE
parkietów
mozaik- (własne, powierzo
ne). Te*. 57-26-Ó4
S-2682
DODATKOWE drzwi (futry
na metalowa)- Tel. 20-55-48,
20-88-87, godi. 13—18.

Sklep prowadzi sprzedaż atrakcyjnych towarów
znanych 1 popularnych firm światowych, w nastę
pującym asortymencie- galanteria, bielizna, włócz
ka, dziewiarstwo, konfekcja, kosmetyki, upominki
oraz szeroki wybór towaruw po obniżonej cenie
e w.

MURARSKIE,
tynkarskie,
remontowa
—
ogólnobu
dowlane. Teł. .57-42-77. po
godz. 16.00
G-35S3
7AMKI
szyfrów*
.ZS”
— montaż. Tei 41-47-78

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów.

NAPRAWA pralek, automa
tocznych. i’eL s2-48-3f

K-1/433

CELE WIZYJNE.
56

Tel.

TELEWIZYJNE.
3S-86-58
POD CTO WIE
Tel. #1-64-29.

32-04G-3380

Zakład Montażowy KDO „ZREMB"
w Gdańsku, ul. Murynark! Polskiej 32

Tel.
0-3377

ZATRUDNI

telewizyjne.
G-3193

TELFWTZY.TNT
32-eo-es

Tel.
G-46

TELEWIZYJNE
31-07-02

Tel.
G-447

TELEWIZYJNE
52-30-60

Tel.
G-2108

Tei.
0-3804

INSTALOWANIE
autoalar
mów, , dioodbdo-nlków sa
mochodowych. Sopot, Armi>
Czerwonej
M,
tel.
51-76-97.
G 3291
MONTAŻ wiązań narciar
skich. T«1
»2-21-91.

ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia:

t

— kierownika działu kontroli jakości
— referenta ds. płac

i

Warunki pracy 1 płacy do omówienia na miejscu. ;
Telefon 43-21-03.
K 1384 1

ANTENY rtv zbiorcze, in
dywidualne. Tei. 52-17-78.
CYKŁ,INOWANlE.
lakie-o
wand». Tel. 24 35-19.
TAPETOWANIE
■74.

Zakład Remontowo-Budowlany
Akademii Medycznej
w Gdańsku, ul. Karola Marksa 107

Tel. 41-21G-397T

ZATRUDNI ZARAZ
CYKLINOWANIE

ze skierowaniem z Wydziału ZaNudnienla 1 Sp-rw
Socjalnych UM w Gdańsku
następujaevrh pra
cowników

Tel.
G-4226

ROŻNE

—
—
—•
—
—
—
—

murarzy-tynkarzy
murarzy
tynkarzy
cieśli lub stolarzy
ma.arzy
dekarzy-blacharzy
robotników budowlanych
hstnieje mo:li*o44
przyuczenia So zawodów budowlanych lub «kie
rowania na kursy zawodowe)
— śluearza spawacza

UKŁADANIE,
CYklLiowanie,
chemolakowame.
Tel. 17-64-«,
G-231
DREWNIANE drawl Kerna ■
nilkowe. t«L 31-60-43.

rai.
O-10T8

17.40 — Progrorri dnia
17.35 —- „Poza ZitiViig''
18.00 — „Gdzie diabeł mówi
dooranoc"
18.30 — PANORAMA
19.00 — „Pof:ręć głowę" —
zagadki elektroniczne (4)
19.20 — Przeboje „Dwójki"
19 30 —j Dziennik TV
20.00 —- „Konferencja Jał
tańska"
20.15 — „Wrocławskie spot
kanie z piosenką" — śpię
wa Edyta Piecha
21.15 — DT — wydarzenia
21.35 — „Zc wami pójdą in*
ni" —dramat wojenny
23.15 — DT — wiadomości

PROGRAM I
9-2o — „ jwawów
go .nono" — nim fsl.

UKŁADANIE
parkietów,
mozaiki, cyklirtowanie, la
kierowanie. Tel. 21-75-73.

PRZEPROWADZKI
31-21-2C

USŁUG*

SPRZEDAM mieszkanie 8pokojowe Oliwa, 1-, 2-, 3-,
4-pokojowe
Gdynie.
Tel.
20 58-69, 12 -17 bez sobót 1
świąt.
S-812

MATEMATYKA.
»1-81-83.

"

16.58 — „Ogrody zoologicz
ne flw.ata'* — ,^ao Pauło"
bim dok. pi od. RFN
17.20 —■ DT —■ wiadomości
17.30 — Muzyczny portrel —
Jerzy Kotaczkov.ak,'
18.00 — Telewizyjny taforGKi+or Wydawniczy
18.15 — „KIab satociu kon' tyoentów"
19 00 — „Sprytne wrono"
■ 19,10 —> „Echa stadionów"
19.30 — Dzennik TV
20.00 — PubUcysiyka
20.15 —- WiiMam Szekspir —„Opowieść zimowa" — w
przerwie teatru 21.35 —
DT —t komentarz»
23-35
DT — v/iador.*iosc1
PROGRAM u

PROGRAM I .
16.25 — Program dnia ~t<n
DT — wiadomości
16 30 — .O mnie, o tobie,
o nas" — „Stowarzyszenie
myślących"
oraz . fikn
orod. T P „Gruby"
(1)
„Z.drOjCzyx"
17.20 — DT — wiaaomaśoł
17.30 — „Inferstudio" "
18.05 — „Do zwycięstwa" i—
Wał Pomorski ■
18.30 — „Sonda" — „CAÖ*
19.00 — „Latający zajgczek’
19.10 — „Mieszkać"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Publicystyka
20.15 — Teatr Sensach: De
rek Benfied — „Morder
stwo na życzenie"
21.45 — DT — komentau«
22,10 — „Seans filmowy"
22,40 — DT — wiadomołd
PROGRAM II
PROGRAM łl
17.35 — „Z poznańskiego
17 30 — Program dnia
studia nagrań"
17.35 — Studio sporft — 18.00 — „Krajobrazy kudury“
„Sz’em"
18.30 — PANORAMA
18.00 — „W obronie włas 19.00 — „Klub Antoniego
ne!”
Piechniczka”
18.30 +- PAnORAMa
19.20 — Przeboje ,,Dwo|cł"
19.30 —i Dziennik TV
19.00 -—' Teleturniej" 33 '
1920 -— Przeooje „Dwójki"
20.00 — „Gorąca hnia"
19.30 — Dziennik TV
20.15 — Opera
Bałtycka
20.00 — „Gorąca linia"
wczoraj i dziś 20.15 — „Solon muzyczny"
21.15 — DT — wydaiienic
21.15 — DT — wydarzenia 21.30 — „Lepki ł ogoiWd" —
ang. fWm pnyrod.
21.30 — „Portre+ k.asy"
22.00 — „Nie potrafię powie 21.45 — „Ostatni seans fHPROGRAM I
mowy" — fi irr obycz. prod.
dzieć’ żegnaj" — film
USA
16 30 — „Encyrlcupecio TDC"
prod. ZSRR
„Porozmawiajmy" (33
23.25 — DT — wiadomość» 23.45 — DT — Nnładomośoi

