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Cena 5 zł
Gen. Wojciech Jaruzelski witany na łoinisku w Bombaju przez gubernatora stanu
Maharasztra, I. Latlfa.
CAF — Reut w — teleiote

Posiedzenie
Kady * aństwa

Czwarty dzień wizyty
prezesa Rady Ministrów PRL w Indiach

W. Jaruzelski

* Rozwiązanie komisji wyborczych * Odznaka
. Zasłużony dla Kultury Narodowej

Przystań ncd Jezio~em Lemańskim.

18 Łm trumny z ofiarami katastrofy
spodziewane w Gdyni

Żałobny rejs

ms. „Marynarz Migała”
Jak poinformował nar
główny nawigator PLO,
apt, i.w. RYSZARD BO
ROWSKI, ciała 8 ofiar
tragedii ms. „BUSKO
ZDRÖJ’' weźmie na po
kład w duńskim porcie
Aalborg „MARYNARZ
MIGAŁA", który przy
płynie do Szczecina w
niedzielę 17 bm. Zmnrły
steward TADEUSZ GRA
BOWSKI pocnowany to
stanie w Szczecinie, na ■
tomiast trumny ze zwło
kamt pozostałych 7 ma

rynarzy przewiezione zo
staną drogą lądową do
Gdyni w dniu 18 bm.
Będą to ciała mieszkań
eów Gdyni: II oficeia
WOJCIECHA BŁAZEJO
VVSKIEGO, motorzysty
ZBIGNIEWA GREGOR
CZYKA st. mechanika
TOMASZA MALINOWSKIFGO,
in oficera
STANISŁAWA NADOL
SKTECO i bosmana VvA
CŁAWA 8ZURGOCIŃ# Dokończenie na iw 2

Nieprawdopodobne? A jednak..
NIGDY NIE GRAŁ
Z TAKIM
NATCHNIENIEM
Tylko chyba ptaki mo
gły przysłuchiwać się
występowi Petera Muxwella. Koncert, w które
go programie znalazły
się utwory Haydna i
Schuberta, odbywał $»<?
bowiem na
wysukoict
1818 metrów. Wykonaw
ca i fortepian znajdowa
li się w gondoli batonu
Trudno powiedzieć co
skłoniło Anglika do tak
dziwnego wyboru miej
sca występu, jednak kie
dy po 18 godzinach 45
minutach koncert zakoń
czyi się pomysnym Lą
dowaniem, Maxwell oświadczył, że nigdy nie
grał z takim natchnieniem.
ZMIENIA SAMOCHÓD
AA KONIA...
Od przeszło trzech iat
Brytyjka Miriam Har
grave jest właścicielką
pięknego
sportowego
samochodu.
Jednakże
przez cały czcs pojazd
stoi w garażu. Rzecz w
tym, ze Miriam już 2Q
razy ,,oblaia” egzaminy
na prawo jazdy. „Kiedy
siadam za kieroumica,
budzi się we mnie in
stynkt rajdowca” — wy
ja śni a swoje niepowo
dzenia. Do czterdzieste
go egzaminu już nie zo
stała dopuszczona. Poli
cja poradziła Miriam aby sprzedała samochód
i kupiła rower albo ko
nia. To bezpieczniejsze.
SKARB
W ŁAZIENCE
czegoś
Znalezienie
]omrr
jert zawsze

Zwłaszcza jeili koszto
wny przedmiot znajduje
Się na... półce tu łazien
ce. Jedna z mieszkanek
Londynu
przizz 60 Lat
przechowywała perfumy
w niewielkim flakonie.
Pewnego razu potrzebne
jej były pieniądze ł otrzymany od matki fla
kon postanowiła zanieśi
do antykwariusza... Oka
zaio się, ie flakon zo
stał wykonany w XV
wieku u> Chinach. Osiat
nto sprzedano go na lon
dyńskie) aukcji Sotheby
za 66,5 tys. dolarów....

CAF — Keystone

Wczoraj odbyło się w
Belwederze posiedzenie Ra
dy Państwa.
Zgodnie z ordynacją wy
borczą do rad narodowych.
Państwowa Komisja Wy
borcza przedłożyła Radzie
Państwa sprawozdanie z
ponownych wyborów za
rządzonych w związku z
unieważnieniem przez Sąd
Najwyższy wyboru radne
go do Gminnej Rady Na
rodowej w Lutowiskach.
woj, krośnieńskie i wybo
rów w okręgu wyborczym
do Gminnej Rady Narodo
wej w Fajsławicach, woj,
lubelskie. Czynności wybór
cze zostały dokonane pra
widłowo, w zakresie usta
lonym postanowien.ami Sa
du Najwyższego Do Państwowej Komisji Wybor
czej n e wpłynęły protesty
od wnborców.
Przeprowadzeniem
wy
borów ponownych Państwo
wa Komisja Wyborcza oraz pozostałe komisje wy
borcze zakończyły wykony
wanie zadań, do których
zostały powołane i w związ
ku z tym Rada Państwa
podjęła uchwałę o rozwią
zaniu komisji wyborczych.
Rada Państwa podzięKowa
ła członkom Państwowej
Komisji Wyborrzei, woje
wódzkich komisji wybor
czych oraz miejskich, dziel
nicowych, gminnych i ob
wodowych komisji wyborczych za wniesiony wkład

Konferencja: „Literatura
Polski Ludowej"
W Warszawie rozpoczęła
dwudniowe obrady ogólno
polska konferencja na temat
„Literatura Polski Ludowej,
ocena i prognozy". Jej ce
lem jest dokonanie przeglą
du osiągnięć naszego piś
miennictwa w 40-leciu Pol
ski Ludowej oraz zarysowa
nie ideowo - programowych
perspektyw rozwoju tycia li
terackiego.
Zorganizowana
ona została z inicjatywy Ogólnopolskiego Zespołu Par
tyjnych Pisarzy przy Wydzia

le Kultury KC PZDR. Do udziału w konferencji zapro
szona została również grupa
pisarzy bezpartyjnych, a także
krytycy ł historycy literatury,
publicyści,
przedstawiciele
wydawców I księgarzy.
Cb rady, prowadzi sekre
tarz
KC PZPR
Waldemar
Sw/rgoń
Biorą w niej udział zastępca członka Biura
Politycznego tekrmarz
KC
PZPR JAN GŁÓWCZYK oraz
wlceoremier
Mieczysław F.
Rakowi*).
(PAP)

w Madrasie i Bombaju

pracy społecznej w przy
gotowanie i sprawne prze
prowadzenie wyborów.
Rada Państwa przyjęła
do wiadomości zawiadomię
nie^ o zakończeniu działal
ności przez Ogólnopolskie
Kolegium Wyborcze.

Rada Państwa zapoznała
się z przebiegiem pierwszej
fazy konsultacji założeń do
projektu ordynacji wybor
czej do Sejmu oraz dotych
czas zgłoszonymi wnioska
mi i głosamk^w dyskusji.
Realizując delegacie za
wartą w ustawie z dnia 15
Iiętop?aa 1984 r. o ustano
wieniu tytułu honorowego
,,Zasłużony dla Kultury Na
rodowej”, Rada Państwa
nodieła uchwale, w której
określiła wzór odznaki, a
także tryb przedstaw ania
wniosków i wręczania od
znak: oraz sposób jej no
szenia. Tytuł honorowy
„Zasłużony dla Kultury Na
rodowej” nadawany bedzie
z ckazii Dni Kultury.
Rada Państw«., na wnio
sek- Drezesa Najwyższej' Iz
by Kontroli, odwołała ze
stanowiska
wiceorezes?
Najwyższej Izby Kontroli
Tadeusza Bejma z uwagi
na stan zdrowia uniemo
żliwi? jący pełnienie obo
wiązków zawodowvch 1 po
wołała na to stanowisko
Stanisława Mach«.
Ambasadorem PRL w Je
meń^klej' Republice Arab
skiej mianowano Tadeusza
Zarębę, który stanowisko
to bedzie nełnił obok funk
ci’ amba^adc^a PRL w
Eg:o’k''ei Republice Arab
skiej.
Rada Państwa pr wołała
na stanowisko » sędziego:
Naczelnego Sądu Admini
stracyjnego — 3 osoby, sa
du wojewódzkie» — 22 osoby, Okręgowego Sadu Pra
cy i Ubezpieczeń Społecz
nych — 4 osoby oraz sądu
rejonowego — 115 osób.
33 osobom nadano oby
watelstwo polskie.
(PAP)

Uliczka w starej części Madrasu.
CAF

Nowe propozycje

rozbrojeniowe
państw socjalistycznych

Baliński

Spotkanie
w Ambasadzie PRL w Moskwie

w Wiedniu

W ramach obchodów 40
rocznicy zwycięstwa nad
w Ambasadzie
Kraje socjalistyczne u- faszyzmem
Moskwie odbyło się
czestnicząc* w wiedeńskich PRL'W
w czwartek spotkanie x ra
rokowaniach
rozbrojenio dzieck:mi
weteranami woj
wych zgłosiły w czwartek ny, którzy biali udział w
nową inicjatywę rozbroje wyzwalaniu Polski. Przyby
niową. W ich
imieniu li na nie m. in. generał dy
przedstawiciel ZSRR wniósł wizji Wojciech Bewziuk Projekt podstawowych po były dowódca Pierwszej
stanowień porozumienia o Dywizji Wojska Polskiego,
początkowej redukcji wojsk generał dywizji Marek Kalądowych ZSRR i USA i rakoz — były zastępca do
uzbrojenia w Europie śród wódcy I
Armii
Wol
kowej oraz o zmniejszeniu ska Polskiego do spraw li
liczebności sił zbrojnych i niowych, generał major
poziomu zbrojeń w tym re Władimir Antonow — Bo
jonie”.
(PAP)
hater Związku Radzieckit-

Ochrona środowiska
przyrodniczego
w Polsce północnej
Współdziałania
środoWiSk.
naukowo-technicz
nych NOT, w dziedzinie o~
chröny i kształtowania śro
dowiska przyrodniczego w
makroregionie północnym,
regulowanie stosunków wo
dnych na terenie północ
nej PoisKi, zwłaszcza w re
jonie Żuław i Zatoki Gdań
sklej oraz Zatoki Szczecin
sklej — stanowiły wczoraj
przedmiot pierwszego dnia
obi ad w Słupsku przewód
niczących, sekretarzy rad
wojewódzkich NOT x ruei
ciu województw północnej
Polski. Dwudniowe sympo
zjum ma na celu przedy
skutowanie zadań
jak.e
mają do spełnienia środo

wiska naukowo-techniczne
we właściwym rozwoju go
spodaik. morskiej w ma
kroregionie
Na
sześć
regionów
wojewódzkich
—
czte
ry — co podkreślono w dy
skusji, znajdują się w tym
makroregionie w sytuacji
zagrożenia
ekologicznego.
Są to województwa: elblą
skie, gdańskie, bydgoskie i
s-cxec;ń*kie. Jedynie słup
skie i koszalińskie — są
w lepszej syuu cJ4. Jedne
więc nsueiy chrorrć, dru
gie — rato wać w intere
sie człowieka^ ale nie ha
mują« ich rozwoju gospo
darczego.

go. którego dywizja po wy
zwolenm ziem polskich bra
ła udział w szturmie Ber
lina i zdobyła kancelarię.
Rzęszy, autor,, .wydanej ró
wnież w Polsce książki
.Droga do Berlina”, płk.
Piotr Brajko — były party
z ant, obecnie członek Pre
zydium Zarządu Główruego
Towarzystwa Przyjaźni Pa
dziecko-Polskiej,
Siergiej
Morozow — sekretarz ra
dzieckiego komitetu wete
ranów wojny.
Weterani wspominali dni
sprzed 40 lat kiedy wal
czyli o wyzwolenie pols
kich miast i wsi, opowia
dali o nawiązanych wów
czas znajomościach i przy
jaźniach z Polakami, o swo
ich kolegach, którzy odda
li życie za wolność nasze
go kraju. Wielu weteranów
brało w czasie wojny czyn
ny udział w tworzeniu Lu
dowego Wojska Polskiego
na trenie Związku Radziec
kiego i pełniło w nim służ
bę.
(PAP)

Honorowy „Oscar'
dla J. Stewarta

Karnawai się kończy. Trwają więc ostatnie zabawy iroiązane x tym okre
sem radości, beztroski ł oryginalnych zwyczajów ludowych. Nz.: kolędnicy w
akcji.
CAT
Morr^ot

Rozwiązanie
nielegalnego
zebrania
w Gdańsku

w)mo vonege ąl^clnowleki, uetąoW konecfyjeW minister
obrony Robert Coote*, oekar
tony przez proeę o wysłowienie
na nebezpieetzeóstwo hte'eeb'w
obronność' kroju pochopnvm odwie
dzen'em... klubu nocnego, uczęsz
exar‘ego m. in. przez prostykitk i.
„Incydent" wydarzył się 29 IG
stopaba podczas inspekcji przea
ministra konooyjskie) boży wojsko
we) Lot* w RFN przy okarril po
dróży Coot** e po 4 tcrojoch NATO.

Z

W gadzinach popołudnie
wych 13 bm funkcjonarlu
sze WUSW w Gdańsku roz
wiązali nielegalne zebrani*
zorganizowane w prywat
nym mieszkaniu w gdań
skiej dzielnicy Zaspa. Jak
stwierdzono zebranie to po
święcone było przygotowa
niom podburzających akcji
w Gdańsku
i w innych
miejscowościach w kraju, i
służących wywołaniu nie
pokoju publicznego. Spra
wa badana jest przez o^ga
na prokuratury.
(PAP)

POGODA
Jsk n*« poinformował dy*ur

Ptactwo wodne zamiast pływać chodzi po lodzie odcięte od uaturaluego po
żywienia. Pomóc może tylko człowiek. Rzucajmy im więc Chleb, bułki i inne
resztki, które zamuost zmarnować się na śmietnikach pomogą przetrwać zi
mą pięknym kaczkom, łabędziom i mewom.
CAF — A. Urbaniak

Przebywający w In
diach z wizytą oficjal
ną prezes Rady Mini
strów PRL, gen. armii
Wojciech
Jaruzelski
przybył w czwartek w
godzinach południowych
czasu lokalnego z Mad
rasu do Bumbaju.
W Madrasie gen. Ja
ruzelski zwiedził tycze?
mej tego dnia najwięk
szą w Indiach państwo
wą fabrykę wagonów
kolejowych, gdzie został
gorąco przyjęty
przez
dyrekcję -i załogę robr)
uiczą
Następnie
premiei
irzybył
na
lotnisko
Meenambakkam.
skąd
po uroczystym pożegna
niu przez gubernatora
Tamilnadu, Sundera La
!a Khurane i przedsta
wicieli rządu stanowego
na pokładzie prezyden
ckiego samolotu Indian
Air Force udał się do
stolicy stanu Maharasz
tra. Bombaju.
W 9-milionowej me
tropolii indyjskiej gene

ny synoptyk IMiOW w Gdyni,
dziś będzie zachmurzenie urr.ler
kowane. Temperature minimal
na rano —I do —II »t. C, ma
ksymalne w dzień —4 do — *
■t t- Wiatry slab* imienne
prsewainle północno sachodnJe

*1

Zarzad amerykańskiej nkademii sztuki filmowej
podjął decyzję w sprawie
uhonorowania w tym. ro\u
„Oscarem” za całokształt osiągnięć artystycznych zna
nego aktora Jamesa Ste
warta, który w 50-letnu j
karierze wystąpił w ponad
70 filmach.
Nagroda zostanie wreczo
na Stewartowi podczas uroczystośri przyznania Os car ów już po raz 57 w
dniu 25 marca.
(PAP)

*łe w Ottowie gazeta „CHizen",
sefcariojge Cocteso o pizynieeien.e
uszczerbku tofemnicy państwowej
Coates gęsto eię tłumaczpt przedfotył premerowi Muhoneyow dy
misję, zorzucagc zarazem prasie
mlnlęc1« »(ę w relacjach nt. incy
dentu z p»uw>dq w wieki miejscocn, a także uoputzezenie sie oaze'stwa przy wysur ęcki sugestii
o możliwości złamania toiemnicy,
Coates zapowiedział wytoczenie
gazecie sprawy sodowej.

Kosztotvna
przygoda ministra
Z bory 56-ietn‘ Ccotes z dworne
współpracownikom! udał się do pobWskiego klubu nocnego „Tiffany'*”,
odwiedzanego chętnie przez kana
dyjskich żołnierzy I spęcz i w nim
2 godziny. W czasie rozmowy Coatesa ze stripiuerkq, dwaj jego pod
włodm, szef gobinetu Rek Logon
i attochó prasowy Jełf Matthews
znknęli z przygodnie poznanymi
paniomi w innej części klubu, *p»
cja żującego się w pokazach stflpt zu I projekcjach filmów porno
graficznych
Przygodę mnietra wydobyła te
raz no światło dzienne ukazująca

W krótkim oświadczeń’u mnister — ojciec dwojga az.eo, —
stwierdził, ie w relacji gozety pra
wdą jest tyłka fok) odwiedzenia
przezeń klubu nocnego
Bremer Mulrooey przyjmując dy
misję ministra uroczyście zapewnił
parlament, że Interesy bezpieczeń
stwa kraju w najmniejszym stopniu
rve ucierp ały na przygodz.e Coa
iesa, od 1957 roku nieprzerwanie
zasiadającego w parlamerce Natomiaśt minister spraw’ zagranicz
nych Joe Clark, który do czasu
powołania następcy Cootesa. pizejął kerowrsetwo nad ,es ortem ob

rała Jaruzelskiego powi
tali z pełnym ceremonia
łem gubernator
Maharasztry, Gloeny, Inćris
H Lat if i premier rzą
du stanowego, Vasantrao Patii.
W godzinach popołud
niowych gen. Wojciech
Jaruzelski zwiedził bom
bajskie centrum badań
atomowych im Komiegi Bhabhy. Jest to naj
większy ośroaek badaw
czy tego typu w In
diach.
Wieczorem guberna
tor Maharasztry, głów
ny marszałek lotnictwa
Indris H. Latif podejmo
wał prezesa Rady Mini
strów obiadem.
(PAP)

mu

WEZWANIE SEKRET\F7A
GENERALNEGO
ONZ
Sekretarz geneialnj ONZ
Javier Perez de Cuellar we
zwał Stany Zjednoczone l
Związek Radziecki do wpro
wadzenia zakazu broni nu
klearnej.
Występują«« w ki« luwvm
klubie prasjł w Kanterze
nt. rozbrojenia jądrowego
J. Perez de Cuellar powie
dział, te istnieją oewne na
dzieje ur osiągnięcie poro
zumienia w sprawie naka
zu
wykorzystania
broni
chemicznej.
PAPIE? TRZYJĄL
PIELGRZYMÓW Z POLSKI
Na cotygodniowej audien
eji generalnej 13 bm.
w
Watykanie papież Jan Pa
weł II powitał liczne piel
grzymki z Polski, zas dzień
wcześniej na specjalnej a u
diencji dla Polaków w Pa
łacu Apostolskim
przyjął
grupę pielgrzymów z Diece
zji Kołobrzeskiej.
Dzięku
jąc jej za 1)0»/v,ró
cił uwagę na w Lek Diece
zji Kołobrzeskiej, która jak
przypomniał, została ufun
dowana razem z Gnieznem,
Wrocławiem 1 hr it-uem.
U MM RKOWANA
OBNIŻKA KURSU
Po siedmiu dniach nieu
stannego wzrostu kursu do
lara amerykańskiego
n*
giełdach całego świata do
zycja waluty USA
nieco
osłabła. Specjaliści
wiążą
to z wyprzedażą
doLarów
przez spekulantów, którzy
dotychczas stawiali na nie
ustającą
zwyżkę
dolar*.
Na światowych
giełdach
wyrażane są również przy
puszczenia, że w celu zapo
bieżenia dewaulacji walut
niektórych krajów zrehod
nich, banki centralne tych
państw
mogą Interwenio
wać na rynkach finanso
wych.
KOMANDORIA
ORDEHU
ZASŁUGI PRL DLA
POLITECHNIKI
Ki JO WS Kf EJ
Konsul generalny
PRL
w
Kijowie
Władysław
Kruk udekorował sztandar
Politechniki Kijowskiej Ko
mandorią Orderu
Zasług
PRL. przyznaną tej uczel
ni przez
Radę
Państwa
PRL za wybitne zasługi w
kształceniu kadr Inżynier
skich
oraz
naukowych
dla naszego kraju.
Ponad 60-letnie
związki
łączą Politechnikę Kijow
ską z Polską i jej nauką.
Setki obywateli
polskich
ukończyło tę uczelnię
—
wielu z nich pracuje w róż
nj/ch działach gospodarki
narodowej. Od przeszło 25
lat
Politechnika Kijowska
bezpośrednio współpracuje
z Politechniką
W rocławską.