NIEDZIELA

TRANSPORT. Teft

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składaja
dyrekcja 1 pracownicy Okręgowego Urzę
du Przewozu Poczty Gdyni* 1.

*

PROGRAM II
9 30 — „Oriernt express" (o)
„Wanda" — film prod
franc ,
10.30 — „Peryskop'
11.00 — DT — w i oa omaści
11.10 — „Gimnastyka przv
muzyce"
i
11.20 — Pałac 5* fen kierów
11.50 — Muzyczny relaks
12.00 — „Kv/cdrans z hejna
łem"
12.15 — „Moja muzyka" spo
tkan-ie ze Stanisławem Hady.,q
L
12.45 — „Kina — . Oka":
„Czy można wygrać
tę
wojnę" — ang. i „ÜDycza!e zwykłe i niezwykłe" —
paisłC’1 Ą
13.35 — Finał przeóojow
„Dwóikl”
14.25 — Sport: ME w łyiw.
figurowym — po-kazy mi
strzów
15.15 — „Tajeniinice zamku
„Drakul!" (2)
16.00 — Jutro poniedziałek
16.30 — Godzina z Teresą
Budzisz-Krzyzariov'skq
17.30 — „Wagner" (1) węg.-ang., film biogr.
18.30 — Ectho Kkłt w War
szawie
19.00 — Wywiady Ireny Dzie
efeio
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Studio Spoit. Mięazyr cjrodowe zowąd/ ! w
sz&rm'erce oraz ME w lyż.
i
figurowym
21 00 — ,.fZ czego się śmiejeoio — trochę sami z sie
bie" — rzecz o Gogolu
21.50 — DT — wiadomości
21.55 — „Saga rod" Pafisserów" (2) ang. serial film

PROGRAM H

CZESŁAW KAPUŚNIAK
Pogrzeb odbędzie sie w dniu 8 lutego 1988 roku
o godz. 13.30 ne cmentarzu Katolickim w Sopocie.

'

filmowy
17.00 — Sludio Spori , — ME
w ryż. figurowym — poka
zy mlstnów oraz MS
w
narciarstwie alpejskim
18.20 — „Antena""
19.00 — „D'Ar'oonan 1 trzej
muszkieterowie" (6)
19.30 — Dziennik TV
2G.00 — „Szogun" (7) senał
przyg. prod omerykońskojc«p.
20.45 — „Kiub międzytnorsudo
wy"
‘
.
21.2U — Sporte w-u niedziela
21.50 — Tax było...
1984
— piogr. razrywWwy
22.50 — DT — w.adomości

orzebojów
15 30 — Trycuoa sejmowa
16.00 — „Lalka" (6) „Wiej
skie rozrywki" — serial
TP
17.20 — Stud o siport — Mi
strzostwa Europy w łyż
wiarstwie figurowym
18.10 — Losowanie Dbieac
Letka
18.20 — „Pegaz"
19.00 — „Olimpiada Bofko i
Lolka"
19.10 — „Żyć w k.ojobraz'e"
19.30 — Dziennik TV
2U.ÜÜ — „Nie jedzcie stokro
tek" — amerykańska ko
media obycz.
21.45 — „Czas"
22 15 — DT — w:adorr.cści
22.20 — Stuaio sport — Mi
strzostwa Europy w łyż
wiarstwie figurowym — pu
rv taneczne
23,25 — „Matura" — fltm
prod. RFN

irSPOŁEM” PSS w Rumi
ZAWIADAMIA KLIENTÓW

MA THYlVION!ALNE

- ’

14.45 — Forum przyjaciół
■ „Orłem express" (ó)
15.00 — DT — wiadomość. , 16.05
„WanacE' — łranc. «eHał
15.10 —■ Telewizyjna
lista

11.00 — DT — wiaduniuśct
11.10 — Filharmonia „DwrN
ki"
12.00 — ,.Od soboty ao 90boty"
12.15 — „pasjef pasja...", a
w tym „Podaj iu-oę", „Do
pisać losy"
13.00 — „5—10—15"
14.30 — „Oszczęaź cmvc"
14 15 — „Trzy kwaaranse ze
sportem"
15.30 — „Oszczędź mnie” (2) .
15.40 — Wideoteka
16.10 — „Osłczędź mn!efl (3)
1Ó.20 — Variete
17.00 — „Oszczęaź mnie-" (4J
17 15 — „Zw;s męski u pod
gardła dziecięcego"
17.40 — „Rodowód ciłowieka" (4)
18.30 — errata
19 00 — „Oszczęaź mr,«"
gorąca linia — reportaż
tyg19.30 — Dziennik TV
PROGRAM I
20.00
— leak muzyczny łra
8 30 — „Tydzień na dział
święcie „Heroani" Verdie
ce"
go (1)
9.00 — F«i*m proc. hiszpań
skiej „Don Kiszot z Mun- 21.40 — „Tydz^ń w ponryce" komen1u)9 Kam* Szyn
czy" (14) — „Opowieści
dziel orz
Ruy Pereia eiqg da’szy"
10.30 — DT — wiadomości 21.50 — „Pustelnia parmeń
ska" (2) — teriail prod.
RFN
i
18. II — środa, godz. 16.30 — 22.50 — Dl —1 wioootmości
IVieczar flliuowy. Projekcja fil 22.55 — „hernam" Verdie
mu fabularnego „Szczęście Żeń
go (2)
ki” (reż. A. Pankratow).

15. II — piątek, goaz. 16 00 —
Kolejarze s wizytą w DRNiK.
Imormaeje o działalności —
DRNIK. Pokaz filmów.

Dnia I. 08. 1988 roku zmarł w Sopocie w wieku
«5 lat
ś. t P

trorrt"

11.25 — J&iroda WkJW ~
2Mona Góra ’ZA

11. II — wzorek, godz. 16.06 —
Spotkanie a aktywem
TPPR
żakłaaow Telawiz. „Unlanar"’.
Informacja
o
działalności
DRN1K Pokaz filmów.

kol. CZESŁAW KAPUŚNIAK

1ÖJ5

^Obrana StcNirvgrac" redz.

14. II — czwartek
gedn
17.00 — Wieczór muzyczny po
świecony twórczości F. Śzaiapinst

emerytowany starszy rewident okręgowy Dyrek
cji Okręgu Poczty ł Telekomunikacji w Gdańską
były długoletni, a.służony pracownik resortu łącz
ności.
Odznaczony Krzyżem KawalersKim Order , Odro
dzenia Polski, Medalem Zwycięstwa 1 Wolności,
Krzyżem Partyzanckim oraz innymi odznaczeniami
państwo\yvmł i resortowymi.
Wyrazy głębokiego żalu 1 współczucia Rodzinie
Zmarłego składaia:
kierownictwo, organizac.)« *poteczno-\»olityezhe oraz pracownicy Dyrekt.il Okręgu
Poczty 1 Telekomunikacji w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się dnia 8 . 92 . 995 roku o go
dzinie 13 30 na cmentarzu Katolickim w Sopocie
, *
K-1638

U-W - W - YdooomoAft;

t udzie ń w <^p

11. II — ponieduałeK, godz.
18 Oo — Soliści Opery Bałty
ckiej w EKNtK,

W dniu 5. W. 1985 roku zmarł w wieku *6 lat

7

ision

mi. KRZYSZTOF
lHAKSYMOWłCZ
proponuje: przystosowa
nie telewizorów prod
kratowej (np.
Jowisz, i
Nebtun) do ospółpracy
ze sprzętem
r
VIDEO
Nesze dewiza: ekspiesi
tanio.
Tel.
32-65-65,
97-85-8«. ,
G-2784
SKLEP meblowy poleca dü
ży wybór mebli mptowych
1 w połysku. Gdynia. Wl‘omłńska 39.
S-217

■

Zakład zapewnia pracownikom
— pracę w bezpośredniej produkcji w aysteml*
akordowym
— 50 proc, zniżki na PKP
— bezpłatne leki
Zgłoszenia przyjmuje j Informacji udziele Dział
Spraw Pracowniczych, ten 41-BO-ll, wew. 93 lub 99.
K-18»

D ?l E N N I X

x>Jie tylko

■dla filatelistów

Kirnte
niditliJlku
zajrty s^*owiekowi w
oczy niatym widmo »taZ1^
l
“■
Z
f.
S £U2i°ÄfSSS Z 2T ZZe
„ Z. Z1 Zi,? ZZ'
22*? * *£?. “*•>Z, ri;.? * TZtM Z.

podpowiedz dietki. No i warto
przy okazji podpytać co nam jeszcze wolno,
t z oz* jo należy powoli rezyjnować.
"« luł taką — czterdziestolatka taiadamotd o,Henito cii tomy«« ty wbl«,
tofiKK daMy no to otobnirta to tloooym totok- oMorojocejo .1, .tartkotot, ttoyctoim.
którą m lina proooteO te i ówdzie kup,z Staniemy oko to oko t takim dylen atem rytykant tc ozy tei u,od-y należne, wiekom to
*tk m Je., - Ijmorant? Cóż
wiem muiieó
wtiamrfikś I

BAŁTYCKI

A jak exterdnettKa na karuu, to utai najwyższy czytać właśnie „Veto"*' *
Wracając do tych obżerających stę. wyklu* ’b»«“0
UeIbaeki bynaj">*'<•< f«6'«»* •*
Wto rono««•*
‘“1**
m\,a- polclf"us
«»noonol kartM • letiroookom bo noto« rybom >-na tam koniec toaroikom Tak, pa«o !"•
len dotpolity kil którym »
pchają nam przepastne iolądki karmiące
'«'»‘«V - >°k*ę nie.te m <obq JnfertęU
Krótko mówiąc okadzi tutajl i
o jady grzyblcznc wytwarzane w organtzV .