V
rony docał, że ‘wobec niestwierdze
nio prz ez władze możliwości na
ruszenia tajemnicy
państwowej,rząd nie czuł s:ę zmuszony do po
informowania o ncydenc.e zachód
nich sojuszników z NATO,
Aczkolwiek przedstawiciele partii
ODozvcyjnvch wyrazili uznane dla
decyz1! Cootesa ustąpienia z rzą
du, uważaiąc dymisję za honorowe
wyjście z kłopotliwej sytuacji zapowiedziel ż nie poprzestano na
zakouczeniu sprawy przez
takim
Mulroneya
Rzecznik ooozycyinei
parłii liberalnej ds. zaqra-n:cznych
Jean Chretien powedzdł dziennika
rzom, iż nikt nie w erzy w popeł
nień e prze-z Coates® przestępslwa
ale politycy w paósiwach parla
mentarnych Dowinni v\ ed^ieć jak
należy właściwie postępować.
Contes uważany był za przedsta
wicieia skrajnej prawicy w partii
konserwatywnej, ktoreoo premier
włączył we wrześniu do gab neiu
dla uciszenia tego skrzydła wśród
torysów. Jesienią posunqł się do
pogardl.wej wvpowiedz, na temat
aktywistów ruchu pokojowego i
pod nac skiem Mulroneya musiał
następnie złożyć wyrazy ubolewa
ma. Coates nadal będzie zas:adać
w parlamencie, reprezentując ckręg Cumberlond-Colchester w pro
wincji Nowo Szkocja.
(PAP)

DZIENNIK

1

%n
PRZYGOTOWANIA DO XII
ŚWIATOWEGO
FESTIWALU
MŁODZIEŻY
I STUDENTÓW
Sion t*xygotowań o«1«gacji poiskiej do XII Swia
owego Festiwakj Młodzi
ży \ Studentów „Moskwa-85* omawiano wczota)
no kolejnym posiedzeniu
Piezydiiim Polskiego Ko
mitetu Festiwalowego Oniówłono ponadto pro
gram otworek. polskiego
klubu festiwalowego w
Moskwie, wysłuchano In
formacji
o
przygo
towaniach
do
fesWwolu w innych krajacn,
koncepcję działań propa
gandowych rw'qzanych z
moskiewskim spotkaniem
młodzieży świata.
W WOJSKU POLSKIM
TYDZIEŃ PRZYJAŹNI
I BRATERSTWA BRONI
We wszystkich jednosikvxch Ludowego Wojska
Polskiego trwają przygoto
wan:a do godnego uczczę
n!a 67 rocznicy powstania
Armii Radz.eckiej. W ro
ku 40-iecia zwycięstwa
noa hitlerowskim faszyz
mem ! 30-lecia Układa
Warszawskiego rcznicowe
obchody otrzymają szcze
gólną oprawę.
18 lutego or. rozpoczn!o s?ę w całym Wojsku
Polskim Tydzień Przyjaźń
Braterstwa Broni z Ar
mią Radziecką. W progrcrrrre tego tygodnia uwzgtęctnipno liczne impie
zy o różnorodnym chatek
terze
ZAPOWIEDZI kkWIZJI OD
WYROKU SĄDU
WOJFWÓDZKIEGO
W TORUNIU
Wczoraj upłynął tecmm
w którym w sprawie o Wprowadzenie I zabójstwo
ks. Jerzego Popiełuszki
strony procesowe inogły
wystąpić z wnioskiem o
aoreczenie im pissmnego
uzasadnienia wyroku wy
danego przez Sąd Wojewódzk, w Toruniu.
jak poinformował dzień
nikaza PAP rzeczek p>a
sowy Sądu Wojewódzkie
go — wn oski iakie, bę
dące zapowiedzią rew'z|i
zgłosMI: oskarżony Grze
gorz P’otrowski I jego obrońc-u oral obrońca oskarlonego Adama Piętru
szki a także prokurator

mm

TELEWIZJA
PRZECIW ZŁODZIEJOM
KSIĄŻEK

Biblioteka Publiczna w
Szczecinie została wypo
sażona w tełewizję prze
mysłową. Od 14 bm. czy
telnie Diblóteki tą obser
w-awane przez cztery *arnery telewizyjne przekazu
,jqce obraz na owe mon.
tory.
Książka «tata »>ę w o»toavm czasie dobrem
które wymaga tpecjatnei
ochrony. Wpiowadzony w
czytelń loch system , wo.ne
go dostępu do półek, któ
ry miał na celu przybl*'żen'e ksiąiek do czytelni
ka powoduje znaczne ubytki w księgozb arach.
Najminne ttoją tię kra
dzieże książek. Walka ze
złodziejami nie jest zada
niem łatwym. Trudno brw'em kontrolować wszys
Kich czytelników opuszcza
jącyon czytelnię
Natomiott kontrole okresowe
były mało sKrzeczne. Ze
stczecińsKiej wypożyczal
ni, która liczy ponad 100
tys. woluminów korzysta
około 12 tys. czytelników
KUTRY
W OKOWACH LODU
Na redzie portv w Dar
łowe wczoraj rano nadai
tkwifo w okowach lodu 5
kutrów rybackich z Przed
sięDiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Kuter*’
oraz ze Spółdzielni Rybo
łówstwa Morskiego „Ław
ca”, jak też holowr.ik por
towy- Na pomoc przypły
nął z Gdańsko holown k
„Mars" mający silniki o
dużej mocy, który przy
stąpił do kruszenia pob
lodowego. Ryoacy i załoqa holownika czuią s ę
dobrze ’ nie zakaża Im
żadne niebezpieczeństwo.
Wolna od lodu jest !uż re
da kołobizeskiego portu.
150 REJS MS. „ZIEMIA
BIAŁOSTOCKA*’
Jubileuszowy *50 ress
odbywa ms. „Ziemia Bia
łostocka". Statek płynie
do jednego z por,ów Eu
ropy zachodnie, z pe skim
węglem w ładowniach. Na
teży on do grupy najborazuej zosłuźonych masow
ców we fiocle armatora
szczecińskiego. Ma noś
ność 24 tys. DWT i prze
wiózł dotychczas 3.6 m,n
ton węgla, rudy, fosfory
tów i opatytów.
WybudoA/ony został w
1972 r. w s*ocznł im. Geor
gli Dymitrowa w Warnie

Obrady egzekutyw KW PZPR
i
N* wczorajszym pojiiedzeniu Egzekutywa KW
przyjęła harmonogram realiz*cji postanowień wyjaz
dowego posiedzenia Biura
Politycznego KC, któr« w
ub. miesiącu odbyło rę w
CrdańsKU
Harmonogram
ven przewiduje kompleks
przedsięwzięć
zmierzających do podjęci* i rozwiązywania najbardziej nabizmiałych problemów, o
których mówiono m. in.
na spotkaniach z członkarm Biura Politycznego w
czołowych
zalktadach
i
przedsiębiorstwach
Trój
miasta oraz na spotkaniach
śro ao wis ko wy c h.
Egzekutywa KW zapoznała się z przebiegiem
trwającej obecnie kampanii
sprawozdawczej PZPR w
gdańskiej wojewódzkiej or
ganizacji partyjnej. Obectle kampania ta weszła w
fazę konferencji zakładowych i gminnych instancji partyjnych, które z<*kończą się
do połowy
przyszłego miesiąca.
W następnym punkcie
otyrad Egzekutywa KW za
poznała się z oceną realtzacji zadań w rolnictwie
woj. gdańskiego w 1984 ro
ku
za szczególnym uwzględnienitm gospodarki
indywidualnej. Ubiegły róK
był pod tym względem
szczególnie pomyślny.
Egzekutywa KW przy
jęła szereg wniosków zmie
rzających&do utrwalenia
dobrychtendencji produkevinveh wtvm sektorze
go..pc iarki romej.
udziałem kierownictw
Gdańskiego Oddziału Pol
skiej Akademii Nauk i pla
cówek PAN zlokalizowa
nych na gdańskim Wybrze
żu Egzekutywa KW rozpatrzyła sytuację społeczno-polityczną w tych jednost
kaoh zapoznając się równłeż z ich problemami m.
m. ekonomiczno-socjalnymi. W czasie dysKusji pod
jęto szereg niezwykle ważkich problemów które w
różny sposób rzutują w po
wybrzeżoszrzególnych '
wych placówkach PAN na
warunki ich pracy i za
trudnioną kadrę,
W dalszej części posie
dzenia Egzekutywa zapozoała się z infoimacją pa
temat stanu i perspektyw
rozwoju działalności kultu
ralnej wśród
gdańskich
azieci i młodzieży.
Egzekutywa
przyjęła
przedstawioną Informację

formułując szereg wniosków
zmierzających
do
zwiększenia efektywność^
pracy kulturalnej z mio
dzieżą takich m. in. jak
poszerzenie
kompetencji
istniejącej przy wojewodzie gdańskim Wojewódzklej Rady Książki oraz
przyspieszenie prac rmlerzających do ut worzenia w
woj. gdańskim parzedsiębioi
stwa zajmującego się oiga
nizacją działalności kulturalnej wśród dzjeci i rntodzieży,
Ważnym punktem obrad
wczorajszego
posiedzenia
byta ocena funkcjonowania
gospodarkl
komunalnej
woj. gdańskiego — handlu.
komunikacji,
cłepłownictwa, zaopatrzenia w woaę,
opał i energię w trakcie
obecnej zimy, Trudne warunki pogodowe- — jak
stwierdzano w dyskusji —
ukazały w pełni niezadowalający stan tej sfery gospodarki województwa, po
twierdziły konieczność szyb
kiego jej doinwestowania.
Skutki obecnej, wyiątkowo .mroźnej zimy. byłyby
jeszcze baidziej dotkliwe,
gdyby nie wviątKOwe zaangażowanie pracowników
poszczególnych
prz°dsiębiorstw komunalnych,

w
Obradująca wczoraj Egzekutywa KW PZFR w
Elblągu, wysłuchała informacji o przebiegu kampanii sprawozaawczo-wybor
czej w związkach młodzie
iy i oceniła funkcjonowanie handlu w regionie. Za
poznała się także z
bezpieczeństwem w ruchu dro
gowym na terenie woiewó
dztwa w 1984 r. oraz z aktualną sytuacją społecznopolityczną
w wojewńdztwie. Stwierdzono, że atmo
sfera społeczna w regionie
nie odbiega od normy, natomiast utrzymuje się wysoka dynamika przestępczo
śei. Handel pracuje bez za
kłóceń, jednak —
mimo
zwiększonych dostaw
nie zapewnia ciągłości sprze
dąży oleju i proszków do
prania.
Dobrze przebiega kampa
ma sprawozdawcza w ogniwach PZPR oraz dysku
sja społeczna nad projek-

tem ordynacji wyborczej
do Sejmu. Powiększają się
stopniowo szeregi związkowe: w styczniu br. przyoyłc 1103 członków związków
zawodowych,
Egzekutywa KW zaleciła opracowanie syntetycznej oceny dostaw i wykorzystama surowców *i materiałów produkcyjnych w
zakładach
celulozowo-papierniczych w Kwidzynie,
Pozytywnie
oceniono
p/zebieg przyjacielskiej wi
zyty delegacji partyjnej z
Kaliningradu, z okazji 40
rocznicy wyzwolenia m. El
bląga. Wyrażono zadowolę
nie z przyjętych do realiza
cji na rok bieżący zadań,
wiązanych z uchwałą żuła
wską.
Egzekutywa KW PZPR po
djęia decyzję o powołaniu
w województw'e Inspekcji
Robotniczo-Chłopskiej.
(cyD)

ZSMP w działaniu

I sekretarz KW PZPR w nad 4 tys. osob w swoje
Elblągu Jerzy Prusiccki szeregi i przygotowuje har
spotkał się wczoraj z Biu- monogram realizacji zadań,
rem Wykonawczym Zarżą wynikających z niedawno
du Wojewódzkiego ZSMP. odbytej IV Wojewódzkiej
Egzekutywa wyraziła im | Bvze-iwdmę#ącT ZW ZSMP Konferencji Sprawozdawpodz skowanie za ich o iar i Jarosław Dywizjusz poin- czo-Wyborczej ZSMP
ną i trudną proce oraz wy I formował o aktualnej dzia
Jerzy Prusiecki zapewnił,
razy.uznania dla obywatel halności związku.
Woje- że ZSMP w regionie może
c5fiej Postawy mieszkań- i wódzks organizacja, liczą- liczyć na wsparcie i konci^’ , k]6rzy narażeni byd I ca 22 tys. członków przy- kretną pomoc POP i inna n5frdoSo4poiści związane I ję]a w ubiegłym roku po- stancji partyjnych. (Cyb)
1 okresowymi pizerwam |
T dostawach ciepłej wody
do mieszkań.
W ostatnim punkcie ob
rad Egzekutywa — po uwzględnieniu
zgładzanych
w trakcie dysKusji uwag i
wniosków — zatwierdziła
materiały na sobotnie posiedzenie plenarne Konnte I Wczoraj w Elblągu odby mem do niego części m. in.
tu Wojewódzkiego PZPR w j ło się prezydium WK ZSL. ogumienia. Zachodzi także
Gdańsku. Zapoznała się I Głównym tematem było o- obawa, iż nie.zostaną
w
także z informacją na te- i mówienie przygotowań do pemi zapewnione najbarmat przygotowań organ’za | akcji wiosennej w rolnic- dziej poszukiwane nawozy
cyjnych do Wojewódzkiej i twie. Podkreślano, iż ostat sztuczne
Konferencji SpraWozdaw- I nio znacznie poprawiła się
Prezydium- zapoznało się
czej PZPR, wyraziła swo- J sytuacja w
wyposażeniu z informacją złożoną przez
je stanowisko wobec pro- parku maszynowego. Na- Elbląską Chorągiew ZHP
jektu „Wytycznych Sekre- J dal jednak występują po- o jej zamierzeniach oraz
iariatu KC PZPR w »pra | ważne kłopoty z zapewnie działalności na wsi. (kp)
wie pracy ideowo-wychowawczej wśród załóg polskich statków morskich” oraz zatwierdziła harmonogram spotkań konsuitacyjnych przed XIX Plenum
KC na terenie woj. gdańskiego.
(Kr, maj:;
W związku z ostatecz- gium Wyborcze uznało, iż
nym zakończeniem wybo- z dniem 12 bm.
kończy
rów
do rad narodowych, swoją działalność, o czym
Dotwie^dzonym 8 brr*, w powiadomiono Raię PańkoinumkdCŁe
PąńsiwoW,ej |^wa
>
Komisji Wyborczej, 12 bm.
odbyło jsią posiedzenie ORATOWNIKA
MIELI
gćlnokrajowego Kolegium
TEZ WSZYSCY OFiCE
Wyborczego. Obradom prze
ROWIE Z MS. „BLSKO
wodniczył Jan Dobraczyń 
ZDRÓJ*. POD WZGLĄ
ski. Ogólnokrajowe . Kole
DEM FACHOWYM ZA
gium Wyborcze omówiło
ŁOGA TEGO STATKU
zagadnienia związane
z
ME BUDZIŁA ŻAD
działalnością kolegiów wy
NYCH ZASTR2EZFN.
borczych podczas kampanii
(as)
Wczoraj zakończyła się
wyborczej do rad narodo
Na początku przyszłe
wych. Stwierdzono, iż o- w Gayni seśja Klubu Pugo tygodnia na skwerze
kreśJone w ordynacji wy blicystów Morskich Stówa
Kościuszki w Gdyni zor
Dziennikarzy
boaczej zadania kolegiów rzyszenia
ganizewany zoslame uPKL. Podczas spotkania z
wyborczych
zostały
całko
roczysty apel na cześć
kierowniczym
wicie wypełnione i zaistnia aktywem
wszystkim marynarzy,
przedsiębiorstwa armator»ły
przesłanki
do
zakończę
którzy zginęli w kaiania ich działalności.
W kiego dyrektor naczelny
strofie
ms.
„Busko
związku z tym Ogólnokra PLO Mieczysław KowaliZdrój”.
jowe Kolegium Wyborcze kowski przedstawił wyniki
Pogrzeby
zmarłych
i stan obecpostanowiło skierować do ekonomiczne
marynarzy odbędą się
ny polskiej iloty liniowej
wszystkich
wojewódz
w’ drugiej polbwie przy
kich, miejskich, dzielnico oraz najbliższe perspektyszłego tygodnia w ter
wych.
miast i gmin oraz wy.
minach
i
miejscach,
Rok bieżący rozpoczęły
gminnych
kolegiów wybor
wskazanych przez rodzi
czych list z podziękowa PLO ‘dysponując znacznie
ny zmarłych.
niem za ogromny wkład zmniejszonym tonażem. Flo
Wcześniej niż oczeki
pracy związentj z przepro ta liniowa liczyła na powano, bo już 14 bm. w
waazeniem
wyporów do czątku br. już tylko 134
godzinach wieczornych
statki o nośności 1 062 tys.
rad narodowych.
na pokładzie statku PLO
Ogólnokrajowe
Kole- ton W. ciągu minionych 4
ms. „Jurata” przybył do
Gdańska Jedyny urato
wany członek
załogi
statku
ms.
„Busko
Zdrój” radicollcer Ry
szard Ziemnie! i.
(PAP)

Biocybf .'r&oiycy

w gdańskim Domu Technika
W
sieazibie NOT
w
Gdańsku
rozpoczęła się
wczoraj VII konferencja na
ukowo-szkoleniowa,
yoświęcona biocybernetyce
i
inżynierii biomedycznej. W
konferencji bierze
udział
300 ósob ze wszystkich ośrodKÓw akaaemickich w
kraju. Środowisko
gdańskie reprezentuje około 80
naukowców i praktyków
z Politechniki Gdańskiej
Akademii Medycznej i Instytutu
Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Obradom przysłuchują się prze
dstawiciele
wszystkich
szpitali trójmiejskich.
Wygłoszonych
zostanie
170 referatów w 6 sekcjach.
Oto co specjalnie
dla
czytelników „Dziennika Bał
tyckiego” powiedział prof,
dr ini. Maciej Nałęcz dyr.
Instytutu
Biocybernetyki
i Inżynierii* Biomedycznej
PAN w Warszawie:
„Celem naszym nadrzędnym
jest udzielenie pomocy lekarzowi w jegc trosce
o
pacjenta poprzez stworzenie nowej aparatury do
celów diagnostycznych oraz’ nowych urządzeń V°ra
peutycznych. Chodzi rów-

Prezydium WK Z?L w Elblągu
o wiosennej akcji rolnej

Ogólnokrajowe Koleckim Wyborcze

zakończyło działalność

W siedzibie Federacji
Związków
Zć wodo wych
Przemysłu
Okrętowego
„Okręlowcy” odbyło się
■potkanie członków Kornitetu WyKonawczego, Rady
oraz Komisji Rewizyjnej
Ogólnopolskiego Porozumie
nia Związków Zawodowych
z terenu województw: elbląskiego,
gdańskiego i
słupskiego. Posiedzenie pro
wadził przewodniczący Federacji ^Okręto-w cy” — Jó
zef Boćno.
Związkowcy wysłuchali
informacji o działalności
OPZZ, omówili i dyskuto wali nad programem dzialali.ości oraz projektem sta
tutu OPZZ, w sprawie któ
rego decyzję 2a lutego br.
podejmie Rada OPZZ. Mi
nutą ciszy zebrani oddal:
hołd i uczcili pamięć za
ginionych marynarzy ze
stadku „Busko Zdrój’
Na liczne pytania odoowiadai Paweł Szymański—
w’ceprzev/odniczacy OPZZ,
pełniący jednocześnie funk

lę lawina nad Hincowym
Plesem w Tatrach Wysokich; zwłok dwu spośrod
nich jeszcze nie wyaobyto.
Przed tygodniem masy śnie
fu zasypały w Dolinie Mięgu izowieckiej trzech , pol-