IERWSZE- toyixoczii'e
ztioczkl czechosłowac
ki« weszły do obiegu
w kity^n. Jako. dalszy ciqg
terii *h«roy miost" ukazały się
m
**
tamci
twbłfproblemuto aim
mozna tnne°°
CZC0WieKU> je*.
Kt0Tyi. 1 o»
t/tm/oi po
«n/iłohinŁ.
.i- w
— Pomimo
zadumie*nad
to, * ii cwiadomym
i znaczki po 50 h zuprojtk
’ • p
........................................ ........
.....................
»
.
«
»i
próbek
kiełbas
pobranych
bezpośrednio c 1",
? 7 7
p
towane i rytowane przez zna
że szczeaółami z vozo t
produkcji bywa zanieczyszczonych bakteria- Wiadomo już, że metabolity niektórych szcze
ryłown.Ka czecnosłowa
ze sz zegommi z pozo, u tylko innym nie m#
J _ u u
enterokokami nonad Ä0 póv) O^zybów mają silne działanie rakotwórefcJcrt znaczków J. Herczixa.
mówiącymi, jak chociażby owa wywieszka mł *
.,5°
0 ?nter°K°Kami ponad so
n
- - w monopolowych, te Alkohol szkodzi zdro- * ,c,nł?
6v> me Wle nawet
9ą
Krótko mówiąc: nie trzeba wcale palić
t.‘ k> hetuy Haw.rzowa, Trna
'trf I Kamyka. Drugą emisję
wia . Ano — szkoazi. Jeśli »1^ więc dwóch n > 1 jjw ike»'in im
-m^r-semr
|
a^y tracić codziennie kawałek życia,
wprowadzoną 6 bm. sianotal'ich w poniedziałek spotica, to pewnym
_ t
aby stawać się z dnia na dzień coraz to barrAą 2 znaczki dotyczące wyż
jest jak w banku, te jeden narzekać oędzie
jmh\ \ ,
mi a n r* m
dziej chorym i chorym. Wystarczy jeść. Co«tego szkolnictwo. Zamiesz
na trzuskę, drugi na wątrobę, a najbardziej
ß
1
kolioiek. Byle jeść.czony znaczek o wysokim no
zajmującym ich tematem nie będzie bynajJŁ» BjB ■
^ \m
y
Wiedza człowieka obarczonego wizją zblimłocie & kor. wydano z omniej receptura przyrządzania nalewek i wóuammmmmneiKmr mmmmmmm
tającej Się czterdziestki nie kończy sięm bykaąj! 100-iecla Wyższej Szkcizk lecz zióleczka, lekarsiewka i sposoby ra"
~
’ najmniej na znawstwie fatalnych skutków
fy Artytryczfio-Przemysłowej
to wanto się przed bólami strzykaniami, łu- dla jego organizmu choćby te bakterie coli, picia, palenia i jedzenia. Taki człowiek
w Prodze.
paniami itd.
f0 fyie rnieć powinien rozumu w głowie, by ucieka pizede wszystkim z domu. W tym
Część problemów zdrowotnych cztowiek z przewidzieć, iż nie są to bakterie do produk- wieku chociaż część doczekała już mieszkawidmem czterdziestki na karku jest w sta- cji pepsi - colt, a raczej takie, że po spoży- nia w blokach i Żyje pełną świadomością donie rozwiązać samodzielnie. Dzięki kontak- ciu owej kiełbaski czas ustawić się przed lu- brodziejsiw naszego budownictwa raczącego
CESKOSLOVENSKO
tom z kręgami kalesonogennymi można na strem i patrzeć, czy język nie zielenieje. Bo mieszkańców betonowych klitek związkami
ten przykład ciepło się nosić. Ci, którzy go- ma do tego pełne prawo! I nie dajmy się chemicznymi, których konsekwencje nie śnitowi są iść na całość mają duże szanse zdo- zwieść tłumaczeniom takiego, że kiełbaskę ly się jeszcze nawet filozofom. Ponadto człobycii kociej bkórki i noszenia jej bez po- trzymał w lodówce, że świeża jest i pachną- wiek w tym icieku dobrze tote czym grozi
trzeby dodatkowej fatygi w postaci wygla- ca. Przecież eksperci, zajmujący się miki o- picie wody — choćby i przegotowanej — oraz
szanto tajemnych formuł, zaklęć oraz poszu- biologicznymi zanieczyszczeniami kiełbas, do- oddychanie — choćby nawet jedną tylko
kiwania słów — kluczy. A kiedy już czło- szli do konkluzji streszczającej się w takich dziurką. Nie je więc, nie pije, nie oddycha
wiekowi dopraxody wszystko jedno jest mo- oto słowach: „W kiełbasach przechowywa- Zapyta ktoś o to, co taki człowiek w ogóie
że dla przykładu wciągnąć się do morsów, nych w warunkach wynmganych normą już robi. Cieszy się! Cieszy, bo ani' rusz pojąć
karateków lub którejś z organizacji walczą- po 1 dniu przechowywania w temperaturze nie może, jakim to sposobem uaało mu się
cych o nasze zdrowie.
is stop, C. lub po 2 dniach w temperaturze przeżyć bez mała czterdzieści lat.
>
Całej reszcie nie pozostaje tie innego, jak 2 — 10 stop. C. obserwowano silne namno- ,
............. ..
........... ...........———
udać się do lekarza. Tym razem ■— wyjątko- zenie się d, obnoust rojów i zmian cech orge»
i*. •
.1 1.
wo — nie po zwolnienie, daczej po receptę na nuleptycznych”. Kto czyta „Veto”, ten tae
I QG3US2 WOJ6WOG2UF
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śriegowó trudno
w tym roku narzekać.
Amatorzy białego szaleń
stwa wyjeżdżą się za
wszystkie czasy i, jak
• • •
OsUtnle ulanie z cyklu
zwykle, naszpanują też,
»erii kemkurjowej, przezna
SANDOMIERZ. W dniach
prezentując
wspaniałe
czor.ej wyłącznie dla ucz
10- 23 lutego w tym atarym
niów szKół podstawowych
grodi e będą rozgTywane
kombinezony, czapki i
jest
najtrudniejsze.
Jak
XXXVII Mistrzostw a Pol
rękawiczki.
Zostawmy
zwykle oceniamy je na 4
ski kobiet.
nń boku te narcirskie
pkt. Termin nadsyłania roz
Również 1 tu nie wezmą,
wiązań — 10 dni. Wśiód
krzyki mody. Korzystać
udziału dwie narze czoło
tych, którzy nadeśią pełne
we
zawodniczki:
acymlze śniegu można tei zwy
i poprawne ndpowieczi roi
Ktrzyn; Harmf ERENSKAczajme
losujemy TRZY premie: al
RADZEWSKA,
oraz
Mi
bumy, szachy
magnetycz
Bo oprócz szusów z
strzyni Polski z ubiegłego
ne książki szacr-owe, K.ON
Kasprowego mamy je
roku
Agnieszka
ERUSTTROLfl
ZAPISU
Białe:
MAN, ponieważ wchodzą
szcze do wyboru jazdę
Khl, Hb8 Gc3, Se6, p. a4,
bez eliminacji óo kobiecena sankach i na bie
e2, gS (7). Czarne: Xe4, p.
jo turnieju strefowego roe
»5, c6, U6. d7, e3. g6 (8).
gówkach. Szczególni« te
grywanego w Bulgariz.
Za
najbardziej
udany
ostatnie wąrte są polec®
K ASPA ROW WYGRAŁ
kryptonim — oddzielna pr«
DRUGA PARTIĘ
nia — doskonały relaks
mla.
MOSKWA,
N‘«by walą
MISTRZOSTWA
1 niemała zapraw« fizy
przyjemność aideld kitle*
INDYWIDUALNE
czna. Sprzęt można wy
pretendent* O A RR] K Ab POLSKI
PA ROWA, kiedy to mogli
pożyczyć, odpowiedni uGDYNIA Jul izisiaj 11
oklaskiwać aa sali. drug •
czsnt kibice uacnów bęaą
biór znajdziemy we wła
zwycięstwo miodego arcymogli
obserwować
walki
snej szafie.
mlsrrza s Baku. W dniu 31
na szachownicach
wśrou
Zawsze uda Aę nam
stycznia w 47 partii meczu
czołowych szachistów PolKasparowowi udało się po
wykombinować
jakieś
dc i
wtórnie
zmusić
nmtrze
W 42 Mistrzostwach Kra
dresy, nie szkodzi, gdy
ćwiyta A. KARPOW A
dc
Ju seniorów wystartuje H
niekompletne. Do bluzy
kapitulacji.
zawodników. Niestety za
Popatrzymy
jak
to
•!«
wy
dobierzemy inne spudbraknie na tym turnieju
d<arzyio
arcymlstrzów Wiodzim . 'za
nie, najlepiej brj czesy
SCHMIDTA 1 Adama KULI
GAMBIT HUTMANSKI
lub pumpy, do spodni
GOWSKIBGO,
Pierwssty
A. Karpow — G, U aaparew
— jakiś sweter, bv!e
bierze udział wraz z Alek
1. Sgl-13 8g3-a6 1. §t-e4
sandrem Sznapikiem — tk
•7-e« 3. d2-d4 d7-d5 4. Sbl
ciepły 1
e wentualnie
tualnvm Mistrzem Poisk;,
-03,
7-e* | ttcl-gl 1-bB-dl
kamizelkę. Jeszcze tylko
w STREFOWYM turnieju
*. e2-e> KdS-al 7. c4:di
grube skarpety, wyicżo
w PRADZE, w Czechosło
S15:d5 «,
Hól-dJ
Sd7-b«
wacji. A Kuilig^wskl Jest
ne na spodnie, jakaś
I,
ł< 3: .»
Hat 4t+
10.
chory
(po
wypadku),
Sf3:d2
eć:dś
11.
Sflczapka, rękawiczki, dla
dl
•)-«•
lt.
a*-a*
Off
■
Na
liście
zgłoszeń
nato
zmarilakow szalik — i
o4 13 Kel ei Oc*-*4+ »
miast są: Mistrzowie klaty
gotowe
11-f3 Ggv-ha 15. h2-h* 0-0
nać ędzyn a i odow ej
J AN
U. gz-g< Oh-0-g# 17. b* bN
ADAMSKI
ZBIGNIEW
Kolors mi nie ma się
Ggt:d7+ 1S. Ku:dl Wf5-el
SZYMCZAK,
KRZYSZTOF
co przejmować. Tu kai
19. WaJ-cl ct-c5 2o. GgJPYTEL,, JERZY POKOJOW
M Wat-C0 21 d4:c5 Sb: d^
da rzecz może być z in
CZYK, ZBIGNIEW JAŚNI23
c5~c8 b7:c# 23. Whl-dl
KOWSKI,
JERZY
BANY
onej parafii, więcej —
•<i7-c5+ »4. KdS-ca fr-fO 25.
raz młodzi mistrzcwii m
im kolorowiej, tym le
Sd2-il *K:5-eł M. Gr^-gl We
ta,
ARTUR
SYGULSKI,
piej. Oczywiście,
jeśli
ma to razić naoz zmysł
estetyczny, to możemy
W arcaby 100 - połowę
sobie skompletować ca
łość jednooarwną i tyl
exam*. T. c. M. M. M.
zadanie m
ko wprowadzić kolorowi
ts, 32, 16, r«).
akcenty w postaci dodał
flałe
\ wygrywa
■Prosimy o nadhyiani« ros
wiąaań pod aorr iem r*d«k
ków Ważne tylko, by
rtf
x padaniem numeru na
“3
wszystko było wygodne
•
i
dian im
/'r;
i w miarę ciepłe. Resztę
w
kP/, B?
SI OTKANXK
WARCABISciepła zapewni nam ram
;‘
TÖW
ruch,
v;
Wojewódzka Korniej« Gry
-W/
?r
War cabowe; w Ouańak
za
Tak ubr«ni (ba jest tc
r#
: ?i (
praszt,
warea blatów 1 lym
ubiór
męskor damski)
patyków „pola-tlej gry” na
możemy do woli korzy
spotkanie któr« odtędtri*
■te
0
W/'
s:ą 11 lutigo br. o godx. 1«
stać z uroków’ biegówek,
v» GKK , Rudy Kot”
m
możemy tei wybrać się
ą
p
( d ńsku ul.
Garncarakr
ęw,
na ranki. Zanim po ko
l8-30. Na spotkaniu nastąpi
£ I
D
^ooBurr, owau le
działalnoś
lejnej wywrotce przemo
ci, W KG W w roku 1M4 or »2
kniemy do szczętu, i tak
przyjął* kalfcndarzi
i ri
Kontrola diagramu
pora jut będiie wracać i
gulammów Imprez na rok
Białet 18, 20, 2t. 34. 3f 43.
ło duma.
J C.
♦r. 48 (Z)
bieżący.
S. 1*01,

W wtsrcm wbpl*nowkaio 1 zr*a
m^ddl: w 11# rocznicę urodzla
W. X. Lenina wartości i kor,
l maoze za 6 u or. ns 40 torznlcę ONZ Ogółem w 1 kwar
rei« br. zatolatiowanc M znaTSkdrv-, a w II — 14, głównie
reciniaowyiułt, W 40 rocznicę
oftłoczenla w Kosi j each rzą
dowego programu (4 kor.). 1
•naczmłt «a #0 h na 40-lecte
ahafhr D«er leceeliatw,®, 3 znaaeV aapraxentuia potret-y arSjratów walc*ących s hltleryz1 po 1 znaczku na 40
ile« oowobvdztsnia Czecho
jcjl prr«i Armie Kadzlec
iia H rocznice powstania r»senowego, SS rocznice Układu
Waraswatklego 1 IB rocznice
paktu Czechosłowacja — ZSRR.
J*ociaf u* wyjdzie kilka znamjStirw • ternat-vee aportowej:
ea Mlphaostwa Świata w ho
keju na lodzie,
na 80-lecie
rwlazku azachistów (fl kor), i
anaczkl aa W h 1 1 kor. do
tyczące apartakiadv ezechosło
wacklet l znaczek za 9 kor
— lrnterkoemos (w związku z
some*» Hallera).
W dniu SI bm. w UPT Poaoaś bedzle stosowany dato•mik s hasłem „Wystawa FilatelKstyozna
Poznań
1943—

(t)

Ilrzyźówks z wolantem

>

8-d8 27 Gg3-f2 c6-ca 28. SU
-d2 C5-C4 28. b3:c4
Se6-cŁ ,
30. Sd2-hl d4-d3 32. Kc2-a: I
d3-d2 i tu białe skapituio- i
wały, ponieważ muszą pt- i
nie^C duże straty material- j
ne.
I
Zadziwiający jest fakt » 1
jaką zaciętością i nleustęp
Uwośclą walczy młody pr«
tendent o
każdy
punkt
w ciężkiej sytuacji ineezo
wej.
Niektórzy twierdze,
że A. Karpow Jest b. zmę
czony przedłużającym s ?
pojeoynkiem i kondycja fi
zyczna 1 psychiczna będzie
decydować w ostatecznym
rezultacie tego niezwykłe
go meczu.