Przy jaźń, która
nie zawodzi

4d rocznica zwycięstwa
na d faszyzmem hitlerowukich turystów — jeden i skim w II wojnie światowej ora* 30-lecie powstanich poniósł śmierć.
nia Układu WarszawskieNiebezpieczeństwo lawin |g0 były głównymi teniaiaw górach Słowacji wciąż I mi posiedzenia Komisji Pro
^2: aża» bowiem utrzym*-l pagandowej ZW TPPR w
się slaie llSkie ^pera Gdańsku, jskie pod przetuTy *P«yjająf*e obsuwaniu I wodnictwem Wiesława Zie
sią duzych mas- śniegu.
| niewskiego odbyło się wdzo

raz braterstwa broni z Fio
tą Bałtycką ZSRR. Wymię
niafoo doświadczenia w roz
wijaniu serdecznych,
codziennych kontaktów z ra
dzieckimi
towarzyszami
oroni
Graficzną ilustracją tematów wiodących posiedzę
nia była okolicrjiościowa
wystawa. Przy omawianiu

w Niskich Tatrach w 1956 |-C1^ “ Marynarki Wojennej
r., zasypując na śmierć 14 ^poznali komisję z dorob
drwali. W 1974 r. na Po-1 ^!er^ w dziedzinie umacpradzkim P’esie w Tatrach | nian 1
njania przyWysokich zginęło pod lawi |
Pf sko-radzieckiej oną 12 młodych narciarzy,
fPAPl

szczególnie na
Gdań
ska( kto» rozpoczną się w
połowie kwietnia w Lemngradzie.
(Jw)

slow 4a w Gdyni nu
odczyt
mgr M. Blałosla pt. „Wrażei a z podróży di Hiszpanii
A Dziś
o godz.
16.30
w
G i i-i, Gdańsk, ul. Grodzke 12
— odczyt prof dr hab. L. Gó
rniewicza pt. „Metody
teorii
stopnia topologicznego w row
W Jugosławii dwie sio- mrożenia na nogach były
na-iach różniczkowych”.
£% KSW „Żak” zaprasza 15
stry Czul jak: 17-letnia Dra tak rozległe, że — mimo
bm.
o godz. 21 na eliminacje
zenka i 18-letnia Szima wszelkich wysiłków — siokonkursu tańca disco parami
przez tydzień przebywały strom tizebć. było amputo(podczas dyskoteki)
A 16 bm- ° godz. 18 w ODK
w kanionie rzeki Ladine, wać nogi do kolan, aby uA
Abonenci
telefoniczni „Humus” w Gdyni Chyloni ui.
niedaleko Mostaru, w zvTa- ratować ich życie,
Gdvni, posiadający telefo- Chylońska 121 — spotkanie Pol
lach śniegu, przy wielostoSiostry
otoczone
tą w
ny o numerach
lozpoczynją- skiego Stowarzyszenia Miłośni
pniowym mrozie, bez jedzewszechstronną opieką,
Ich I! cych tlą liczby 10 luń 21, któ ków Fantastyki t,Collaps”
nia i możliwości rozpaleni
stan ocenia się, jako roku- i ”3 otrzymali pit *mne *awi.A Zarząd
koIs
C'
.________ *
I damierü« i U. tędu Telekomu Gaansk-Orunie zapraszj li bm.
OgniA, Cud«m odnaleziOn€,
jący nadzłej6.
I nikmcylnego, będąprzełączę-o godz. 15 do sali nr 1
w Ma
przetransportowane zostaz całej Jugosławii, pły- I ni ■» dniu IB bm. do nowej łym Młynie (ul. Rajska t) na
ły natychmiast do tznitalaaa wyrary pocieszenia O- 1 centrali na Obłużu Now nuwalne zebrania
spraw-ozdaw

Tydzień w śniegu

O tspm
irar&o
uusetfzs^1

- Met..«, . następni. r.s pomocy. M. U. obi. rit
»«*
„j,cU a„r,u
śmigłowcem do woiskowej stry otrzymały stypend'a i A U bm, • g«d» 1* w klu ramwnlków wodnych organlakaaemii medycznej W Bel na naukę w dowolnym za-I biev Wydawcy”w Gdańsku
iowanego w
Tczewie odbędą
,lK__
.. 1 przy ul. Szerokiej M odbędzie się 17 bm. o godz. 8 ; a
płygradzie.
woazi® lub ita dowolne U- I ^ aemlnrrlum
krajoznawcze walni przy ul Wojska
PolV

czelni, a ponadto zapewnie 1 pt. „Uteratura krajoznawczo- skiego 28 A
nie pomocy materialnej me I turystyczna nemi gdańskiej *
mai rio k-nńr
>vc a
I organizowane
dlauczczenia
W związku z tragicznym wy
mai ao końca życia.
I4o-iecia pcwrohi ziem zachód- padkiem, jakiemu u.egii uk .<>
Obecnie jednak nadal I nich i północnych do Macie- rzy Teatru „Wybrzeże” (O któ
runkach graniczyło z cuwszystko w rękach lekarzy I r7”
rVm informowała iuż
i.nti),
dPV
Niemniei DO k”ku
oraz w siU oreanirmńw o- I A Rolskte Tow. Oeogr,ftcz planowana na 15 lutegł
aeir
isiruTiiej, dc
kuku
tz
fu* organizmów
I , ( -aprasza 18 brr. e godz i7 premiera „Lotfolskl” W
Boantach, Okazało Się, t« od- bu ariostr«,.
I ac MU rtr ton przy ul. Człogi gusławsklego Odbędzie o dzień

Lekarze, ni# tylko jugo-

ałou
ńsrhvli zdani
że
tiowianscy, Dyn zaania, ze
ich przeżycie W tych wa-

cję przewodniczącego > Feaeracji Przemysłu Lekkiego
;
W czasie dyskusji delega
ci zakładowych i ogólnokrajowych
organizacji
związkowych podsumowali
i ocenili pracę OPZZ w okresie od I Ogólnopolskiego Zgromadzenia Związków Zawodowych w Bytomiu. Wskazano na po
trzebę większego zainteresowania i pomocy
ze
strony OPZZ i federac.i
dla
małych
organizacją
związkowych z małych zakładów pracy,
Dużo uwagi poświęcono
także proponowanym podwyżkom cen. Wskazywane,
że w wielu podwyżkach
kryje się bałagan, niepo
rządek i nieudolność za
kładów pracy.
Delegaci OPZZ wskazy
wali na celów ość i potrzebę związkowych spotkań
regionalnj’ch,
celem wymiary informacji i do
świadczeń.

Wizyta w Marynarce Wojennej
W Marynarc« Wojennej
od lat uroczyście obchodzi
słę kolejne rocznice po w*-

Flota liniowa
wciąż się kurczy

Lawiny w słowackich Tatrach
Już dziesięć ofiar smi«rtelnych przyniosły ze sobą
od początku roku lawiny
w słowackich Tatrach Wy
sokich i Niskich. Foszukiwanu ofaV °dwu * "trwśch
.rciarzv którzy zginęli w
lawinie 3 bm w Niskich Ta
trach
jeszcze
trwają.
Trzech turystów z NRD

nież o lepsze zrozumienie
systemów fizjologicznych i
patofizjologicznych
czło
wieka poprzez fizyczne i
matematyczne' ich modelo
wanie; to ostatnie pozwala
na bardziej korzystne poda
wanie
pacjentom
lekarsuw,., na wspomaganie
schorzałych narządów ayewnętrznych przez opraćowywanie nowych
sztucznych narządów coraz częściej implantowanych, jak
też szerokie wprowadzenie
informatyki do medycyny,
Dotyczy to przetwarzania
danych pomiarowych, wspo
^nagania diagnozy, cyfrowego rozpoznawania obrazów biologicznych i groma
dzenia informacji o pacjen
tach W bankach danych
czy
zarządzania
służbą
zdrowia”
Organizatorami
konferencji są: Instytut Techno
logii
Elektronicznej FG,
Polskie Towarzystwo Elektroniki Teoretycznej i Sto
sowanej Oddział w Gdańsku 1 Polskie Towarzystwo
Fizyki Medycznej Oddział
w Gdańsku,
Konferencja potrwa do
soboty.
(oib)

Związkowa dyskusja

Żałobny rejs
d Dokończeni* ze str 1
SKIEGO
opaz
ciało
uiieszkańc? Tczewa —
kucharza
BERNARDA
KISZELEWSKIEGO.
Z dotychczasowych ustaieh wynika, że stan
techniczny ms. ..Busko
Zdrój*’ był dobry, bo
wiem w listopadzie uh.
roku =tatek otrzymał po
nownie k’ase ezeroietnią i miał odpowiednie
dokumenty PRS i GUM
potwierdzające jego zdoi
no&ć dw żeglugi.
Spraw'a stateczności I
bt-zpifcczenstw a żeglug!
statków typu „Zdrój” bj
ła wielokrotnie w cen
trum zainteresowania fa
chowców. W 1973 roku
wydano specjalną In
strukcję mocowania ładunków na tego typu
statkach; później wyda
no instrukcję przewozu
ładunków hutniczych na
statkach do 3 tys. ton, a
po tragedii „Kudowy
Zdroju” wykonano —
wszystkie zalecenia Izby
Morskiej W ub. roku
przeszkolenie
raiownicfie przeszło 900 mary
narzy PLO. DYPLOMY

3? (12231) 13 tiitego iV33 r,

BAŁTYCKI

lat flota liniowa, zmniejszyła Się o 45 statków o
nośności 271 tys. ton, a w
ub roku wycofano z eksploatacji 15 statków o nośności 102 tys. ton.
W br. PLO zamierzają
zakupić 3 435 kontenerów
różnych typów, w tym 2833
kontenerów uniwersalnych
produkcji krajowej oraz
200 kontenerów 40-stopowych chłodniczych z im
portu. Ponadto planuje się
kupno za granic» około 100
roll-trailer ów, przeznaczo
nych dla roroweów. obsłu
gujących
linia angielską i
, ,
' **
(as)

stania Armii Radzieckiej i
Marynarki Wojennej ZSRR
Szczególnie wiele imprez
orgonizuje się podczas Ty
godnia Braterstwa Broni.
Z tej okazji z wizytą do
Marynarki Wojennej PRL
przvbyl kot. I rangi Borys
Aleksandrowicz S window,
I zastępca attache wojsko
wego
ZSRR.
Radziecki
gość zwiedził salę ti'adyeji,
zanoznał się z bohaterską
obroną półwyspu w 1939
roku, obejrzał zestaw fil
mów dokumentalnycn; „Sa
lut dla „Garlanda”, „Ob
roncy Heiu” i „Bałtycką
wachtę”. Attache spotkał
się z kadrą i marynarzami
na wiecu przyjaźni. W go
dżinach popołudniowych A
Swiridow spotkał się z Ka
drą, podchorążymi i mary
narzami Wyższej Szkoły
Marynarki Wojennej im
Bohaterów Westerplatte
iw.

Giełda zimowa
i... bal przebierańców
Odzl* kupić «lmowy
«przęt
■portowy — narty, lvż,wy, mu
kit Oto pytanln, z którymi o■tatnio dość często
zwracają
się do redakcji nasi czytelnicy. A te zima wciąż
Jeszcze
trwi i podobno nieprędko ustąpi (jak twierdzą nrognosty
cy pogodowi do końca .-11060]
— pvtania
ta są bardziej u
zasadntons. A w sklepach ziraowego
sprzętu aportowego
całkowricle brak.
Dlatego tak dla wszystkich
zalnte_esou anych
wiadomość,
że w dniu 18 bm. w godz. od
11 do 14 trw»ać będzie
giełda
sprzętu sporto'vego w GdyniChyluni przy ml.
Zamenhera
17. Giełdę organizuje ognisko
TKKF „Checz” działające przy
Gdańskiej Spółdzielni Mieszka
niow«*J.
Tego samego dnia w
godz
od 17 do 10 na lodowisku bu
dowanego obiektu sportowego
pól niej — 18 lutego.
Bilety,
sprzedane na 16 lutego ważne
będą na spektakl w dniu
8
marca 1985 r.
Równocześnie
Informujemy
o odwołaniu przecisti wień „Co
cktail party” T S Eliota
w
dniach 18, JO, łl, 2J, 13, 24 lu
tego w Ratuszu Staromiejskim
przy uL Korzennej,

Zegarki na rękę
— tańsze
Rr-edaięhiorai w* har dlorvo-Utóugowe „Jubiler” Informu
je. i;« i dr lem 11 brr , wpro
wadza kolejną obniżkę cen de
Ulicznych ną wybrane marki
zegairkOv
ręcznych damskich
1 męskich % knportu Obniżka
c«i waha clę od 1000 zł do
*500 zł,
zależrodci orf marki
zegarka. Np. zegarki kwarco
we „Sława” tanlela z MOO zł
do .wg) zł. a „Czajka” z 4&oo
do 3900 zł.
Natomiast podw’tR» zię ce
nv detaliczne budzików z im•>ortJ. Ceny detaliczne budzi
ków „Ruhia” wrzrowną o 10C
zł — budzik ón» ,.Sławra", „Jan
tar”, „Wittaa” 4. <Vuo • >00

(również przy ul. Zamenhofa
1?) odbędzie
»ię wielki
bal
przebierańców.
Obowiązują
„stroje karnawałowe”, to zna
czy łyżwiarze musza hyc poprzebierani. Za najoardziej po
mysłowe kreacje przyznawane
będą nagrody. Podobna impre
za — jak informuje prezes ognlska TKKF .Checz” Roman
Bieszke, który jest orga .izato
rem karnawałowego balu
—
odbyła się 10 bm. na zakończę
nie zimowych ferii szkolnych.
cieszyła s.ę dużym powodzeniem, była rzeczywiście udana’
(za*

nom
Spotkanie w KW PZPR

i drafaezatni Bałtyku i Lechii
WT czwartek sekretarz KW PZPR w Gdańsku
Mieczysław Chabowskl spotkał się z przedstawi
cielami I-Iigowych klubów piłkarskich TrojmiLsta gdyńskiego Bałtyku i gdańskiej Lechii. W
spotkaniu uczestniczyli również wicewojewodowie
gdańscy Łukasz Balcer oraz preze? GOZPN Jerzy
Schwarz. Z ramienia Klubów udział wzięli m. m.
prezesi Bałtyku i Lechii. jak też trenerzy Migo
wych drużyn piłkarskich — Bałtyku Jan Pieszko
i Lechii Wojciech Łazarek.
W czasie spotkania omówiono aktuolną sytuację
w obu drużynach oraz stan przygotowań do rozpo
czynających się za niespełna miesiąc spotkań mi
strzowskich runay wiosennej.

Polska rr„7” na MS
Sympatycy piłki rocznej od
19 bm.' interesować się będą
przebiegiem mistrzostw Swiara grupy ,.B”. które przepro
wadzone zostaną w Norwegii
Podopieczni treuen
Stefanr

Zwyc:ęstwo

koszykarzy z Grecją
W rv.-;
rw-irm
Polscy koszykarze
w
trzecim występie w elimina
™
cjach Ąlistrzostw Świata po
konali w Salonikach.
Grecję
9S:&2 (47:52). Zwycięstwo to po
ważnie zwiększa szansą Pola
ków .wygrania rywalizacji w
grupie ,.C” i awansu do flna
łów mistrŁositw,' które odbę
dą sdę w 19€6 r. w Hiszpanii.
W Salonikach
punkty dis
Polski zdobyli: Dariusz Zelig
35, Krzysztof Fikiel 17, D&rJtusz
Szczubiai 1 Jerzy
Binkowski
po 16, Ireneusz Mulak 8 Jutyn Węglorz S i Jarosław Je
chórek 2, dla Grecji: Galb 23,
Fasoulas 18, Andriios W. Jana
kis 13, Petropopoulios 10, Stay
pupouioa 9, FilŁpow 4 1 Gekos Ł.

Z szachowych MP
P. Staniszewski
liderem
W T rundzie szachowych mt
• trzostw Polski
Staniszewski
\ yąrał z Szymczakiem, Pytel
z Tomaszewskim, Dejkało z Cl
chockim 1 B. Sygulskl z Zoi
nierowiczem. Partie Bany —
Kuczyński,
Adamski — No
waf A. Śvgniski - Kojder 1
Pokolowczyk
—
Jaśnikowski
7akończvły się remisem. W do
grvwkach z poorzednlch rund
C'chocki wygrał z Pvtlem, a
T,oko1o^vcz^K zdobvł aż dwsi
punkty, gdyż Dejkało 1 Jaśnikowski po dluiszvm
oporze
noddali oartie. Po 7 rundach
samodzlelnv»
liderem
jest
uiotr
Sian izewskl
(Maraton
(as)
Warszawa) — 5 pkt.

Wrześniewskiego ioz.gry-wać b«
dą spotkania eliminacyjne w
grupie „D” w Trcndheun. W
pierwszym meczu Polać-» epos
kaja sią 19 bm. % Izraelem,
Kolejnymi rywalami naszej re
prezentacji będą:
20 lutego
USA i 22 bm. Węgry.
W reprezentacji znalazłc tlą
18 zawodników: Wiesław Go
iła. (Wybrzeże), Tomasz Mar.
szatek (Aii Hanc) i Eugenio«
Szukalski (Posiania)
—
w
bramce oraz Marek -Kordowiecki 'AuHanr) i Zbigniew
Gawlik (Kurnik Kraików), Zbl
gniew
Piechoć
CWĄrDmeże).
Krzysztof Szargiej,
y.btgnie-^
Urbanowicz lObaj Wybrzeże)
Henry* Mo wie* (Gwardia G<
txile), Bogdan Wenta (Wybrzi
że), -e.zy G arplel (i iatnilk)
Daniel Waszkiewicz (Wybrze
że),
Maciej
Fleaorow (AZd
W arszawe). Zbigniew'- Truczyf
ski (Korona Kieme) i Ryszard
Antczak (Śląsk Wrocław-).