MXONOWO« 1) zabobon,
2)
nie wszyrtko co się świeci, S)
samówioue brawa, 1) kajet, 5)
towarzyszy panu młodemu do
iliutm, 4) ekspert, 7) błazen,
•riekin, 1) drzazga, 9) pcręczy■ ciel, 15) pleban, 17)
iawna
broń atraży pałacowych, 18)
arablon, rzecz banalna, oklepa
na. 19) wieprzowina „Jak lesł”, S0) ostne do golenia 21)
ßCcwa geometryczna. 23) dziad
nzego
p zemaw.ał, 25)
wcnaiaaJ.. prasowa, sa; muzy
kującą szóstka, 32) zapisek, 34)
thrvni* 15) sio'.'ca I -rmy, 36)
nepój "rogow 18’ woreczek na

p..-:niądże lut) torba do obrok«
dla koni, 39) pracuje przy kro
snrich, 40) odmiana :zkła do
w yrobu imitacji drogich ka
mieni, 41) Kobieta dziewczy
na w mowie potocznej.
Wśród czytelników, którzy w
terminie do 19 IL nadeśią pra
widłowe ^ozw.ązania pod ad
resem „Dztennka Bałtyckie
go” — 80-958 Gdańsk, skrytka
pocztowa nr 419 — z rtopi*kiem: „KRZYŻÓWKA Z WOLANTEli”,
będą rozlosowane
nagrody książkowe.

i

!

|
i

inueUE weęcei «ne «
•tobie, są wtiidoikd n* poorawę ejRiuacji maieritlne].
PANNA:
jesteś reaH»tą,

kaUcuI-uJtssT

MOTTO TYGODNIA:

j

ROZWIĄZANIE

KRZYŻÓWKI Z HOKEJEM
POZIOMO: mętlik, kalmu*
szkic, rektor, sterta, lodowis
ko,, azyL keja, keson, ps'ac,
hokej, znaki,
joker, putefon
banda, pozer, akcja, scena, na
pis, Koch, atol, w>ckodźca,
ziomek, znawca, na*at, kryta

Ir a VaViflja

pionowo:
marla*, taktyk,
idol, szpon, kibic, auto n a
rzec, szaman, rotor, skrtj, lek
koduch, kakofonia, posesja, pe iJ
ron, sntał, ceber, bajki, an
tyk, karcz, skrzek. schody, sta
wka,
altana,
chwat,
ideał,
werk, ansa.
Ncgrody książkowe wyloso
wali: RYSZARD JAROSIŃSKI,
Gdynia; ŁUCJA SCHARK, P.u
mia;
GRAŻYNA
CHODAK,
Wejherowo.
Książki prosimy odebrać w
Dziale Wydawniczym Gdańs
kiego Wydawnictwa Prasowe
go pokój 213, Targ Drzewny
3-7
Rozwiązanie krzyżówki i w<ńlantem i listę nagrodzonych
czytelników
zamiaścimy
■*
awa tygodnie.

Horoskop no najbliższy tydzień:
BARAN
nie .ppwinden-eś brać so
bie do sesrzA
gadanda ln*
nych. którzy
nie darzą cię eympatią
— bądi ponad to, nie
taj
się niepotrzebni«
pr^wokowaćBYK- rrrukube być bar
dzJej elasnycauiy, potrze
b« d dvplomaitj cznyr-h
talentów —- tego też üq
podobno możma nauoŁyćBLJ2NIĘTA; odazu>MS WWWrętrzr.ą powaebę cdągtego dysku-

%

tówaiiiLa i innymi, przekonywaiuia ich do swych
ra-cji — uważaj, żebyś
intemsywnością własne
go „ja” nie zraził sobie
otoczenia.
RAK; po
trzeba d. li
czne, ciepła,
przyjaznych
ludzi, dlate
go unikasz
nieznanego, nowego, sy
tuacji, w których mu
sts® s-ię wykazać — ktoś
bliski może d. baa tao
pomóc.
LEW: strzeż
się rozrzut
ności bo mo
że
się to
JkoAczvi rsie
zbyt przyjęć
mr!« — a jeśli już, to

j^y

ioo
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-TOBIS TYLkOPIEn/ĄPZEWBtClW/B
w

■ Pkotzę DkZW! ZAMYKAĆ, BO
M! zr/wo LEGI
■ pfęmE mwve, szkoda
WO MEA/AATOk...

1

KötmXßAtWAN

Uä©ftg-

ZC5TZM i

mr\

KIEDTS f(//Vi£ P/tO
jK*Ri>£7at<t Act porm

KLEPPRZEBRANIUWiU

W Gdańskim Kantuit« Sztuki od 1 lutego można oglądać
1 kupić ceramik« młodego (ur. w 1954 t.) artysty Kazimierza
Kalkowskiegc
Studia ukończył ns Wydziale Malarstwa (pracownia prof.
I KAZIMIERZA OSTROWSKIEGO) w PWsSP w Gdańsku. Dy
ptam uzyskał w 1981 roku I od tego czasu piacuje w pra
cowni mvcierzysiej jako asystent. Zajmuje «1« twórczo ce
ramika, malarstwem i rysunkiem. Mimc młodego wieku
miał Juz zorganizowane indywidualne wystawy swych prac
w kraju i za granicą, m. in ; wielokrotnie w Gdańsku, w
Koszalinie oraz RFN. Bral tei udział w wystawach zbioro
wych (Faenza — Włochy, Paryż, „Zachęta” — Warszawa).
Prace Jego znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych
w Poise:
NRD, RFN, Szwajcarii, Szwecji i WijikieJ Bry
tanii.