Nowy zarząd

gdyńskiego Baftyka
W czwartek w kawiarni pr*/
stadionie na ul. Olimpijski^
w Gdyni odbyło slą walne *•hranle
sprawozda wczo-wy‘’or
cie SKa Bałtyk Gdynia. Wy
brano nowy zarząd klubu na
czele którego stanął ponow
nie-Zbigniew Brewka. Do pr«V
problematykl
poruszanej
na
walnym zebraniu Bałtyku ja
szcze powrócimy.
(r*)

Kto wygra z miserzent?
W sobotą 1« bm. w Klubla
Morskim w Gdyni, ul. 10 Luta
go 7, o godz. 10 rozpocznie alą
symultana
szachowa mistrza
międzynarodowego, członka ka
dry* narodowej, wielokrcrtwego
olimpijczyka Krzysztofa Pytla
Chętni do zmierzenia swy^h
umiejętności szachowych z ml
strzem
klasy
międzynarodo-.
wmj proszeni są o przyniesleme ze sobą kompletu szachów,
Ponadto obowlazvwac
wpisowe w wysokości 150 zl
od osoby. W prz. padku zbyt
dużej liczby zgłoszeń decydu1e kolejność zapisów.
(as)

Stoczniowa młodzież

miała sportowe atrakcje
RK3 Stoczniowiec i ognisko
TKKF o tej samej nazwie zadbały o to by dzieciom oracowńików Stoczni Ł Gdańskiej
im. Lenina, a także Ich Kolegom zabezoleczyć
atrakcyjną
rozrywkę w okresie minionych
ferii zimowych.
w <1UM1 tal. stoczni ju, „d
Kodz 9 trwały taJcoU tenty.
s.ołowego, piłki nożnej 1 * S
giarsT.ią a w
g *7
wa.io turnie le waicaoowę
Jrażdych za lęciach uczestnltóyło
ok. 15(1 azieci przy jz>m aę
z nich rekrutowała się z r,
nr 20 w Brzezme.
Podobnie gwarno Jak w ha
li było równeż na lodowi-

skach
Ollvll”, gd^l
młodzież
korzystała zt
ślizgawek,
Ukoronowaniem imprez
t»
lodowisku był dziecię ry festyn
n<_ lodzie, w ktorego próg
‘ mit- zns azły
się
konkursy
sprawnościowe i umiejętności
Jazr v na ł>i at. li
,^re,jSr,mpT,;rnn .bySJ,SSu A zimo
wiskach w Tiojmieści» zorgantrowall działacze sek-ii jazdy
.
indzie RKS stof zri,cvvieć. Ok 2 tys. małych
widzów podziwiało popisy soli
stów 1 par tanecznych Sto
czniowca w tj m nowo kreo
wanych mistrzów Polski w taft
each na lodzie Honoratę, Góruą 1 Andrzeja Dostatniego. •

Karl Afpiger

Czy FC AWF 6?
zwycięzcą zjazdu zagra w finale?
Zwycięzca.
czwartkowego
narciarskiego bi?gu zjazdowe
go o Puchar Świata w au
striackiej
miejscowości
Bad
Kleinkirchheiin zostai Stzwajcai
Je ci« ak
nie pył nim
mLstrz świata w tej konn uren
cji Pirmin Zurbriggsn, ale je
go 23-ietni rodak Karl A’pi
ger. Wyprzedził on o 0.29 sek.
swegd* roc aki Petera Muellera
» °
Je*" ^us*rlaKa i>tefana Meatrseera. Zurbriggen
był dopiero ósmy w czasie o
ponad dwie sekundy gorszyr*
xi zw: ciężcy.
W
czołowej
piętnastkę znalazło *ię aż siedmlu
Szwajcarów
oraz
po
czterech Austriaków i WTłochów

Walne zeuranie EOZ^N

Po wyg. arii u w niezłym itj
ki
eh ni ma cji
ńiociowiukowych p;lkau.ze znanej szóstki
FC AWF 69 są Już o kiok od
udziału w ogólnopolskim finale Pucharu Polski. Ten krok
— to mecze z szóstką poznań
ską — Wolverhampton AWF.
Pierwszy już - w robotę, najprAWd<>pOdöbnieJ
w hali
nr
ę ,iaü ^ ^vz^kiej AWF
o
'
u> i .apiUn
gdańJkiej
, ...
..„d
lW,
__
hammon? F Vlaczet«
wui.-e-namp onr
nl,e> ,ll^a
* :
ł(--F
d J to'UŁ' v'icjOw . Jözef ^ dysz, najwięKSzy rutyruar^ w
zespól?; — „Po wiem Latach
gram w drużynie, któ.ą inte
resują tyiiko sporuówe zwycię
stwa.
Współczuję
pozmrmakom”...
(R

W niedzielę 17 hm. o godz
10 w sali Wojewódzkie] Bibi:o
teki Publicznej przy uL W
gilljnej
w E„błągu
odbędz,ie
Zakończyła się I runda roz
się walne zebranie
sprawoz
grywek ligi ognisk TKKF m
dawczo - wyborcze EUiiąsKiego Okręgowego Związku Piłki Gdańska
w s.atkówce
mę’-Nożnej. Porządek dzienny ze- czyzn. Na półmetku piowadzd
brama prze<\Niduje: sprav.cana
bez porażki zespoó' „Wyspy”
nie z działalności EOZPN za
II
— 7 zwycięstw — przed
lata 1981—84, wręczenie odma Uniwersytetem Gdańskim —6
czeń, dyskuię, wybory nowego 'zwycięstw i 1 porażka
oraz
zarządu OEPN, komisji rewl- „Bałtykiem”
II — 4 zwycięzyjnej oraz deiagatów na wal stwa i 3 porażki. W rozgrywny zjazd PZPN, jak też przy kach uczestniczy -8 zerp&łc w,
ięcle uchwały
wytyczającej Rewanżowa runda rozpocznie
Na najbliższych
koncertach program działalności na na- się 2 marca,
(rs)
(ko)
FiLharmoni. Bałtyckiej; w pią stępną kadencję.
tek 15 bm. o godz. lit i sobotę
16 bm. o godz 11 usłyszymy
Koncert b-moll
Piotra Czaj
kowskiego oraz VII sirmonię
A dur L. v. Ileethovena.
Za
pulpiLem ayrygenck^n. stah,e
Ognisko TKKF „Wyspa” za chłopców do lat 16. W jod ot ę
wioski kapelmistrz, Ssef nie- prasza aniótorów tęnisa stolo- 16 bm, o godz. 12 ognisko z>adioLaiiskiej orkiestry „Poraeri wego na drugi tuinicj z cy- prasza na bieg naiclarski
o
gl
Musicaie”,
GIANPIERO kin
Grand
Pix TKKF m. puchar „Przynto za” w czte1'AVtKNA a przy fodtepiarue Gdańska. Turniej odbędzie się rech kategoriach wnękowych,
2asiąazie BOGDAN CBABIEW
16
bm. o godz. 11 w
sali Tego samego diiia — w sobo»Ki.
w tę o godz
16 na lodowisku
M.KkS przy ul. Meissnera
•* .
»
Gdańsku - Zaspie. Przy okazji przy ul.
Dąbrowszczaków 13
W niedzielę 17 bm. o godz. 18 w mformacja, że i>:er\.ozy tur- dojdzie do skutku karra.wato
Sali Muzycznej
Pałacu Opa n:ej wygrał Tomasz Syczyło z wy bal kostiumowy na lodź c,
tów w Oliwie w-ystąpi z reci „Dokera ,
wyp.zedzając
41 e w Jego programie m. in, pa
talem
altów'oliistka
IRF-NA konkuren,ów
racia przebierańców, jazda fi
ALBRECHT.
To samo ognisko przep:owa gurowa, jazda szybka, slalom
Z towrarzysz erilem
pianisty dzi
też
czwarty
turniej z krążkiem
Hokejowym iip.
ANDRZEJA
NANOWSKIEGO, Grand Prix m. Gdańska
w Przy lodowisku odDywa
się
Irena
Albrecht wykonasona
siatkówce. Zawody odbędą się wymiana 1 sp; edaz łyżew. &e
ty alitówkowe J. F. Haendia,
16 bm. o godz. 15 w sali ZSZ rię imprez
tego
tygodnia
A.Honeggera,
Noc tur no L
GSR przy ul. Kołobrzeskiej, „Przymorze” zamyka 17 bm.
v. Beethovena, K. Szymanow zgłoszenia na miejscu.
kukgiema dla dzieci wr wie
skiego Tańce z op. Harnasie i
W niedzielę 17 bm. o godz. ku 7—14 lat nad Jeziorem Os
Koncert na vioię damore Anto 9 w sali ZSB przy uL Dąbrów trzyckim.
Wyjazd
o godz.
W) Vivalaiego. Koncert po szczaków 3Ö na
Przymorzu 10.45 autOikarem sprzed siedziprowadzi i słowo
o muzyce Ugnisuio TKKF „Bałtyk” or- by ogniska.
wygłosi ANDRZEJ
Z AW LE gąnizule trzeci turniej Grand
Ognisko TKKF „Wiiot” pTzy
SK..
Prix w ringo kob:et i męż- ZHP organizuje w dniach L8
•
*
•
czyzn, zaś 19 bm. o godr. 17 1 17 bm. ogólnodostępny tur17 ,om. o godz. 12.00 w Sali
w
pomiesfzczer,,u OHP 9—7 niej kręgiarski w grupach w.e
Kair.erulnej Te5 tru Muzyczne przy ul. Cziairny Dwór 2 4 to koccych począwszy od 12 liad
go odbędzie'Tię koncert Kwin
‘.amo ognisko organiziuje ko- Turniej odbędzie się w k*ętetu Dętego Tea i ru Muzyczne lejny. turniet Grand Prix
w gieiini . Dębineik” w Gdańskugo wj składzie: Ewa Krawczuk w'arcabach 64-pol>oyrych.
Wrzeszczu, uL, Śniadeckich 32,
-Szymańska
— flet,
Jókef
Całą seiię kolejnych imprez początek w sobotę o godz. 10.
Raatz — obój. Marek SchLUer przeprowadzi
Ognisko TKKF Pizy okazji rozegrany zoela— klarnet Krzysztof
Czekaj ,,Przymorze”
przy
ul. Dą- nie trójmecz pomiędzy ekipa— rog. Wojciech Orawiec — browszczaków 13 w Gdańsku
mi ZW i ZM TKKF, Komerifagot Usłyszymy
utwory
J. 15 tira
o g-odz18 30 od- dą Chorągwi ZHP i Pałacem
S Ba-cha E. Farkasa, F, Bar będzie stę turniej
szachowy Młodzieży w Gdańsku.
i warcabowy di« dziewcząt i
(ko)
tos«.

Z życia TKKF

KONCERTY

TKKF proponuje...
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Po obradach plenarnych Biura Politycznego KC PZPR w Gdańsku S
„Gdańskie" posiedzenie Biura Polityczne
go było zarówno dla województwa, jak i ca
łego kraju liczącym się wydarzeniem polity
cznym. Tematem obrad była ocena sytuacji
społeczno-politycznej i ekonomicznej woiewództwa — jednego z kluczowych regionów
społeczno-gospodarczych kraju.
O znaczeniu tego posiedzenia oraz zaaań
wynikających z jego uchwały rozmawiamy
dziś z przedstawicielami zarówno instancji
jak I organizacji partyjnych: sekretarzem
KW PZPR w Gdańsku Mieczysławem CHÄBOWSKIM, Władysławem GONTARSKIM
brygadzistą w Morskim Porcie Handlowym
w Gdyni, członkiem Egzekutywy KW FZPR
w Gdańsku, I sekretarzem KM PZPR w Gdy
ni Januszem KARKOSINSKIM i I sekreta
rzem KD PZPR Gdańsk-Portcwa Marianem
KUNIKOWSKIM.
— Co posiedzenie Biura
Polityczntgo
wniosło do
naszego ivcia społeczno-po
litycznego i gospodarczego?

— M. CHASOWSK1: Pra
podkreślić, że atmo
sfera towarzysząca tym
obradom była nłezwyk e
poważna, szczera i bezpo
średnio. Istotne byto tak
że współbrzmienie wypo
wiedz! członków wo;cwóazk oh władz
partyj
nych z tym, co mówili lu
dzie pracy w przedsięt>'oir
stwach, w czasie spotkań
środowiskowych i ^rozmowach przy
warsztatach
pracy. Jest to liczący s.ę
akcent, gdyż wszyscy zda
jemy sobie sorawę z wa
gi problemów i nie ma w
zasadzie rozbieżności na
temat kor.aycji partii oraz
realizacji przez wszystkie
ogniwa partyjne, uchwał
IX Zjazdu. Stąd decyze
- ura Politycznego trafia
jąc na podatny grunt wnio
sły .. ele nowego nie :yl
ko do sfery
togadmeń
sersu stricto
po!rt/cz-s
nych cle i społeczno-gos
podarczych W trakcie jego
trwonią odbyto się wk:Q
spotkań z tysiącami iudz pracy — bezpaśredr ch i szczerym rozmów,
czasami
nawet ostiych
ale z troską o codzienno
problemy.
Spotyka'ismy
się w trakcie tych roz
mów z okiywną postawą
ludzi, którzy do niedawna
byli be,-ni, obo.ętm i nie
ufni Przekroczono zoiem
pewną niewidoczną barie
rę. Przedstawiciele na,wyższych władz mogią po
znać problemy w taKim
kształcie, jaki autentycz
nie mo miejsce. Z koei
załogi przeos ębiorsiw, po
przez oiwortą rozmowy
lepiej
poznały
swych
przedstawicie]: z „centroir.
9nę

— Należy
podkreślić, lż
zorganizowanie po.-nedzeni i
Biura Politycznego w Gdań
sku lis io także prz\ kładem
nowych metod
działania
partii i jej kierowniczy óh
gremiów po IX Zjeżdzie,
przykładem konsekwentnej
realizac ji linii socjalistę cznej odnowy

cwan.actwo, nieróbstwo i
zwyczajne pasożytnictwo,
a nie dostrzegamy warto
ści solidnej, uczciwej pra
cy. Przecież nadai na^epiej żyje s * tym, co po
traf ą kombinować. Mówi
liśmv o tym w czasc
spotkań z przedstawoeta
mi najwyższych władz p-jr
tyjnycn. Mówiłem o tym
i ia, oraz moi ko’eazy
orry wa, szłatach pracy
Społeczny szacunek,
o
także zapewnienie bytu
materiakiego winien koz
dy człew ek osiągać wy
łącznie swą pracą. Na
taką ocenę powinien za
służyć knżdy, zarówno robotrik, jak i inżynier, ar
tysta czy naukowiec.
— J. KARKOSIŃSKI: W
czas e posiedzenia Biura
Poetycznego podkreślam
także zagadnienie racjo
nalnego gospodarowania
— mówiąc zwyczajnó —

Mieczysław Chubowskl

— M.
KUITIkoWSKI:
Rozmawiając z przedsta
wicielami
najwyższych
władz wykazali robokvey
dUi.q dojrzałość i poczuce odpow,edzi-a'ności. Ne
mówiono .o „drobiazgach'
często nawet dokuczli
wych Starano s,ę tez ano
lizować nie skutki nieko
rzystnych zjawisk iccz ici’*''
przyczyny. Chciałbym tak
że podkreśl c, że zagoc
nienia poruszane zarówno
w czase rozmów na sta
nowiskach pracy, jak i na
posiedzeniu Btara Pofrtycz
nego moją swe odbić >e
w trwającej cktualr e kam
panii sprawozdawe«zei a
partii
— J. KARKOSIŃSKI: W
przypadku gdyńsk ej ergo
nizacji partyjnei nestęp.je coraz bardzta, liczący
s ę wzrost szeregów pa
tylnych. W ubiegłym roku
orr/jęfśmy 257 nowycn
kandydatów Są to prze
ae wszystkim ludzie młc
dzi, robotney. Dzisiaj me

Władysław Gouiarski

— M.
CHABOWSKI:
Związk zawodowe wkro
czyły obecnie na nowy
etap pracy, bardziej dy
namicznego działania na
rzecz pracowników. To
prawda,
że
wstępu,oc
„wczoraj" do związków
trzeba było m:eć przeos
wszvstkim odwagę, pnrekor cn a deo.ve oraz chęc
działania. Dz:siaj życ'e
wymaga kroku ao przodu.
Aby stać sto dla kierow
nictw prz-edsięb:or«tvy dta
władz partnerem, ne tyl
ko formaln e, *-zcbn do
skonale znać przepis/ pro
wa p-acy, być dobrym or
ganizatorem,
a
nade
wszystko mieć autorytet
wśród ludzi.
— J. KARKOSIŃSKI: W
ostatnim okresie do związ
ków zawodowych wstępu
e coraz więcej ludzi mic
dych. To też jest warte
oodkreślenia.
— Wśród
podstawo« ych
zadań partii wymienić na
leży m. in. działanie na

Janusz Karkosiński

Marian Dunikowski

przed wyborcami z prryię , „ nicy — zresztą nie tylko
tych programów wybor
oni — mówili o rze cl. ym
czych.
podziale' dochodu narodo
wego. Zapowiedzi zm tan
— Nasza sytuacja
spole
cen produktów rynkowych
czna Jest nadal skoniplifto
wana. Wielu ludzi żyje w
pierwszej potrzeby oraz
zniechęceniu i apatii. Ja
zmtan-o cen, czynszów tp.
ka Jest skala tego zjawi
są to sprawy niepopular
ska oraz czy i w tjm „tu
ne. Budzą one wiele kon
nelu” ukazało się światło?
trowersji.
Robotnicy są
— J„
KARKOSIŃSKI:
zdania, że ci, którzy suMogę się posłużyć przymtannie i uczciwe pracu
kładem Gayni. Sądzę, iż
ją nie mogą żyć gorzej.
oDiek'ywnym intern kiem
Ludzie pracy nie mogą
może być dek aracja oby
też wyłącznie ponosić c:ę
wateii pracy na rzecz
żaru kosztów kryzysu, a
swego miasta, nie tyiko
ok do tej pory, to w za— powiadam — dostrze
soazie płacą tylko oni. Są
gania
monkamertów w
w kraju ludzie, którym
naszym życiu, lecz i czyn
właśnie w kryzysie powo
ne uczestnictwo w usu
dzi się coraz 'epiej.
waniu zła
nie praw lutaNa posiedzeniu Biura
wości. W trakcie kampenü
Politycznego, w którym
wyborczej do samorządów
miotem możność uczestri
mtaszkańców wielu ludzi
czyc, I sekretarz KC zdezadeklarowało swój udzał
cydowonie
opowiedział
w pracach na rzecz masię za powszechną waiką
sta. Te dektaracje „społe-N. z patoiogią społeczną Ca
cznych czynów* zostały
łe przeto „zdrowe' społe
Drzez władze miasta ujęte
czenstwo powinno czuć
w konkretny program, aby
potrzeoę eliminacji nieko
jck najlepej spożytkować
rzystnych zjaw;sk, nawet
na zasadzie obrony konie
cznej, gdyż problem na
rasta Niezbędna jest za
tem ogolno aezaprobuia
wobec tych wszystkich,
którzy no nas żerują. Mu»,my w tym
względzie
dz ałać energiczni« i z uporem

Wykorzystać szanse
twórczyni działaniem
gospodarskiego patrzenia
na rzecz wspómą I e w
tym zakresie ma' y jesz
cze do zrobienia wie chy
ba każdy z nas. Nie wy
korzystane są tek/e te
wszystkie płaszczyzny któ
re umowne określamy us
prawnieriem
pracy,
a
więc wynalazczość i ro
cjonaizacja.
Sądzę, że
właśnie dążenie do ulep
szania pmcy, jej jakości
i wyaajności a także po
prawy star,u technic.nego
i technoiog cznego powin
no cechować każdego sza
nującegó swój zawód ofa
cownika, niezależnie od
wykształcenia i funkcji, oą
to owe „drożdże”, którepc-wmny w istotny spo
sób wpłynąć na poprawę
działalności naszych przed
s ęoiorstw.