w

„Słabi domagają He praw, możni się przed ni
mi wzbraniają, ambitni chronią, aby zyskać zwolen
ników, władcy zaś popierają prawa, aby zrównać
możnych ze Słabymi”,
(Giambattista Vico)

X®*.

g5*ąjjp irf

Obrazy ceramiczne Kazimierza Kalkowsldegs

Ü
& >ę, % 0
fu
k- W '4
t
W

POZIOMCi 1| bl.nkiet pocz•owj . #) dw* kasztany przy
dorożce, *0) eiemeirt telewizo
ra, llj zjawa widziadło senne.
11) trunk na gór szczycie, 13)
trudź sz tlę nad. nią, 14) budy
nek gospodarski, a także zmde
rawlor-a czupryna, 16) podłuż
nie pleciona bulka
pszenna-,
11) wałczy 1 „czerwonym ku
rem“. 22) wybiła tryl na bęb
nie ii) ongiŁ sportowa gra to
warzyak a z tytułu, 26) mały
kład rubryk, za spisem da
nych herbowych. Ł.) dawny
gród na dzisiejszej wyspie Ru
gi,
narada, Z3) kontrolny
telewizor, 30) ród, plemię, 31)
imi« męskie, S3) odmiana czer
Mieni, TT) wydarex, 40) orgie
«arownl'' z udziałem diabłów
na Łyse' Górze, 42) oficjalna
w*a>domość, 43) egzotyczna kuaynka dyni, 44) handlowa za
chęta, 4S) pouczenie, wskazów
ka, M) piżewóz towaröw z Je
dnego rnństwa do drugiego,
przez terytorium trzeciego pań
»twa, 47) Jednoczesny ruch kio
ia t wieży w szachach.

■

■MEW/ZA1 PO CO NA/tf ZtM 1/
rr/*t P0W, PPZECIEZ TĘGA? W>ZYK7K0
M >/£ ZIVAUC NA TCN kPYZYA
PIOTR STANISÄE WfiłKJ .
inni.
Rozgrywki
potrv-ają do
dnia 23 lutego br. O'gamzatorami M!P są: TKKF DO
KER — Gdyma,
Okręgo
wy Związek Szachowy w
Gdańsku
oraz
WFS
Gdańsk.

jak na co,
na 'warunki

co,

ale

N-

m-

KONKURS MŁODZIEŻOWI!
Zadanie Nr 621-3
Mat w trzech pos.

Sezon

Drugi XTKK20K wartości 2
kar. przypomina o 350 rocz
nicy założenia uniwersytetu
w fmowle.
Również w początkach lu
tego ukazały się 3 znaczki
prezentujące ekspozycje: hi
storyczną, oraerow i kosmo
nauty kr Workowego Muzeum
w CzecrrosłowacjL

33 (12275) 8 lutego 1985 i.

Zt WS>7A»

whz.y«tJłch do
kłatdnrle piaimijesi — to
zalety, ale nie wszyscy
tak uważają, spróbuj to
arorirmieć.
W Aa A;
neanzyat, *•
sprawiedli
wość jswiswe
zwycięży, ale
ni« TOipominaj, ze nieraar trzeba
jej pomóc — «'da lic*
tylko ne te«.

El

SKOR
PION: jested
uparty, lu
bisz narzu
cać
swoją
wolę,
wy
trwale dążysz do wy
branych celów — zj ki
nu j 8 cs to wielu zwo
lenników, «1« nie brak
też cL wrogów — ni«
nrzyjmuj etę dbytrsl^
tymi oetotrwmi.

KSPÜNOWANA
t>a wystawie ce
ramika K. K<rfto
kowskiegc
przede wszyst
kim pf oskorieźey I mlitpoKurowe rze2by. Są
>ie ciekuwą opowieścią rze
źbiarską, może niekied) nowet opowiastką satyryczną.
Możemy tez spotkać tam
rzezDy - opowiadane’ hi«to
rie wzięte pros'o z życia tw
tysty. Tak:mi „przeżyciarrii"
są prace tworzące cyk' Ir2im
mermunw | Orlicy".
K. Kalke wski przekazuje
earn popi zez swo je nzeżDy |ftotne problemy społeczna I
wortości mcrcine. Podejmuje
on próbę własnej lnterpręta»Jj rzeczywistoś<.i społecznej
I ‘•fdzkiej natury. Oglądając
ceromikę K Kalkuwskiego
nietrudno doat.zec postacie
o wypaczonym charakterze
(chytrusów z łodzi er, cwanla
kćw, obłudników, zrzędów,
lip.). PoaoDnie jax u Duay-Gracza są ta iudzio obleśn'.
brzyacy, okrutni, prostaccy,
zo rieto', cntypotyczni, preten
tjonalnl, a!« jednocześni« sła
btf pełni kompleksów ł nu
dzący współczucie.
S T Jł Z M
LEC: muiSusz
być w ciąg
łym ruchu,
cod się musi
dziać, tylko
wtedy czujesz się do
brze — ni« zamykaj się
w czterech ścianach ewo
jego domu.
KX)ZiORO
2EC: twoje
sr-ównowaienre może
niektój yen
irytem^ać tiru
dno cię wyprowadzić %
równowagi, wywołać sńłnielst&e emocje — może
jednak lepiej byś nieraz
walnął pięścią w Stół.
WODNIK:
nie zawsri
traktujesz otaczającą cię
rzeczywis
tość powab
nie, etęsto cnodzisz z gło
wą w chmurach— może
to pomoże zrozumieć ci
slkąd biorą sdę twoie tu u
dmoścL
RYBY: oógrywasfir cią
gle inne ro
le,
zawsze
próbujesz
kryć się aa
różnym? mrskami, sam
m&sz kłopoty z ustaaueniear. jaUd właściwi« }e-