— M.
CHABOWSKI:
Spotykam się z pytań ami w rodzaju „d.aczeqo
wtaśne w Gdańsku?" My
ślę, iż w grę wchodzi to
wszystko,
co
wiąże
Guansk z całym kremem
i z pur.K.u widzeń,a kon
dycji politycznej, ,ok i za
miaiow pizec.wnka zaró
— Polska
Zjednoczoni
wno tego rodź,mego, spod
Partia łiobotnic/a jest anożnych sztandarów, ,ak
w-ngardą klasy
robotni
czej. Z tej pozycji wynika
i pizeciwn.ka zagraniczne
ją jej podstawowe 1 aukcje
go, traktuącego
nasze
zarówno przewodniej jak i
m'asto jako przedmiot ma Kierowniczej roii w pań
stw, e,
nipuiacp politycznych.
Istou.ą — wydaje się m
— MARIAN KUNIKQWsię — cechą uchwały Bu SKI: Po IX Zjeździ« no■ ra Politycznego jest i to, sląpdy istotne zmiany w
iż zadanie dla naszej wo stylu dsia łania i pracy
jewódzKiej organizacji par wewnątrzpartyjnej. Można
tyjmej zostały jak gdyby by to obiegowo okieś ić
wspólnie wytyczone pi zez
.ako liczące się upodmiowszystkich uczestników ie iow en'e wszystkich człon
yo posieuzenia, a więc ków. Poczucie ocipowieprzedstaw.cieii
zarówno aziamosci za przestrzega
centralnych władz, woje
nie lir ii politycznej. Ta no
wódzkiej instancji tak i or ■ wa forma pracy partyj
ganizacji
partyjnych :o- ne, uwiaocznua sę tak
ktadow pracy, z w ązkćw że poprzez zorganizowa
zawodowych i.p. W wyni nie w Gdańsku „p.e-wku tak prowadzonego po szego wyjazaowego" po
siedzenia
uswadomiono siedzenia Biura Poutyczns
sobie wzdjemn e te seme go, a także jegg obrady
problemy, Kłopoty i zada w tak szerokim gremium.
nia. Istotna oyła również Przywołując stare porzeka
atmosfera
dysxusj.. nie dło, iż przykład idz:e z
tylko oglądania się na góry, jestem przekonany,
„gorę", ate także wskezy ze właśnie działanie to
wania co my sami pow n
będzie miało swe odbicts
nismy i możemy zrób c.
w procy instancji i o-go— Posiedzenie Biura Pali
n-izacj partyjnych niższych
tycznego ma me tylko swój
wymiar
polity czuj.
Jest
szczebli. Podkreślam, że
także zwróceniem oczu ca
ta praca „przy otwartej
łego
kraju na Gdańsk i
kurtynie” staje sę eoiuz
naszą gospodarkę morską
oraz
problemy
bytowe
bardziej powszechna. Prze
mieszkańców województwa,
cięż wiele zebrań partyj
nych ma cnarakłer otwar
— JANUSZ KARKOSSN- ty i uczestniczą w nich
SKI: Gospoaarka morska wszyscy ci, których dzama kolosalne znaczen e łalnośc Dorłi,i interesuje.
dla ccłej gospodarki naro
— W. GONTARSKI: Ta
dowej -.becność zatem
wszysr«*ch członków ra- ke właśnie działanie przy
wymierne efekty.
czei.nych wład: partyjnych nosi
w naszym województwa Wśród kolegów bezpartyj
była w tym kontekście li nych cieszymy się coiaz
czącym sę akcentem. Tę większym prestiżem. Lu
dzie przychodzą do nas
gospodarkę kształtują koc
kretm
luozie morzo, a ze swymi sprawami, słuwska
więc rybccy, marynarze chajg naszych rad
oraz portowcy i staczn o- zówek. W czasie «.ebrań
wcy. Należy zatem uk*azy partvjnych, na spotkawac trud oraz etas tej r acn z władzami artyku
łujemy przecież to, co lu
pracy.
dzie praey myślą. |ak o— WŁADYSŁAW GON- cemają azień dzisiejszy i
,ax patrzą w przyszłość.
TARSKI: Ludzka praca me
może być anonimowa. U- Te więzi łączące podsta
waiam, iż właśnie anoni wowe oraanizacje partyj
mowość powoduje, że 'u- ne z zciogami zakłaaow
dzie r'e czują się ćostate pracy są coraz s mejsze.
cznie odpowiedzialni „za Może me wszyscy jeszcze
to. co robią Niezbędne zdają sob e z tego sdtowę, mcźe nie wszyscy
są zatem pewne przewar
toścowanta w ocenie spo chcą się do tego przy
łecznej każdego z nas. znać. ale taka jest praw
Jakże często aprobujemy da.

wstępują już do partii u
dzie kierowan „owczym
oędem". So to z reguły
aecyzje głęboko przemy
ślane. Są to ludzie ideo
wo zw.ązani z naszym ru
chem i naszymi ideałami
Muszę wszak, przyznać, że
dz ałalność partii w kwe
stii pozyskiwania nowych
członków nie zawsze jest
właściwa i chyba zbyt jnemczna.
Jest
wśród
bezpartyjnych wielu warta
ściowych ludzi o blisk c,h
nam poglądach. Tych ta<Jzi powinniśmy pozyskać,
gdyż mogą stenowć cna
partii tak potrzebną „św.e
żq krew”. Istnieje potrze
ba organ,izoworia jeszcze
większej iiezby zebrań otwartych, zbyt rzadko za-^
praszamy tych sudz! ao
pomocy w reaiizac,. waż
nych ceów społecznych.
Koiefny
problem, to
sprawa związków zawodo
wych.
Biuro Polityczne
wytknęło nam to, że dosc
znacznie odstajemy, gdy
chodzi o liczbę członków
związków w poróv non u
do nnveh województw.

• rzens umocnienia
ludowi »dztwa. .

się

idei

— M. CHABOWSKI: istotne w tym kcntekśc e
jest reo! zowanie zarówno
polityki partii, jak I prze
strzegania prawa w zekre
sie funkcjonowano usta
wy o systemie rad naro
dowych i samorządu tery
tonamego. Przypomniano
o tym dlatego, że płasz
czyzna współpracy: rada
narodowa — samorzqa —
administrac,a nie zawsze
jeszcze nadąża za zasadą
piymatu samorządu nad
admn stracją. Przyczyny?
No cóż, czasami stare no
wyki, uporczywe trzyma
nie się tezy, że to dobre,
co dobre było wczoraj.
Partia
poprzez
swych
członków
w
organacn
przedstaw cielsk oh czym
wszystko, aby nieprawtało
wości leżeli występują,
zmienić. Jeżeli dziś mów.my o innej ,akościawo
pracy rad narodowych, to
duża w tym zasługa rad
nych — członków part’.
Dewizą pracy somocządów jest rozliczam« rę

— J.
KARKOSIŃSKI:
Sprawy te naprawdę lu
dzi intrygują. Mówi się o
tym przy każdej okazji. 1
na zebrantach partyjnych,
spotkaniach z rodnymi
itp. Jest to także wido
my przykłod no to, że spo
łeczeństwo traktuje iako
rzecz nienaruszalną pryncyp o socjalizmu, prawo
rządność i sprawiedliwość
społeczną.
Wychodząc
naprzeć w
ko tym opiniom przystę
pujemy, wcześniej mi za
mierzaliśmy, do zorgani
zowania inspekcji robotni
czo-chłopskiej. Uczestni
kami Inspekcji będą zna
ni z uczciwości i sa! dności robotnicy z dużych za
kładów piocy. Inspekc.a
będzie miała prawo uka
zywania wszystkich nie
prawidłowości oraz wn ta
sk owania o natychmiasto
we usuwania zło.

aktywność Gdyman. G-uyby te inicjorywy obywa
telskie zrealizować — a
wierzę, ie to nasiąpi, to
Gdynia wzbogaci się o
nowe kwietnki,
obiekty
rekreacyine itp. na sumę
przeszło 360 min ił. Nto
sądzę, oby to iwiodczyła
0 marazm!« i ostateczno
ści mieszkańców mego
miasta. Do pomocy zgło
siły się toki« gdyńsk *
zakłady oracy. Chodzi tu
przede wszystkim o tok:«
sprawy jak: budowę msto
lacji wodnych, gazowych
1 ciepłowniczych do no
wycn os edli itp. Ma to
dla nas kapitalne znaczę
nie zważywszy, że wiele
terenów pod budownictwo
meszkomowe nie posiada
niezbędnego uzbrojenia.

J

agan miał zawsze szczęście.
Siedział cierpliwie, aż prze
toczy się obok niego złoty
pierścień. Wtedy jeanak
chwytał go, niezależnie od
tego, czy tym pierścieniem
była praca kąpielowego w
czasie
wolnym od zajęć,
stypendium colleg’u, miej
sce radiowego sprawozdaw
cy sportowego, angaż do
jilmu w firmie Warner
Brothers, lukratywny kon
trakt na reklamę prasową
w General Electric, stano
wisko gubernatora Kalifor
nii, czy też fotel prezyden
ta USA.
Ronald Reagan
sprawuje
najpotężniejszy
urząd na świecie, niemal z
taką, samą obojętną nonsza
lancją i z chłopięcym entu
zjazmem.,
jak to czynił
przez całe swoje życie wy
konując wszystkie zajęcia.
Swego stylu pracy i kiero
wania. nie dostosował w ża
dnym momencie do budzą
cych szacunek wymagań
stanoiciska prezydenckie
go. Prezydentura musiała
więc dostosować się do na
wyków życiowych,
jakie
przysporzył sobie Reagan
jako aktor. Liczy się to co
widać, gdy kręci się film —
wszystko inne nie ,ma zna
czenia”
W 1942 roku w jednym
ze swoich wywiadów Rea
gan
powiedział o sobie:
„Pan Przeciętniak — to mój
pseudonim”. Dziś stara się

oodręcznvm archi
wum pokazują mi
gruby tom oprawny
w szare, płótno. Jego ka^*ty, którymi
są oryginały
sejmowych
dokumentów,
są przesznurowane, a ca
łość opatrzona lakową pie
częcłą. W tej postaci
są
przechowywane te cenne
archiwalia —nikt niczego nie
bedzie mógł tu zmienić.
W Kancelarii Seimu przy
stępuje się obecnie do wste
pnych prac nad przygoto
waniem
do przekazania
dokumentów ósmej kaden
cji do składnicy akt. Obli
cza się, że złożą się one na
jakieś 500 tomów — ponad
dwukrotnie więcej, nii w
innveh kadencjach.
Ale też ta obecna jest
dłuższa, a co ważniejsze —
znacznie większa była in
tensywność
prac Doselskich. Same komisje odby
ły już w sumie ponad 2 ty
siące posiedzeń (często ca
łodziennych), a do sierpnia
bedzie ich jeszcze pewnie
ze dwieście. Wystarczy to
»orównać z kadencją po-

W

Historia

w900tomach
przednią
(dwuKrotnie
mniej), by zdać sobie spra
wę z roli, jaką odegrały w
ostatnich latach komisje bę
dące głównym ośroukiem
działania parlamentu.
Przygotowanie dokumen
tów będzie pracą bardzo
żmudną,-trwa ona zawsze
długo. Każda ka’rta musi
być ponumerowana, będzie
to przecież dla historyka
niewyczerpane źródło wie
dzy
o naszych
czasach.
Przypomnijmy sobie te go
rące debaty w Sejmie, po
dejmowane przezeń media
cje, zainteresowanie wokół
jego Komisji Nadzwyczaj
nych, stosunków z kolejny
mi gabinetami
rządowy
mi. Przez wszystkie te la
ta przecież Sejm starał się
wyważać racje obywatel
skie i państwowe, by Pol
ska nie stała się areną ana
rchii ani a utokratycznego
rządzenia. Działalność par
lamentu, jak to podkreśla
no nieraz na Wiejskiej, dy
ktowana była głównie tros
ką o położenie solidnych
podstaw prawnych, by nie
było powrotu do praktyk,
które stały się przyczyną
kolejnych kryzysów w na
szym kraju. To wszystko
można odcztać w dokumen
tach.

jektu ustawy o spółdziel
niach i ich związkach, doxy
czącej ustawy o radach na
rodowych i samorządzie te
rytorialnym, powołanej w
związku ze sprawą przedłu
żenią bieżącej kadencji 1
ordynacji wyborczej
do
rad narodowych.
Mam na myśli także no
we stałe komisje sejmowe.
Pizy powoływaniu jednej
z nich — Skarg i Wnios
ków — podkreślano
po
trzebę istnienia w obrębie
Sejmu specjalnego organu,
którego zadaniem
będzie
przedkładanie
wniosków
dotyczących usprawniania
pracy instytucji państwowvch, spółdzielczych i spo
łecznych — zgodnie z oczekiwaniami 1 nadziejami,
jakie społeczeństwo pokiada w doskonaleniu funkcji
kontrolnych.
Inna 'z no
wych komisji — Odpowie
dzialności Konstytucyjnej
— choć sprawy skierowa
ne do Trybunału
Stanu
(też organ nowo utworzo
ny) umorzono wskutek am
nestil — me pracowała na
darmo.
Wy selekc jonowa
nie 1148 dokumentów 1 ich
szczegółowa analiza oraz
przesłuchania szeregu osób
pozwoliły również na sfor
mulowanie opinii w spra
wie doskonalenia struktury
i organizacji zarządzania
państwem. Jest to opinia
o dużym znaczeniu i zape
wne nieraz się będzie wrr
cać do spraw w niej pod
niesionych.
Wreszcie — choć może
"w inny nieco sposób —
przechowywane będą tak
liczne w ósmej kadencji li
sty nadsyłane do
Seimu
przez obywateli i różne or
ganlzacje, memoriały i me
moranda. Ta ogromna ko
respondencja
nadchodzą
ca na Wiejską świadczy o
autorytecie, jaki zdobył obecny Sejm w niełatwych
latach swej działalności.

OWY rtyl działania
parlamentu w ostat
nich latach znajdo
wał między innymi wyraz
w utworzeniu nowych in
stytucji w samym parla
mencie l obok niego. Doku
mentacja ich działania
z
pewnością szczególnie zain
teresuje historyków dzie
jów najnowszych. Mam na
myśli np. cztery (zakończy
ły już one swą działalność)
Komisje Nadzwyczajne: do
kontroli
porozumień
z
Gdańska, Szczecina i Ja
strzębia (już w 3,5 miesią
ca od chwili powstania do
szło się w niej do wnios
ku o potrzebie renegocjacji
tych i idących w ślad za
nimi porozumień społecz
ni ch), do rozpatrzenia pro MAURYCY KAMIENIECKI

— „Pafrtia ta sama
ale
□ie taka sama”. Sens tego
stwierdzenia jest coraz bar
dziej zrozumiały nie tylko
dla członków PZPR.

— Wracając do obrad Błu
ra Politvcznego. Prasa dość
obszernie
relacjonowała
spotkania
przed-tawicieił
władz z załogami zakładów
nrarv. Byłv to wszak infor
macje
przekazywane „na
gorąco”.

— M. CHABOWSKI: Są
dzę, że tak włośnie nale
ży ocenić „gdańskie” po
siedzenie Biura Poetycz
nego. Ale także jako je
szcze jeden przykłod na
szej coraz lepszej służby
Po'sce I narodowi.

— W. GONTARSKI: Dia
tego warto raz jeszcze
wtócć do «.prawy. Rabot-

Dyskusję prowadził!
HENRYK NOWACZYK

Ronald Reagan rozpoczął swą drugą kadencję na fotelu prezydenta USA w
dobrym stylu i jeszcze lepszym nastroju. Kampania wyborcza przyniosła mu
nie tylko błyskotliwe zwycięstwo lecz tanże znacznie umocniła jego osobistą
popularnośi w szerokich kręgach amerykańskiego społeczeństwa. Nic też dziw
nego, że inaugurację nowej kadencji prezydenta można było przygotować z wy
jątkowym wręcz rozmachem 1 okazałością. I chociaż siarczysty mróz pokrzyżo
wał szyki organizatorom prezydenckiej parady, po zaśnieżonych ulicach Wa
szyngtonu niosły się szeroko triumfalne dźwięki prezydenckiego marsza Hail
to the Chiei (cześć wodtowi) rozbrzmiewającego na ośmiu oficjalnych balacb
zorganizowanych dla prezydenckich gości.
Ronald Reagan wkroczył ponownie na scenę polityczną świata, w polnym
blasku, uśmiechnięty, pewnz siebie, tryskający zadowoleniem, jakby chciał udowodnić swoim rodakom, że wbrew biblijnej przepowiedni życie nie kończy
się, lecz może dopiero się zacząć od nowa po siedemdziesiątce.
EST
niewą
tpliwie prezy
dentem popu
larnym w swo
im kraju, czło
wiekiem
któ
remu udało się sprawić, że
dla wielu
Amerykanów
świat złudzeń jest bliższy
od brutalnego świata rze
czywistości oraz, że obie
tnica sukcesu jest nieomal
tak potężną siłą jak sam
sukces. Nie wchodząc bli
żej w meandry techniki bu
dowania gmachu popular
ności obecnego prezydenta
USA, przyznać trzeba — z
czym zgadzają się nawet je
go najwięksi krytycy — że
Reagan umie kształtować ł
wykorzystywać emocje i uczucia ludzi do akceptowa
nia własnego programu i
osobistej sylwetki. Gdy lu
dzie wódzą jak Reagan
z wyżyn swego teatru
kieruje na nich z ogromną
wprawą 1 wdziękiem swo
je słowa, jak żongluje świa
tłem, cieniem i dźwiękiem
by przekonać ich, że życie
w Ameryce może być pię
kne, spokojne i bogate, że
nawet jeśli nie jest dziś, to
może być takie później —
to większość słuchaczy przyj
muje te argumenty jako
swoje, daje wiarę rosną
cej nadziei i zaufaniu do
prezydenta.
„Die Weltwoche” z 17 sty
cznU br pisze: „Ronald Re

EJM wyraża przeko
nanie, ie w każaym
środowisku
umac
niać się będzie poczucie pa
triotycznej
odpowiedzial
ności, że rozsądek brać bę
dzie górę nad emocjami, \
troska o dobro powszechne
dominować będzie nad in
teresami
partykularnymi.
— Zdanie to wyjęte z jed
nej z uchwał sejmowych,
to me frazes Test wyrazem
cierpliwego i uporczywego
— wbrew wszystkim prze
szkodom — dążenia nasze
go parlamentu do porozu
mienia narodowego,
jego
codziennego wkładu w re
alizowanie zgodnej z tym
politykrt, w przeprowadze
nie reform politycznych,
społecznych
i gospodar
czych.
Za kilka miesięcy zakoń
czy sie ósma kadencia Sej
mu. W jego poczynaniach,
inicjatywach, debatach i de
cyzjach
łatwo rozpoznać
burzliwe czasy, w
jakich
przyszło mu działać,
od
mienne
etapy polityczne,
stan umysłów i stan gospo
darki kraju. Czy wszech
stronny dorobek Sejmu ós
mej kadencji, który utrwa
la się w życiu w postaci
reform i nowych instytu
cji życia publicznego, bę
dzie także przekazań}' his
torii — w formie dokumen
tacii źródłowej, orygina1nej i całkowitej? Po odpo
wiedź udałem się na Wiej ■

przed Kongresem USA swe
orędzie o stanie państwa
Reagan stwierdził. „Naród
nasz znajduje się u progu
wielkości. Nadszedł czas na
podjęcie nowego wielkiego
wyzwania, amerykańskiej
rewolucji nadziei i możli
wości; rewolucji prowadzą
cej nas na nowe wyżyny
postępu przez przesunięcie
granic wiedzy i przestrze
ni; rewolucji ucha wywo
dzącej się z duszy Amery
ki, pozwalającej nam na
zmobilizowanie nam większej siły niż kiedykol
wiek”.
Taka zawiła retoiyka,
charakterystyczna dla wie
lu przemówień
Reagana,

tę rolę grać konsekwen
tnie 1 osiąga w niej jak do
tychczas pełne mistrzostwo.
Reagan wie, że w specyfi
cznej kulturze i regułach
amerykańskiego życia spo-

Kompleks zabudowań Sejmu przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Po stronie prawej gmach
Rady Państwa, w centrum Sala Posiedzeń Sejmu (odbudowana po zniszczeniach wojen
nych w 1947 •■oku), po prawej — hotel sejmowy w którym zatrzymują się w czasie
sesji posiowle przybyli spoza stolky.
CAF — Matuszewski
korzenie sięgają wiejskiego
Illinois okresu międzywo
jennego, gdzie wśród naj
bardziej cenionych cnót wy
miemano naiwną nabożność purytańską oraz taka
samą wiarę w szczególną
misję Ameryki. Nic też dzi
wnego, że dla uzyskania aprobaty dla swoich polity
cznych, a zwłaszcza zbro
jeni Dwych obsesji Reagan
nie waha się sięgnąć po Bi
blię. Przemawiając ostatnio
do przedstawicieli kół wielkiego biznesu Reagan przywo
lał Pismo Święte stwierdza
jąc, że znajduje w nim wy
mowne przykłady uzasa
dniające dalszą rozbudowę
amerykańskiej potęgi mili-

-Druga kadencja
wielkich marzeń
BBB

Andrzej Krzemień
łecznego i politycznego —
taka właśnie konwencja,
przy jego osobistych pre
dyspozycjach, wykształce
niu i doświadczeniu — orzy
niesie mu sukcesy najwię
ksze.
I przyniosła. Dziś Ronald
Reagan jest znów zadowo
lony, jak zawsze pewny sie
bie, pełen szczęścia i wigo
ru. Chce przejść do histo
rii jako wielki prezydent
Stanów
Zjednoczonych
Jest przecież — jaK sam
twierdzi prezydentem wiel
kiego ramdu, który on wie
dzie ku lepszej przyszłości.
Wygłaszając
niedawno

wynika przede wszystkim z
faktu, że w sposobie myślę
ma obecnego prezydenta
USA niemałe miejsce zaj
muje specyficzna świado
mość „mesjańskiego posłań
nictwa” właściwego już
„ojcom pielgrzymom”, zjeż
dżającym na ten konty
nent przed 200 laty. Zgo
dnie z tym kierunkiem my
ślenia Amerykanie są wy
brańcami Boga, społeczeń
stwem mającym do spełnie
ma niezwykłe powinności.
Widać wyraźnie, że Reagan
jest dopiero w drugiej linii
dzieckiem fabryki snów —
Hollywood, jego duchowe

tarnej. Oświadczając, iż Pismo Święte i opatrzność
boska są po stronie tych,
którzy w Stanach Zjedno
czonych dążą do dalszych
zbrojeń,
Reagan powołał
się na Ewangelię św. Łu
kasza oraz przypowieść
Chrystusa o królu, który
mając 10 tys. żołnierzy
chciał wypowiedzieć wojnę
dwukrotnie
silniejszemu
nieprzyjacielowi dysponują
cemu 20 tys. żołnierzy. Re
agan powiedział też, że nie
wyobraża sobie aby Bóg
obdarzył Amerykę łaskami
jakich nie ofiarował inne
mu narodowi i jednocześ-

nie domagał się od niej
prowadzenia rokowań po
kojowych z pozycji słaoszego.
Nie możemy
grać roli
niewiniątek w świecie, któ
ry nie jest niewinny, tłu
maczy prezydent USA w
orędziu swemu narodowi,
postulując
jednocześnie
nie spotykany dotąd wzrost
wydatków na zbrojenia.
W obecnym projekcie bu
dżetu
USA na rok 1986
wynoszącym, prawie 1000
miliardów dolarów, trzecia
cześć tej kwoty czyli po
nad 300 miliardów dolarów
ma być przeznaczona na
finansowanie zbrojeń. Co
trzeci dolar... A wszak to
dopiero początek ogromne
go programu zbrojeniowe
go, który ma być realizo
wany w ciągu pięciu lat i
kosztować ogółem ok. 2 hi
liony dolarów’. W tym pro
gramie czołową pozycję s1a
nowią koszty, szczególnie
forsowanych przez Reaga
na tzw. wojen gwiezdnych.
W tym względzie głównym
doradcą prezyaenta jest je
go wrtasna
skłonność do
fantazjowania i pasja do
uporczywego
lansowania
pomysłów, które go osobi
ście fascynują i zaprząta
ją mu wyobraźnię. Znana w
dziedzinie odstraszania nu
klearnego doktryna wza
jemnego zniszczenia, zgod
nie z którą pokój jest za
bezpieczony dzięki temu,
że każay atak jadrow7y mu
si skończyć
się własnym
samobójstwem zawsze wy
dawała się Reaganowi nie
do przyjęcia.
Wysuwając
więc w ruwnym stopniu
naiwny co rozbrajający ar
gument: „Czy nie byłoby
lepiej bronić ludzkieng ży
cia niż je pomścić” Reagan
wkomponował marzenie o
„wojnach gwiezdnych” do
swego ostatniego
orędzia

o stanie państwa mówiąc
m. in. „Przez ostatnich 20
lat uważaliśmy, że żadna
wojna nie zostanie wszczę
ta, dopóki każda ze stron
wie, iż może odpowiedzieć
śmiercionośnym kontrude
rżeniem. A ja uważam, ze
istnieje lepszy sposób wy
eliminowania groźby woj
ny nuklearnej. Jest to ini
cjatywa obrony strategicz
nej, zmierzająca do znale
zienia nienuklearnęj obro
ny przed pociskami balisty
cznymi. Niektórzy mówią
ze sprowadzi ona
wojnę
do niebios — jej celem jest
jednak zapobieżenie woj
ny... Niektórzy mówią, że
prace badawcze będą kosz
tourne. Być może. Ale mo
głyby one uratować milio
ny istnień ludzkich, wręcz
samą ludzkość”.
Dziś Reagan
wierzy w
swe „gwiezdne wojny” ma
:,ące Ymeryce rzekomo za
pewnie bezpieczną przyszłosć i ochronę przed „ko
munistycznym
uderzen.era". Forsując zbrojenia,
wygłaszając deklaracje wy
mierzone przeciwko obecne
mu porządkowi
prawnomiędzynarodowemu w Eu
ropie — chce przejść do
historii jako wielki prezy
dent UEA kształtujący po
kojowa przyszłość ludzko
ści. Kłopot w tym, że in
tencje nie idą w parze z
czynami
i kłócą się ze
zwykłym rozsądkiem. Jak
pisze „Die Weltyvoche” Rea
gan razem z żoną Nancy
sni dz,5 już nawet o poko
jowej Nagrodzie
Nobla.
Podniesiemy na duchu owacją jaką Kongres USA
zgotował mu w dniu ukoń
czenia przez niego 74 .lat,
obecny prezydent US\ zda
je się odcinać kupony swej
popularności me bacząc
na to, że tym razem zloty
jiierścień już dawno przem
knął obok niego.
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kończeniu. Obawiam się
lepszym
opatrunkiem
ry zrezygnował z reso
autor szkicu, pomyśla
zacji osób uzależnionych
synonimem
dobrobytu.
dwe lewe ręce, wtedy żadMówi m in. o niej na pa
je, a także dzieje stosun
bow-iem, czy jut nie
na »woje własne rany”,
cjalizacji 1 wrócił dc
nego jako bezpośiednia
środkami toksycznymi,
„Jest nam w ośrodkach
na
robota
nie
będzie
sę
pożegnane
nż. Brunon Przeków między nim a róż
jest
za
pćżlio?
co
oczywiście
nie
ozna
nałogu,
drugi
—
napi
i
nie
naszpikowana
ter
człowiekiem, pod które
MONAKU — pisze au
dobała, choćby ayta na Ie- wożmak
nynąi państwami w tym
cza braku kontroli nad
sany przez człowieka
minologią medyczną ga
go adresem kierowano
tor — bardzo trudno
żąco ..N ektórzy szukoją łat— Jest to sprawdzian «no
Kotańtki — »ty
rÓWnież państwem pol
monarowską społecznoś
wyleczonego dzięki po
węda — rozmowa z czy
i nadai wyraża się z
przebić obiegowy, ogól
ia riuiiłw! ten n»rHomantaM.
wych zarobków. Najbadz ej żliwości technicznych j
skim od początku jego
cią,
doradztwa,
czy
—
bytowi
w
ośrodku
MO
telnikiem. Jest ona na
jednej »trony — wiele
ni#
ptzyjęty
w
Polsce
wkurzają mr*
spekulanc' ganizacyjnych wydziału. To
Wyi,
FZWL,
Wir»«»*
istnienia.
w koniecznych priypad
NAR. Zresztą Kotański
pisana żywym, nieherszczerych slow uznania,
stosunek do pracy i*
1SS4, i*» ty*. •»*, »tr. «.
Wystarczy pójść na rynek, takie podwyższenie naszej
kach — głęboko prze
niejednokrotnie — w
metyczny m językiem, w
podziwu i wazięczności
wykonuje się ją x mu
C«o« SS ci.
W giow'ie S'ę me nresci, że poprzeczki...
ooecnym
stanie
myślanej, acz stanow
innych miejscach — cy
którym napotykamy cza
z arugiej natomiast —
su, te czy się stoi... itd.
czej ingerencji ze stro
stosunków między
tuje wypowiedzi osób
sem może nieco spek
pełne ironii, szyderstwa
Zdaję sobie sprawę *
ny tzw. wychowawców
znajdujących
się
w
państwem a Koś
takularna, ale przeko
i zawiści epitety, któ
utopijności wpajania lu
2
cenzusem i wycho
MONAR
na różnych
ciołem mówił niedawno
rych proweniencja bli
nujące i pobudzające
dziom (tutaj: osobom
etapach
resocjalizacji
wawców' neofitów'. Tak
w sposób jasny i wyraź
wyobraźnię zwroty i po
ska bywa niekiedy naj
resocjalizowanym
—
Krytykowana przez nie
Niewątpliwie jest to wa
ny minister prof. Adam
równania (np. „N.e moż
zwyklejszym " inwekty
przyp
M.J.J poszano
których ^surowość w po
na jjozwolić, aby gra
larem omawianego szki
Łopatka, kierownik TJwom. Ilekroć czytałem
wania pracy, podczas
stępowaniu wooec osób
rzędu ’do Spraw Wyz
nat w ręku
jednego
cu, gdyż stanowi istotne
albo słyszałem te nie
gdy na zewnątrz będą
leczących się w MO
uzupełnienie argumenta
człowieka, rozerwał ich
nań w rozmowie z dzień
sprawiedliwe i bolesne
częstosroc
uczyli się
Za jjarę dni skończy się karnawał Pożegnamy
j;o najpewniej skromnie 1 hez
NAR,
znajduje chyba
wszystkich” — tzn. podla Kotańskiego okre
cji dla rozważań auto
nikarzem „Rzeczpospoli
czegoś odwrotnego. Wy
najlepszą
przeciwwagę
wielkiego żalu. ho przecież już od dawna tygodnie dzielące Nowy Rok od Popielra
tostałyoh — przyp. M
ra, honoru (ącego myśl
tej” (nr 22). Min. Łopat
ślenia (ostatnio jest Jut
chowanie
jednak
ni*
niczym »sc»ogólnym się ni« wyróżniają. Ralujeim w tym czasie nader rzadko, a
w zwierzeniu dziewczy
J.). O narracyjnych nie
pedagogiczną takich hu
ich znacznie mniej), za
ka przypomina, że „Za
moi* opierać się
na
ny przechodzącej trze
Jeśli nawet #lę bawimy, to zazw yczaj w małym pry w atnym gronie i w domo
doskonaiościaeh
szkicu
pianistów, jak Pestaloz
stanawiałem się, skąd
sady polityki wyznanio
nauce
cwaniactwa,
kon
cią fazę resocjalizacji
Kotański lojalnie uprze
zi, Fłangan, Makarenko,
wym zaciszu Prywatki, nieliczne większe zabawy organizowane w restauracyj- ,
w jego oponentach tyle
wej państwa są trwałe
formizmu, lecz na wzo
„Jest to ostatni etap.
czy Korczak, » jedno
dia już we wstępie jed
nych salach, weselne, coraz mniej huczne przyjęcia — jakież słabiutkie to erha
bezrozumnego
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u
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foye im wierny również
godne
uczciwego
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Właśnie on Jest >. wieka, który nie myśli
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w przyszłości”.
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niu magistrów psycho
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blonowymi metodami, x
Wspominając, że
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logii pedagogiki, reso
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pogardą dla kompromi
Polsce działa 35 kościo
cach własnego interesu,
rtl* brzmiała rodzima opowiadać w Stambule jak przede wszystkim
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stawowe zadania — po
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sów, wielkim sercem
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nie próbuje się nawet
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ością
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w
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ków między państwem a
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l funk cjonowania MO
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—
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z
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w
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Kotański
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wyznaniowymi jest do
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wyjście * • „.«fali
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W.ększość pytań do
gować tym skłonnościom
I
narkomanią” (fią obwo
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Kościoła rzym
ciągoty. Życie nabierało wów
miejsce na fotografię)
sku narkomanów — zo
nie boi się tej konfron
sji
wywołuje
także
bezzasadne siowa Kotań
skokatolickiego. Prof. Ło
czas rumieńców - ożywiały cji I dopiero jakiś pioch sypa- mięsa przed postem), pijatyk
nie jest żadnym błysko
stały spełnione w stop
tacji z normalnym(?) ży
choćby
„droga
przez
rr.ę
skiego
na
ten
temat,
wy
patka określił stan sto
»ię towarzyskie kantaty, za nv im w kościołach potem na i szaleństw. Słowem - „mięso
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niu raczej zaaowalająciem i naszym wspól
kę” dr. M. Łopatkowej,
pływające z zasygnali
sunków z tym Kościo
wierano nowe
znajomości, gtowy leczy takową'
w gruncie rzeczy k a żcym, choć przecież da
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żywiej
ped
wpływerr
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rencji prasowej z dzień
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mi 23 listopada 1984 r.
narkomani „są niejako
a po przedzony przyto
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mentowi MONAR 7.«
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cechą
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Ministerstwa
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omaw ianego szkicu Pro
tej zinstytucjonalizowa
Zdrowia i władz
^ vszer.hnei‘ wesoło,
t ci no „kusych
Ma też mięsopust
poprawme. „W ciągu mi
z nich *wój kościec mo
przez toksykomana, któ
cesowi parszywierna mo
Wspomina o tym «am
nej struktury wychoNaoczny św’adek tych uciech, stu", która to nazwa mówdc, swoją
literaturę i tu warto
leden 1 embatadorów Soli- już sama za siebie. Była sy chyba przytoczyć Kfragment
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DZIENNIK BAŁTYCKI

IEDY tranjakiamjria
Okcfo Jwócn tysięcy ludzi słułyło, diuie] lub
ŁObUIy
adaptowane
krócej,
na polskich staktach handlowych w la
do roli transportow
tach II wojny światowej. Wśród tej sporej groma
ców. wojska avewfiird»
*y airaoiiy na inch zatrud
d/ marynarzy, zawodowych I niezawodowych, któ
niani« i zaszły na ląd, kjilka
rych zmienne i przedziwne często koleje wojenne
stewardes nadal pływało na
go losu zaprowadziły pod biała-czcrwonę ban
frac’mówcach, podobnie jak
derę,
znalazło się czterdzieści kob.et. W przewa
pracujące fam jut prztó
wojną kucharki. Z wymie
żającej mierze oyły to stewardesy które pływały
nionych czterdziestu kobiet
już przed wojnq na naszych pasażerskich trans
piętnaście pełnjiło trudną,
atlantykach, a ponadto kucharki zatrudnione na
a przede wszystkim bardzo
frachtowcach.
niebezpieczną służbę przez
długich sześć wojennych lat.
niona
w k*lku i to poasta Polskiej”, ,,Krakowie", a
Jedną z tych cichych boha
później kuoharKą na dro
terek pracujących przez tak wowych publikacjach.
długi
okrea
w stałym 1 Jak podaje W K. Tanie- bmcowciu Polsko-BrytyjsKi«
Okręto
zagrożeniu
nieprzyjaciel wski-Elliott w swym „Spi go Towarzystwa
„Lwów”. I na tym
skich torped czy miii, bomb sie personelu zatrudnionego wego
lub pocisków artyleryjskich na statkach Polskiej Mary statku jej służba morska
była Leontyn* WNOROW- narki Handlowej w latach omal nie dołwegła końca, ą
w każdym bądź razie uleg
SKA, która zmarła 28 gruid 1989-1915”, Leontyna Wno- ła
przerwaniu.
nia ub.egłego roku, w wie rowoka z domu Berek, uku 79 lat
„Lwów”
i trzy kinu sta
rodziła się 7 mairca 1907
Nekrolog od rodziny, w roku w miejscowości! Lu- tki tegoż armatora, bliźnia
„Lublin",
ma leńki
którym zresztą drukarsid bcza. Kucharirą okrętową czy
chochlik dokonał przykre
go przekręcenia nazwiska
na Wronowska, zawierał
jedynie
informację,
że
„umarła po ciężkiej choro
bie długoletnia i zasłużona
pracownica morza". Pod t>m
względem
obszerniejsze
wiadomości o zmarłe.i po
dał netóolog PolsiKiej Żeglu
gi Morskiej, w którym na
pisano o Lecntyme Wnorowskiej, że była emeryto
wanym kucharzem okręto
wym PŻ.M i że odznaczo
no ją Krzyżem Kawaler
skim Orderu
Odrodzeni*
Polski, Złotym
Krzyżem
Zasługi. brązową i Srebr Jerzy Pertek
ną (tylko?) odziiaKą „Zasłu
żony Pracownik Morza” aostała w latach trzydzies drobnicowiec „Puck” i wię
,i że
była
uczestnikiem tych, w każdym razie kszy „Lewant” ’ przebudo
okresie wany na tankowiec do prze
konwojów II wojny świa w początkowym
lotniczej,
wojny pełniła tę funkcję wozu benzyny
towej.
Wydaje mi się, te nale n,a małym masowcu Bałty służyły w drugiej połowie
ty o Zmarłej napdisać nieco_ ckiej
Spółki
Okrętowej 1943 roku na Morzu Śród
więcej, skoro weszła do na „Narucz". Z kolei była ste ziemnym. Pod koniec roku
szej historiografii morskiej w ar desą, a potem kuchar wchodziły one w skład w.el
M. Zarzecki
II wojny Światowej, wymię ką na frachtowcu „Żeglugi kiegc konwoju alianckie
go. który któtko po zawinię
ciu do włoskiego portu Ba
sztuki bawienia się — była walką snobizmu, ale stanowczo nie chcieli ri został niespodziewanie
bardzo trudną i często, z powodów ulegać starym formom. Cenili ekstra zaatakowany w nocy z 2
ówczesnych warunków społecznych, wagancję w ubiorze i w sposobie by na 3 grudnia przez 105 me
wręcz utopijną. Ale próby takie ist ciu, w sztuce i w życiu codziennym, mieckich bombowców nur
typu
„Ju-88’\
niały i warto je przypomnieć, zwła ale miał a to być fantazja dostępna kujących
szcza, że dziś to naszym społeczeńst dla wszystkich, kokietowali nią nie Wśród trafionych statków
wie istnieje potrzeba przeciwstawię salonowych koneserów, lecz zwraca znajdowały się tankowce, z
nia się banalnym, standardom roz li się do odbiorcy masowego. Grupy których pożar ryc.iło roz
rywki — prawdziwej zabawy, któ artystyczne, yiystępujące w pierw przestrzenił się na inne sita
szych dziesiątkach lat dwudziestego tki konwoju, powodując tą
rej problem stale istnieje.
„Młode pokolenie, zaprawione wy i cieku, postulowały zatarcie granicy czną stratę siedemnastu jed
bornie do pracy i walki z życiem, pomiędzy sztuką żywą a życiem w nostek. Była to prawdzi
zagrożone jest jednym z najwięk tym sensie, że sztuka miała głęboko wa katastrofa jedna z, naj'
szych nieszczęść dzisiejszych czasów, przenikać wszystkie formy codzien większych zbiorowych klęsk
ności, że styl życia miał być sztuką. alianckiej floty podczas
a mianowicie zanikiem wyobraźni.
nazwana
„Pean
Dadaiści w Szwajcarii i we Francji wojny,
Nasze pokolenie oyto to młodości
smutne, ale dzięki ogromnemu roz głosili wolność od konwenansów spo Harbor floty handlowej”.
rostowi wyobraźni umiaio się bawić. łecznych, towarzyskich, artystycz
Polacy mieli przysłowio
Młodzież dzisiejsza jest pełna radoś nych ubierali się jak najdziwacz
we
szczęście w nieszczęś
niej i prezentowali jak w najdziwa
ci, u{e na ogół bawić się nie urnie
i często skarży tię na nudę”. Oto czniejszy sposób zachowanie się. Po ciu. „Lewant” zdążył opu
zdanie wyjęte ze wspomnianego od dobnie postępowali futuryści, którzy ścić Bari przed
nalotem,
wystąpili z hasłem „sztuka na ulicę”, a
czytu Leona Chwistka.
Idący właśnie do
te
marzyli o „futuryzacji” całego życia,
o urządzeniu gigantycznych imprez go portu „Lublin” zdo
masowych, imprez? w których sztu łał zawrócić na pełne mo
ka i zabawa byłyby nierozerwalnie rze. „Puck” i „Lwów” zo
złączone.
stały wprawdzie zatopione,
Nie do nich jednak należały irod ale prawie bez strat, gdyż
ki
finansowe, nie oni prowadzili po zginął tylko III oficer „Pu
®
litykę kulturalną owych dni i lat. cka” Jerzy Pluciński, a kil
Sztuka nowoczesna dla mas, prawo ku ludzi odniosło rany i o#©• do zorganizowanej, twórczej zabawy brażenla.
dla mas? — bardzo tzyoko ściągnęło
Kiedy „Lwów”
został
to na ich głowy zarzut bolszewizmul
Wspomniany Leon Chwistek (należą zbombardowany 1 zaczął ocy do ówczesnej awangardy furmU- siadać rufą ' na dnie, kapi
tycznej) w cytowanym tutaj odczy tan Stanisław Lehr dał ro
statku.
cie przewidywał z góry: „Obawiam zkas opuszczenia
się, te te uwagi ściągną na mnie je Część załogi uczyniła to w
Zabawa
* polotem, z fantazją,
szcze raz zarzut bolszewizmu...”. Le szalupie, reszta na tratwie;
wciągająca wszystkich jej uczestni
wica artystyczna rozumiała społeczne wśród tej partii były dwie
ków dc twórczej działalności — to
bardzo pięknie brzmi, ale co miatoznaczenie zabawy, główne gatunki ba kobiety: stewardesa Euge
by oznaczać w praktyce? Chwistek wienla się, elementy zabawy w ży nia Wlazło i kucharka Lewyjaśnia to bliżej to taki sposób.
ciu towarzyskim, to sztuce nowoczet ontyna Wnorowska.
„Decydująca jest tu, jak wszędzie w nej, w widowiskach, kabaretach, w
Wnorowska piekła właś
sztuce, wrażliwość artystyczna i zdol kinie, i to teatrze. Głosiło koniecz nie chleb, gdy zaczęły pa
ność do twórczego entuzjazmu. Jeśli ność przezwyciężenia szablonów, zre dać bomby. Mimo to nie
forma jest doskonała, uroczystość zygnowania z banalnych, stereoty przerwała swej pracy, tyl
stanie się dziełem sztuki, bez wzglę powych rozrywek na rzecz zabawy ko na wszelik wypadek wło
du na to, czy chodzi o sprawy reli oryginalnej i twórczej.
Artystami żyła kamizelkę ratunkową;
gijne czy świeckie. Widziałem rewie mają być po prostu ci wszyscy, któ już
wkrótce jej przezor
wojskowe, któ~e niewątpliwie oyły rzy biorą udział to zabawie. 1 jesz ność została wynagrodzo
dziełami sztuki. jakkolwiek nie mia cze raz przypomnijmy Leona Chwis na. Kiedy zabierała się do
ły nic wspólnego x *eligią ani me tka: „Szablon pracy, szablon kin, wyjęcia z pieca drugiej pa
tafizyką. Pozwolę sobie nawet iwier szablon teatru, szablon konwenansu rtii Chleba, koło statku de
dzić, te zwykła promenada może w towarzyskiego, szablon literatury. tonowała bomba, kilka zaś
pewnych warunkach zamienić się w sztuki itd. — a jednak chęć wyży minut później „Lwów” odzieło sztuki, podobnie jak bankiet, cia się, chęć zabawy góruje nad trzymał bezpośrednie tra
Warto tię zastanowić fienie. I wtedy trzeba było
zabawa taneczna czy popis sporto wszystkimi.
nad tym, co by było, gdybyśmy zab opuścić statek. Według re
wy”.
Cyganeria artystyczna po piele rali Hę do orgcnizowania zabawy, lacji
kapitana,
spisanej
sze J wojnie światowej wystąpiła z gdybyśmy wysilili w tym kierunku przez Jerzego Rłngera:
hasłami sztuki jako wielkiej zabawy inwencji i starali się wyzyskać ntez
„Gdy przeliczono na trat
indywidualnej a zarazem zabawy mierne możliwości humoru i dowcidla wielkich tłumów — nie chcieli pu, drzemiące na dnie jednostek na wi« rozbitków oKazało się,
być wytworni i subtelni, nie chcieli pozór mdłych i nieciekawych...”. My że brak kucharki i jeszcze
mieć nic wspólnego z dawnymi kon ślę, że warto zastanawiać się nad kogoś.
— Gdzie nasza szefowa r
organizacji
zabawy,
wenansami towarzyskimi f ze sno problemami
bistycznym wyrafinowaniem. Zapew przynajmniej raz to roku w czasie — niespokojnie półkrzycząc,
dopytywał się kapitan.
ne sami ustanowili nowe rodzaje tradycyjnego karnawału.