IR

$

Sądzę, ii w pracach a.tysiy poza tradycyjnymi motywomi i „banalnymi'' ekojarżeniami myślowymi możne
dostrzecIrmą warstwę, nieco
głębszą, skłaniającą nas do
myiten'ia, do zastanowienia
się nad .osom człowieczym
nad naszymi wadami,
Bohaierowie K Kalkowsk'ego są umiejscowieni - w
konkretnej rzeczywistcśc., są
z krwi i kości, ale tei mo
gą byc typami uniwersalny
mi, ukazanymi w krzywym
zwierciaale. M!mo. że ludzie,
a właściwie ludki i iuciziska
są nieprzyjemr*1, wulgarni,
niedoskonali to nie wlcać w
piacach młodego artysty okrucieństwa, czy też wulgarnośc a raczej pióbę dotaroio do nie przeniknionej duszy.
Oaesietyzowarne
postaci
ludzkich I nie tylko ich, eks

latsKo-poetyckq. Potęgują i©
nasze wrażanie napsy, nie
kiedy tjjełniające rolę zuoku malarskiego, a czasami
ią *°
n'® ^ormy)t komentarze wyjośnicjące zamysł autora, określenia mejsca, oznuczenjc
kierunKU CCK12iaływań

rozczarowania Ojob.ate prz.
życia, impresje z wycarzeń
społecznych, żywot „czlowie
ko poczciwey. ’, oto podsia
wowe 2,ódła I motywy twór
czej pracy K. Kalkowsktego.
Szczególnie ostatnio niepokoi Międzyludzkich,
i intryguje artystę prob'em
Rodzą się jednakże wąttrudnośa a nawet niemoż- piiwości dotyczące zagęsz
ności wiążących się z porożu czeń, wielkiej liczby szczegómieniem się iudz., a włości- lików, detali. W niektórych
wiej z przyczynami braku po piacach widoczny jest ,,nadrozumienia. Ludzie często mó miar” detali, przesłaniający
^wią jakby obok siebie, po- to co istotne, żywe, utrudnad sobą, rzadko spotyka się mający odczytywane treści.
autentyczny dialog, rzucone Są one mr iej pizejrzyste a
rq w przestrzeń ludzkie sło- detale wydoją się zbędwa bez pokrycia.
• nym ozdobnikami.

presja l deformacja, świet-

ne operowun-ie walorami ko
‘ot etycznymi ma służyć pu’ąiębieniu nastrojów agresji,
szyderHeró, potępienia, podkreśleniu
ważkośd
waricści moralnych, ale rów
nież odzwierciedleniu za
sępienia, uczucia smutku i
sfe4 — nic więc dziwne- i
go, że raweit bliscy me
po?wal.ą cną zrozumieć.
SPRÓBUJ
J
Szybka, gorąca prze
kąska z czerstwych kuj
Ziarek ściąć wierzdh, wy
drążyć środek. Skropić
bulki nilekiear., włożyć
w każdą odrobinę ma
sła, pokrojone peoesurki
albo paprvkę albo kawa
ieik pasztetu, wb''ć oał<
posolić, _»osyp?'4
.jajko,
.

Fot. A. Węgrzyn

Aiży«ta ehe« z '.era nadal
pozostać
przy
uniwersalnej,
odwiecznej
tematyce.
jaką
taerąbułką
—podawać
jest człowiek 1 jego wieloov*rar*»r*rk«vr«jru»
wymiarowy los. Można w tym
warą>ce, pjwjjkarae
j jniejsou pov edzleć. że cecnu
mtoią.
ja go duża odwaga. Trzeba
bowiem wiele odwagi by upa.r
RADA
cle
tkwić w tak Już „okle
DiawŁ i ram okien
panym”, „banalnym” probie
nych nie należy myć wo
rni 2. Wierzy on zapewne że
itą z mydłerr albc prósz
irtai« i cierpliwe
utrwalanie
v . .TV Bo TV ,amis __
świata ludzkiego oc. tej ,,eieKr.err » pwaa
J
mniejsze I”, bardziej cierpkiej
ZŻołwilO ł będziie autr>aniz Słodkiej strony pozwoli w
padać Najlepiej do *fcgO porę os -zee, a być może nanJywsBÓ otemtei wo- . Pr&w'ć świat, uczynić go barcer.u używać Cj.epitj ww
dziej ludzkim
1 racjo,nalnYm.
dy Z amoniakiem: 1 łyżKarykaturalny
wizerunek
ka na litr wody.
różnych typów ludzkich, wzię
r»r X ffnri/iróW
tych wprost z życia, spełnia
,?ljA ttuu/nuuu
funkcje potępiająco-c/strzegaw
„f'sanujcie pirawo SWO
c-e. fc nawet ma wymowę Iro
jtj. Binimzpc ia .r.-cfn sv i
niżująco-satyroczną, ale zara'łi®° . .J.
■
zeim llesie propozycję estetj’na (cork’) do posiadania
czirą interesująca, dla rzeźby
pewnych ötmef pay-wat- t Widać, że K. Kalkowski jest
nie tylko zdolnym i wnikli
nośai, do których wie
wym obserwatorem lecz tak
będzŃecće się włamywa- i* że obdarzonym duża wrażli
wością
i zmysłowością arty
lii ruffcrętnaę aini pod
stą

stępnie, poCTkre^aijąć je
medymie, że macie do megO zaufanie, ^órego —
—• talk wierzycie — ,nće
gawiedizir”.
(prof. M
Kozakiewicz).

Trzeba też podkreślić, że
wiele 1 p^ac K KaikowsMogc
bardzej przypomina nam obfazy ceramiczne niż rzeźby.
Są one jakby propozycją ma

Szczególnie uderza na* to
w miniaturovrej rzeźbie (wiel
kości
kilkunastu
centymetrów). A propos miniaturowej formy rzeźb 1 płaSkorzeźb to trzeba podkreślić, że
nie wynika oma z umiłowania
jel przez twórcę ale raczej z
przyczyn
obiektywnych.
K.
Kaikpwski nie posiada, jak do
tad niestety własnej pracow
ni,
mimo
usilnych
starań. W tych warunkach jakie
poznałem
(maleńki
pokoih
przekształceńv
w
..pracow—
nie”) kameralna, reliefowa fon
ma jest koniecznością. Żarnie
rca on jednak realizować du
że rzeźby przestrzenne 1 płaskorzeżoy o dużych formatach. Miejmy nadzieje, że ten
utalentowany malarz i rzeźbiarz będzie mógł swoje twór
cze plany i zamierzenia urzeczvwistn:ć
czywistnić ww naibliższei
najbliższej nrzvprze
szłości. Sądzę, iż talent mło
dego artrstv połączon-’ z ani
bicją i uporem
wyda
już
wkrótce bardziej dojrzałe owo
ce i wyraźnie zaznaczy on
swoja obecność wśród Gdańs
kich
plastyków.
Zachęcam
przeto czytelników do obej
rzenia wystawy obrazów ce
ramicznych K. Kalkowskwgo.

Adam Pawlak
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