K

—
Zimowy p«jzai.

FoŁ

ZY zdajemy sooit sprawę, te
człowiek jest taKże „homo lu
den*”? I co to właściwie zna
czy? Johan Huizinga, światowej sła
wy intelektualista holenderski (au
tor m. in. „Jesieni średniowiecza”)
napisał w 1938 roku pasjonującą
książkę pod takim oto tytułem: „Ho
mo ludens. Zabawa jako źródło kul
tury”.
Przywołałem tutaj tę kriążkę, po
nreważ ona właśnie stawia to spo
sób najbardziej efektowny i jaskra
wy problem zabawy jako twórczości
ludzkiej, jako formy kulturowej. Za
bawa nie ma tu nic wspólnego z
bunainą rozrywką, która
dzięki
współczesnej technice rozrosła się,
przybrała tysięczne kształty, wypeł
niła szczelnie woiny czas, zostawia
jąc pusty umysł i stępiałą wrażli
wość. Świat dwudziestowieczny za
lany został oanahiymi rozrywkami,
pozornie stwarza szansę rozwoju we
sołości bez granic. Jednak człowiek w
ten sposób nie tylko „zabija czas”,
aie niszczy także to wszystko. co to
prawdziwej, gięboko rozumianej za
bawie mogłaby ma dać możliwość
dodatkowego rozwoju wewnętrznego,
mogłaby wyzwolić jego wyobraźnię,
pomysłowość, aktywność.
Problem zaoawy, w jej głębokźm
rozumieniu, oył problemem żywym
zawsze i wiele nad nim dyskutowa
no. Nietrudno znaleźć także w pols
kiej kulturze bogate materiały do
dziejów naszego „homo ludens”. Róż
ni ludzie na różne sposoby nadawali
zabawie rangę twórczą traKtowali
zabawę jako formę sztuki i sztuce
pragnęli naaać formy zabawy Na
leżał do nich między innymi jeden
z najwszechstronniej uzdolnionych
ludzi ndędzywojennej epoki Leon
Chwistek, filozof, malarz, pisarz, te
oretyk kultury. (jn to w roku 1932
wygłosił w Związku Literatów w
Krakowie odczyt pod tytułem „Za
bawa i sztuka bawienia się”.
Jego pojęcie zabawy jaku twórczo
ści, aktywności ludzi mających nie
tylko poczucie humoru, ale i wyzroo
lenie od banału wyobraźnie — bar
dzo bliskie jest poglądom Huizingi,
a sformułowano nawet wcześniej.
Ale tego typu poglądy, można rzec,
wisiały w powietrzu epoki, która nie
chciała już wierzyć w dostojną po
wagę świata opartego nu pozornie
niewzruszonych podstawach. Zart,
śmiech, kpina, zabawa, doceniane
już p~zez modernistyczna cyganerię,
po pierwszej wojnie śuńatowej za
czynały robić karierę to wielu dzie
dzinach życia: to sztuce, literaturze,
w życiu towarzyskimi w teatrze Pod
jęta to tym czasie przez aumngardę
artystyczną wszystkich krajów, tak
że przez naszą, walka o prawo do
zabawy, rozumianej w nowoczesny
sposób_ o nauczanie szerokie mas
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pak sie
bawić
&

Józef Kuszewski

pa mięsne} wieczerzy podać
około 12 w nocy mleko, jaj
ca I śledzie", co symbolizo
wać miało stopniową zmianę
menu - odchodzenie od
mięso
poprzez nabiał do
potraw' postnych. Bywało jed
nak często, ie rozochocone
towarzystwo nie przestawało
ani jeść an! szaleć o półno
cy z wtorku na środę jtędrzej Kitowicz w swoim „Opi
sie obyćzajów za panowania
Augusta III” wspomina o ta
kich, co to: „przy postnych
jut potrowach tańcami I pl-

ezęszo w pospolity gwałt za
dawany spokojnym sąsiadom,
których bez pardonu objada
no opijano.
Nie darmo
twierdzi więc .Kitowicz, że
„kuligi najwięcej bawiły się
pijatyką I obżarstwem”. Ulu
bioną rozrywką w sferach wyż
szych były natomiasl maska
rady — przebierano się I naś
ładowano Żydów, Cyganów,
olejkarzy, wiejskie dz“awcięta. W aiągu trzech ostat
nich dni karnawału, w czasie
„kusych dni zapustnych, wieś
również miała swoje radości.

jatykaml ąwalcllł Wstępną
Środę I Wstępny Czwartek,
ledwo hamując się w *wywo
11 w pierwszy piątek postny".
Tańcować wtedy nie mieli już
odwagi, lecz pić I jeść nie
przestawali, „zalewając su
choty I postne potrenwy roz
Zapustne uciechy szlachec maitymi trunkami I niby spłu
kie I magnackie były rzecz kując z gardzielów tlustoścl
jasna bardziej wymyślne, a mlęsopustne”.
zaczynały się Już w
tłusty
Szlachta
ntzszej fo'tuny
czwartek 1 trwały az do sa
mego PoDleica. Zwyczaj na szczególnie upodobała
so
kazywał, by w ostatni wtorek bie kungi przeistaczające się

W ostatni wiórek np. bawio
no się obnoszeniem po cha
łupach drewnicnego kurka
Gospodynie wynosiły parob
kom przeróżne wiktuały, które
trafiały potem
na stół. Lud
mawiał wprawetzie. że „w
zanustny wtorek stoi diabeł
za drzwiami karczmy I spisu
je wychodzących z niej po
północy", „a Księża potępia
li mięsopusty jnke ,,cd czar
ta wymyślone”, lecz i w niż
szych warstwach nie trakto
wano rygorystycznie 12 ude

„Mięsopustu polskiego" Kas
pra Miaskcwskiego (1549 1622). Ten poetycki opis „bie
siady na ostatnim zgonie”
nie pomija oczywiście sutozastawianego stołu, na któ
rym jest i gorzałka przepala
na, i grzane piwo, i gęś, I
pieczeń z chrzanem
oraz
rozmaite ptactwo — Jarząbki,
kuropatwy, cietrzewie. Później
natomiast uwagę autora przy
kuwa płeć płęKiia:

Nie szczędzono więc pie
niędzy, nie żałowano jadła i
napojów, a odgłosy tańców i
zabaw rozlegały się zarówno
w miastach jak i na wsiach,
w pałacach I dworach,
w
wiejskich karmach i gospo
dach. Tam wystarczyła zwyk
ła gorzałko l niewyszukana
zabawa ot choćby taka, o
której
wspomina Zygmunt
Gloger w „Encyklopedii sta
ropolskiej”s „Dziewki nie po
brane za mąż I paroocy nie„A nfe tak snąć rra/u/ę ma pożenieni ciągnęli kloc aa
gospody, gdzie póły lano nań
hrze Dyanny

Jako się dziś ustroją nasze
w Polsce panny
Kto policzy łerety, mancie,
łańcuszki
Choć się na to zalęgły w
owym domu dluikl? (...)
A ten towar najwięcej w
mięsopusty służy,
Gdy sudanny młodzieniec
strojnej pannie służy
A Kupido, stanąwszy na utr
oniu w kroku
Natężywszy swą strzelę
ciągnie luk po oku”. (...)

0 W

wodę ai gospodarz okupi1 jlę
sufym poczęstunkiem. A po
tem babv skakały przez ten
pień „na len" o gospodarze
„na owies”, z czego wnios
kowano jakie będą przysz
łoroczne plony",

— Panie kapitanie, je
stem — odezwała się Wno
rowska. Jej głos pochodził
spod burty tonącego „Lwo
WŁ.”.
Po skoku z poKładu do
morza usiłowała ona prze
zwyciężyć przeciwny prąd
i dopłynąć do tratwy wy
pełnionej ludźrr*. Nie była
osamotniona. Do
tratwy
płynął również I mechanik
Kazimierz Skrzypek. Wkro
tce oboje napotkali wycią
gnięte dłonie towarzyszy
niedoli i powiększyli kom
plet rozbitków „Lwowa".
O zatonięciu jej stat
ku załoga „Lwowa”,
podobnie jak
„Pu
cka”, miała przymusowy
urlop Wnorowska
zamustrowała na nowy sta
tek po blisko trzymie
sięcznej przerwie, 1 marca
1944 roku. Zostaia kuchar
ką na „Kowlu”, jednym z
pięciu drobnicowców wo
jennej produkcji
amery
kańskiej typu N3-S-A2, wy
dzierżawionych przez „Że
glugę Polską” od USA w ra
mach ustawy o pożyczce
i dzierżawie (^Lend-Lease
Act) i pływających w czar
tarze brytyjskiej War Tran
sport Administration. Prze
szło poł roku później prze
mustrowała
na
przedwojnny
nabytek
GAL
motorowiec i,Stalowa Wo
la”. Statek ten wraz z bli
źniaczą
„Morską Wolą”
bvł w polskiej flocie
re
kordzistą w przeprawach
konwojowych przez Atlan
tyk, co zyskało tym stat
kom imano rekordzistów
atlantyckich
konwojów.
Miały ich na swym kon
cie po czterdzieści, co mo
żna uznać za nieoywały
wyczyn, biorąc pod uwa
gę ich niedużą szybkość i
faKt, że właśnie na północnoatlantycKiej trasie nie
mieckie U-Booty zbierały
krwawe żniwo. W ilu rej
sach na tej trasie brała udział Leontyna Wnorowska
na „Stalowej Woli”, a uprzednio na „Kowlu", tego
niestety źródła nie mówią.
p AK wspomniano na
fs początku, w nekrolo
gu Leontyny Wnorowsklej podano, iż była od
znaczona Medalem
Mor
skim. Informacja ta zosta
ła zapewne powtórzona za
publikacją TaniewskiegoElliotta „Spis personelu...”;
czytamy tam też, że lista
obejmuje 11 kobiet i że nie
jest kompletna. To ostatnie,
stwierdzenie dotyczy także,
moim zdaniem Walentyny
Wnorowskiej jeśli
chodzi
0 przyznany jej Medal Mor
ski PMH, Medal taki przy
znawano za czas wojenne
go zaoKrętowania, konkret
nie za rok pływania. Za ka
żdy następny rok zamiast
no wego medalu nadawano
tzw. okucie, a więc za dwa
lata służby na morzu Me
dal Morski z Jednym oku
ciem, za trzy lata — z dwo
ma okuciami i za cztery
lata — z trzema okucia
mi. (Podobnie było w Ma
rynarce Wojennej z nada
waniem Medalu Morskie
go). Sądząc z tego, co po
daje Taniewsici, Wnorow
ska przepływała co naj
mniej trzy lata (odliczając
przerwy w zaokrętowaniu),
a może nawet i więcej. I
dlatego winna mieć Medal
Morski PMH z dwoma oku
ciami i z tego tytułu — fi
gurować wśród najbardziej
odznaczonych kobiet, które
były w latach 1939-1945 z,a
trudnione na statkach PMH
1 pełniły służbę na niebez
piecznych
konwojowych
trasach.
A nawiązując do tytuło
wego zapytania kapitana
Lehra: — Gdzie nasza sze
fowa? — można odpowie
dzieć • przeszła,
podobnie
zresztą jak przed trzynas
tu laty sam kapitan — na
WIECZNĄ WACHTĘ.

żywne hanalarkl combrzyły w
tłusty czwartek czyli jak pi
sze Kitowicz „sprawiały so
bie ochotę, najmowały mu
zykantów, nanosiły jadła I
trunków / tańcowały na ullcy, wciągając da zabawy
mężczyzn. Dystyngowani pa
nowie woieli się oczywiście
opładć, ale „chudouszowle I
hołyszowle dia samego Jad
ła / napoju narażali się na
złu panie” pize z wesoła prze
kupki.
Znane również były zapu
stne uciechy w dawnym bo
gatym Gdańsku, gdzi* kar
nawał obfitował w liczne atrakcje - bale i przyjęcia w
Dworze Artusa, w domach ce
chowych i patrycjuszowskich.
O zapustach w XVI-XVP-wie
cznym Gdańsku pisze m. In.
Marla Bogucka: „Na jednej
ulicy kuśnierze, poprzebiera
ni
za Murzynów, ustrojeni
w korony, ze światełkami na
głowach I obręczami na rę
kach produkowali słynny ze
społowy taniec - moreskę.
Na drugiej wvstepowaii, ska
cząc i pląsając rzeźni cy p otrzq
sajacy groźnie swymi topora
mi. Gdzie Indziej jeszcze szy
Każda dzielnice miała przy prówie prezentowali tanhc
tvm jakieś własne zabawy i marynarski z obnażonymi mie
ooyczaje stanowiące lakby czarni",
Jej karnawałową specjalność.
Kraków I Jego przekupki sły
A prosty lud? Na Kaszu
nęły np. z ccmbrzenia. Za bach bawiono się zawsze o-

rzeń zegara w nocy t wtor
ku na popielcową środę I
nie
przechodzono natych
miast od zapustnej radości do
wielkopostnej powagi. W Po
pielec dokazywąno jeszcze
niemało,
a p*-ym wiodła w
tym czeladź i studenterla.
Przebrana za „dziadów. Cy
ganów I niedźwiedzie” płata
ła przeróżne figle, wyłudza
jąc od pospólstwa grosz* i
trunki, łapiąc służebne dziew
łoi I caiprzęgając Je do po
tężnego kloca, któ-y ofiara
musiała ciągnoć aż nie schwy
tano następnej, Psotnicy cza
towali przy kościołach, by
niepostrzeżenie rzucić na ple
cy jakiejś spieszącej na na
bożeństwo białogłowie kurzą
nogę, Indyczą szyję albo sko
rupę Jajka. Nie koniec i na
tym, bo swawolnicy posunę
li się do tego, że sami roz
dawali sobie Popielec, trze
piąc się po głowach worka
mi popiołem napełnionymi al
bo wysypując miski popio
łów na g/owy przechodzą
cych lub też rzucając napeł
nione popiołem naczynie ko
muś pod nogi.

5

tfiedzWparidTujam a Kościołem

© Dokończenie ze str. 4
władze państwowa, jak
i przez odpowiedzial
nych przedstawicieli Ko
ścioia. Państwo jest za
interesowane w utrzymy
waniu stałego tLalogu *
Kościołem".
Minister wymienił ról
ne formy tego dialogu,
a więc: spotkania co pe
wien czas — premiera
z prymasem Polski, regu
lpnne posiedzenia komi
sji wspólnej przedsta
wicieli rządu i Episko
pal u (w ubiegłym roku
— czterokrotne).
Stałe
robocze kontakty mię
dzy Urzędem do Spraw
WTyznań a
sekretaria
tem Episkopatu, częste
spotkania
wojewodów
lub prezydentów z bisku
parni diecezjalnymi, sta
łe kontakty wydziałów
do spraw' wyznań z kurianii biskupimi, roumo
wy laczalińhów gmin z
ducnoweństwem para
fialnym i wreszcie stałe
kontakty robocze mię
dzy rządem a Stolicą
Apostolską. „Często są
to rozmowy trudne. W
sumie jenuak służą row iązywaniu występują
cych problemów czy tru
dnoścl”.
KierowniK Urzędu Do
Spraw Wyznań nie u ■
krywał tego, co prze
szkadza w normalnych
stosunkach państwa z
Kościołem, co je utrud
nia i komplikuje. Nieko
rzystny wypływ na nie
ma „przede wszystkim
sprzeczne z Konstytucją
PRL i ustawami działał
ność niektórych ducho
wnych a także niektó
rych ludzi świeckich,
którzy manipulują in
stytucjami kościelnymi
w celach sprzecznych z
prawem i racją pań
stwa. Duchowni, któ
rzy nadużywają swego
stanu lub świątyń dla
celów politycznych szko
dzą nie tylko państwu,,
ale i Kościołowi, przesz
kadzają
porozumieniu,
którego Polska tak po
trzebuje”. Stosunki te
zakłóca także „Przeja
wiany przez niektórych
duchownych
wojujący
klerykalizm,, atakowa
nie zasady oddzielenia
Kościoła od państwa,
chęć podporządkowania
instytucji świeckich du
chownym. Znane są wy
w’olywane przez tego ro
dzaju duchownych, a
także świeckich kleryka
łów różne lokalne kon
flikty na tle świeckości
szkoły bądź niektórych
Innych instytucji publi
cznych”.
Min. Łopatka opowie
dział — podkreślając, że
prawo jest dia wszyst
kich -- o działaniach
władz służących pow
strzymaniu tego rodza
ju działalności, a więc
przede wszystkim roz
mowach z. władzami ko
ścielnymi. Wysyłanych
doń pismach — w ubie
głvm roku Urząd Do
Spraw Wyznań przepro
wadził dziesiątki takich
rozmów i wystosował
ponad 30 tzw. pro me
moria, w których wska
zywał na bezprawną
działalność
niektórych
duchownych. „W 1P*>4 r,
w porównaniu x rokiem

chocz« w niedzielę przed tłu
stym czwartkiem i w sam tłjsty czwartek, kiedy to odręb
ny rytuał stanowił poczęstu
nek - purcle czyli pączki, ru
chankf, racuchy I rynczochy
— placki kartoflane pieczone
bez tłuszczu na fajerkacn. W
ostatnią niedzielę karnawału
zaczynała się zaś prawdziwa
zabawa — do upadłego. Tań
czono bez przerwy do pół
nocy we wtorek, w przer
wach pojadając najchętniej
gotowaną kapustę z wieprzo
winą. Jck ognia unikano w
tych dniach takich zajęć jak
szycie, haftowania czy robo
ta na drutach, bo pogwałce
nie starego obyczaju grozić
podobno miało trudno goją
cymi się ranami na palcach.
jeszcze inaczej spędzali ostat
ki rybacy. W oowieści Fran
ciszka
Fenikowskiego
pt.
„Czerwona ręka", której ak
cja toczy się w pierwszej po
łowie XVIII stulecia znaidujeny laki opis: „W zapustny po
niedzlałek schodzili się rybitwoY/ie w checzy swego dziedziezreao lak' cesarz parnią
ceaa króla, głowy ma-śzaperfit
któremu zawsze wszystko sie
zwierzało I który zawsze „nai

poprzednim zmalała ni«
co polityczna antypań
stwowa aktywność nie
których
duchownych.
Nadal występuje ona
jednak w
rozmiarze
dość szerokim. (...) wła
dze kościelne są zbyt to
ierancyjne na ogól wo
bec duchuwnych, którzy
uprawiają sprzeczną z
prawem dzLłalnosć.
Cora» więcej
ludzi
wierzących — mówił
dalej minister — obu
rza się na zamienianie
ambon w studia „Wol
nej Europy”, a świątyń
w miejsce politycznjch
wystaw.
W części
końcowej
lozmowy prof. Łopatka
opowiedział, że Kościół
1 duchowieństwo płacą
przewidziane
piawem
podatki, że nie ma tu
istotnych zaległości, ze
nie ma tu ani dyskr>
minacji ani uprzywile
jowania, że duchowni
otrzymujący przesyłki z
zagranicy płacą opłaty
celne zaś niektórym ob
darowanym władze cel
ne uazielają, w uzasad
nionych prawem, przewi
dzianych ulg i że osoby
duchowne
traktowane
są w tych sprawach jak
wszyscy inni obywatele
Była to pośrednia od
powiedź na zarzuty ja
kie padły pod adresem
państwa i jego polityki
wyznaniowej w procesie
toruńskim.
Oświadczenie min. Ło
patki o obecnym stanie
stosunków' między pań
stwem a Ko-ścioiem. otwarte i szczere o istot
nej aktualności, choćby
ze względu na wątpliwo
ści a niekiedy histerię,
jakie wywołało w nie
których
środowiskach
prowokacyjne, skierowa
ue przeciwko państwu i
jego polityce wyznanio
wej, przeciwko dialogo
wi, zabójstwo ks. Popie
łuszki, budii kilka reflek
sji. Minister bez niedo
mówień
wskazał na
działalność tych ducho
wnych, którzy utrudnia
ją prawidłowy rozwój
stosunków z Kościołem,
przeszkadzają w toczą
cym się dialogu. Niekie
dy pisze o takich zjawi
skach prasa. Rzecz cha
rakterystyczna,
chyba
tylko dla naszego kraju
— wypowiedzi czy pu
blikacje o takich nieao
rzystnych zjawiskach w
niektórych środowiskach
kościelnych i świeckich
wywołują protesty, wy
powiada się opinie o rze
kornej kampanii antyko
ścielnej, walce z religią
a bywa, że pewne kate' gorie osób piszą listy
zawierające całą furię
nienawiści, niewybred
nych określeń, wulgar
nych obelg. Reakcja pe
wnej grupy czytelników
na artykuł Stanisława
Stanucha w „Gazecie
Krakowskiej” o pseudoszopce, bez' postaci Chry
stusa, Maryi, św. Jozefa,
ale za to o wyraźnie an
tysocjaiistycznej wymo
wie w mistrzejewickim
kościele jest smutnym
tego przykładem. Smut
nym i bolesnym, bo uka
żu je, że albo słowa o
miłości, oofitawie ewan
gelicznej padające z am
bon zupełnie są obce
niektórym x pu-zoru głę
boko
wierzącym,
do

lepsze miał słowo". Każdy
przynosił przypadaiaca na
niego część niewodu. (...)
Siadali niczym 12 apostołów
w wieczerniku do długiego
stołu zastawionego przez bial
ki grochem ze szperką, kieł
basą, potrójnymi
węgorza
mi, solonymi, niesolonyml I
pieczonymi na węgliszkach.
Jedli pączki, pili rybackie wi
no (...) Wieczorem gdy szy
per schował już niewód na
poddaszu, w Izbie zaczyna
ły się tańce I śpiewy".
Naszym praprapradzlodom
niósł więc karnawał
sporo
przyjemności i radości — na
miarę stanu kieszeni i zwy
czajów środowiska, z które
go się wywodzili. Pozostawiał
po sobie zawsze miłe wspom
nienia, które, a była to do
mena nie tylko płci pięknej
— pielęgnowano przez cały
rok - do następnego zapu
stu. Dzisiaj mija nam karna
wał szybko, bez elektryzuiących wrażeń, bez sensacji i
wielkich towarzyskich skanda
li. Upływa nieoostrzeżeme, bv
nie powiedzieć obojętnie. A
samo słowo karnawał
tak
niewiele już teraz znaczy... ’

Anra Jęsiak

nich nie docierają, bądź
docierają te kazania,
które nie mają nic
wspólnego. W każdym
razie — choć daleki je
stem od udzielania raa
Kościołowi — myślę ie
te pełne jadu i nienawi
ści listy, mogłyby się
stać przedmiotem giębo
kiej troski i poważnego
namysłu. Ich autorry w
sposób
zawstydzający
kompromitują Kościół...
pewnością aą to
przypadki skraj
ne, zastanawia jea
nak niezwykłe przeczuniektórych śroao£enie
isk katolickich na wy
powiedz! prasy o spra
wach Ko&cioła. Chciały
by one jakby zamknąć
usta inn>m, nie pozwo
lić wy powiadać się o
Kościele, stworzyć temat
tabu, pozwalać mówić
tylko to co jest dobre
w jego postawie, jedy
nie takie rzeczy widzą,
milczeć zaś o tym wszy
stkim, co jest niewłaści
we. Po publikacjach w
niektórych 'pismach ukazujących stan prasy
katolickiej i rozmach
budownictwa sakralne
go, pisma katolickie od
„Gościa
Niedzielnego**,
przez „Niedzielę”, po
j,Tygodnlk Powszechny”
1 inne ruszyły z gwałto
wnyrni atakami na auto
rów tych artykułów. A
przecież niedawno sam
„Tygodnik Powszechny"
przedstawiając na całej
kolumnie tytuły
pism
katolickich, bez prasy
świeckich
ugrupowań
katolickich przyznał, że
nawet „Po 13 grudnia
1981 r. prace nad organ!
zacją pism, które otrzy
mały zezwolenia, trwa
ły bez przeszkód, uzy
skiwano także zgodę na
wydanie kolejnych tytu
łów i w rezultacie lata
1982—iy84 to okres, gdy
renesans prasy Katolic
kiej w pełni się ujaw
nia” i że „sytuacja na
rynku prasowym w pe
wnym sensie
zbliżyła
się do rzeczywistego obrazu sytuacji społecz
nej w aspekcie wyzna
niowym”.
W krajach takich jak
Włochy, Hiszpania, Frań
cja, wypowiedzi środ
ków przekazu i to mo
cno krytyczne, są na po
rządku dziennym i jest
to zupełnie normalne, w
Polsce chce się uczynić
ze spraw Kościoła tabu—
Kościół stawia sobie
jak wiadomo cele od
wieczne,
pozaziem skie,
ale działa na ziemi, dzia
łają w nim ludzie, któ
rzy są różni, również
tacy, którzy powołując
się na nakazy wiary
swoją postawą im się
sprzeciwiają, zakłócają
normalizację życia w
kraju, przeszkadzają w
porozumieniu, wenodzą
w sferę spraw niereligij
nych, niekościelnych. I
chyba wolno i trzeba o
nich pisać.
Przypomnę, ie konfe
rencja Episkopatu Pol
ski obradująca w marcu
1981 r. uchwaliła list do'
duchowieństwa, w któ
rym zaleciła mu akty
wność w pracy duszpa
sterskiej a powstrzyma
nie się od działalności o
charakterze
politycz
nym. „Ważną jest rze
czą — głosił list — aby
pozostawić Episkopato
wi Polski prawo do ogłaszarda i deklaracji 1
stawiania postulatów ua
tury politycznej. To do
Fpiskopatu i jego upra
wnionych organów prze
de wszystkim należy
przemawiać
imieniem
Kościoła do władz pubii
cznych. (...) Episkopat
oczekuje, że deklaracje
publiczne
duchowień
stwo z zaufaniem zosia
wi Radzie Głównej Epi ■
skopatu Polski i Konie
rencji Episkopatu Pol
ski” i dalej, że księża
„nie
pow inni
łączyc
swych prac kapłańskich
% politycznymi wystąpię
niami”. Czyżby ten Ust
Fpiskopatu stracił waż
ność? Czyżby niektó
rych księży nie dotyczył
dokument watykański i
1982 r. zabraniający du
chowieństwu
działalno
ści politycznej? A może
dokument
ten,
jak
świadczą o tym liczne
przykłady dotyczy tyl
ko tych
duchownych,
którzy w różnych pańsiwach i ustrojach sta
ją po stronie lewicy, so
cjalizmu a nie tych, któ
rzy z nim walczą?
To są ważne pytania
i chyba wolno je posta
wić.
WŁODZIMIERZ WANAI
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lutego 1665 roku zmarł Stefan
Czarniecki — wzór cnót obywa
telskich XVII-wiecznej
Polski.
Urodził się w 1599 w Czarncy w
rodzinie średniozamożnej szlachty. Służbę wojskowg przyszło mu
pełnić w burzliwych czasach i
ciężkich latach dla Rzeczypospolitej. Warczy! z
Tataiami, Moskalami, Ukraińcami, Szwedami
l Siedmicgrodzianami. W pościgu za przeciwni
kami przemierzał ogromne pizestrzenie — od
Dmepru aż po Danię. Walczył z jazdą, piechotą,
artylerią, bronił zdobywał twierdze, a mniejszy
mi siłami z łatwością pokonywał silniejszych li
czebnie przeciwników. Doceniał siłę chłopów i
wykorzystywał ich z powodzeniem do walki ze
Szwedami. Rozważny, o mocnych nerwach i że
laznej woli, utrzymywał swoje oddziały w su
rowej dyscyplinie. Organizował błyskawiczne mar
sze i dalekie zagony kawaleryjskie, o pokonany
w jednym miejscu odtwarzał natychmiast swoje
siły w innym, ponownie atakując przeciwnika, tiył
mistrzem w prowadzeniu wojny podjazdowej.
Czarniecki już od pierw
szych lat służby wojskowej
brał udział w walkach, w
wojnie ze Szwedami w la
tach 1626—1629. Spotkał
się wówczas ze świetną
sztuką wojenną Gustawa
Adolfa, jego piechotą zie
jącą śmiertelnym ogniem
w szarżującą jazdą i przy
łwajal taktyką szwedzkiej
artylerii polowei Walki ze
Szwedami i «łużbp w woj
akach cesarskich walczą
cych z protestantami poz
woliła Czarnieckiemu poz
nać zachodnie sposoby wal
ki, co z pożytkiem wyko
rzystał później w walce i
najazdem szwedzkim, od
1655.
Następne lata spędził w
walkach na kresach wscho
dnich. Na czele swoich od
działów przepędzał czam
buły tatarskie, zwalczał wa
tahy band wołoskich i ko
zackich grasujących
po
Ukrainie. Był świetnym za
gończykiem i jednvm * naj
lepszych dowódców. Od
1644 jui jako pułkownik
dowodził coraz większymi
oddziałami i stawał si§ co
raz lepszym Kawalerzystą
16 i 17 maja 1619 w skła
dzie 2 tysięcy polskich żoi
nierzy walczył pod Żółty
mi Wodami z wojskami
Chmielnickiego. Polskie od
działy zdradzone i opusz
czone przez Kozaków, cięż
ko walczyły z przeważają
cymi siłami przeciwnika.
Po nierównej walce pozwo
łono odejść Polakom, ale
pod warunkiem pozostawię
nia dział. 18 maja, na przy
gotowujących się do od
marszu polsk.ch żołnierzy
zdradziecko runęły masy
wojsk
Chmielnickiego i
współdziałające z n.m czam
buły tatarskie. W bestial
ski
sposóo
mordowano,
rżnięto, a pozostałych Tatarzy i Kozacy brali do
niewoli, w tym Czarniec
kiego. Walki z Tatarami i
Kozakarm, pobyt u nich w
niewoli nauczyły Czarniec
kiego postępowania w przy
szłości z tymi przeciwni
kami, dla któiych wkrót
ce był postrachem.
Jako specjalista do wal
ki z Kozakami i Tatarami
był doradcą wojskowym
króla Jana Kazimierza w
wojnie z Chmielnickim.
Król chętnie słuchał jego
mądrych rad, co doprowa
dziło do zwycięskiej bitwy
z wojskami przeciwnika
pod Beresteczkiem 28—30
czerwca 1651. W bitwie tej
Czarniecki szarżował na

czele swoich oddziałów i
wraz z innymi zadał klęskę
przeciwnikowi.
Połączone
siły kozacko-tatarskie zos
tały rozbite.
W latach najazdu szwe
dzkiego Czarniecki jako je

tyzanckimi
oddziałami
chłopskimi. Czarniecki do
ceniał bitne grupy polskich
chłopów broniących przed
wrogiem swojej ojcowizny.
Walczyli oni dzielnie, ata
kował; z powodzeniem ma
łe oddziały szwedzkie i wv
cmali je w pień. Aby po
większyć swe siły, Czar
niecki
wydał uniwersał
wzywający chłopów
dc
tworzenia nowych oddzia
łów partyzanckich. Dawałc
mu to czas na tworzenie
nowych oddziałów regular
nych wojsk wiernych pol
skiemu krolowi i przygo
towanie ofensywy przeciw
najeźdźcy.
Organizowali
szybkie marsze komuni
kiem Były to oddziały ja
zdy i diagonii z zapasowy
mi końmi, ale bez taboru
1 sprzętu, stąd zdolne były
do bardzo szybkich mar
szów. Czarniecki idąc komun'kiem zaskakiwał prze
ciwnika w czasie i w miej
scu najmniej przez niego
spodziewanym.
7 czerwca 1636 walnie
przyczynił się do rozbicia
Szwedów pod Warką, na
stępnie zajął Bydgoszcz i
Tucholę, a 30 czerwca te-

Tadeusz Górsld
den z nielicznych polskich go roku wkroczył do War
dowódców stał
wiernie szawy.
Zimą 1657 nad Rzeczypo
przy polskim królu. Na
czele nielicznych wojsk poi spolitą zawisło dodatkowe
skich, obok dzielnej obro niebezpieczeństwo. Otóż w
ny Gdańska, Zamościa i grudniu 1656 szwedzki król
klasztoru na Jasnej Górze Karol Gustaw zawarł trak
przed S7wedamiv nie ugiąi tat z księciem siedmio
się przed przeciwnikiem. Z grodzkim Jerzym Rako
uporem bronił Krakowa od czym ł Chmielnickim, ma
26 września do 17 paździer jącym na celu wspólne onika 1655 przed najeźdźcą, panowanie Rzeczypospoli
a po honorowej kapitula tej i jej podział miedzy
cji pomaszerował na Śląsk, zdobywców. Rakoczy w na
gdzie wraz z królem opra dzie i łatwej zdobyczy w
cowywał kampanię przeci styczniu 1657, na czele 40wko Szwedom Jan Kazi lysięcznej armii wkroczył
mierz mianował go w 1656 do Polski i połączył się ze
regimentarzem, którym był Szwedami. Raaoezy, pewny
aż do chwili otrzymania zwycięstwa, został nieba
wem zaatakowany, systema
buławy hetmańskiej.
Rpgimentarz w ówczes tyczn e niszczył go Czar
nym wojsku polskim był niecki tak, ze z pysznej
zastępcą hetmana lub do siedmiogrodzkiej armii nic
wódcą dużego zgrupowa nic zostało.
W
latach
1658—1659
nia wojskowego. Zastępo
wał hetmana, gdy ten znaj Czarniecki walczył przeciw7
dowal się w niewoli, bądź ko Szwedom w Danii. Wy
urzędy hetmańskie nie by ruszył tam na 'czele 3500
ły obsadzone. Była to funk jazdy i 1000 dragonów przy
cja przejściowa, okresowa. stępując natychmiast do
Regiments rz Czarniecki działań bojowych. 14 gru
ochoczo objął kierownict dnia 1658 pod ogniem
szwedzkich
jazda
wo walki zbrojnej z na dział
przebyła
jazdem szwedzkim. Unikał Czarnieckiego
starć z przeciwnikiem w wpław
kilkusetmetrową
polu, a z powodzeniem pro cieśninę morską i w biawadził wojnę podjazdową. wurowym ataku zdobyła
Organizował współdziała wyspę Alsen obsadzoną
nie
jeszcze
nielicznych przez silny garnizon prze
wojsk regularnych z par- ciwnika. W kilkanaście dni

— Oczywiście, można było tę scenę nakręcić odwołując się do pomocy fil
mowych sztuczek. Jednak zapał Nałęckiego udzielił się całej ekipie i naszą
ambicją bvło wówczas -pro>-tanie wymaganiom reżysera Czuliśmy bowiem przez
skórę, czytając scenariusz, że będzie to film, którego młodych widz nie odrzu
ci: zgrabna anegdota, ciepło nakreślone sylwetki bohaterów, trochę batalistyki, no i Szarik, który miał stać sie — i stał się! — ulubieńcem dzieciarni.
Jeden był tylko warunek powodzenia: pokazać to wszystko jak najbardziej
wiarygodnie.

później, 25 grudnia, Czar
niecki zdobył zamek Koldyngę w Jutlandii. Wiosną
następnego
roku
jazda
Czarnieckiego mocno uwi
jała się w Danii, Likwido
wała szwedzkie próby de
santów morskich, przepro
wadzała wypady na wyspę
Fiomę zyskując ogromne
uznanie •wśród Duńczy
ków,
Po powrocie do kraju
Czarniecki nie zaznał spo
koju. Po zorganizowaniu
wojsk walczył z naporem
armii
moskiewskiej.
28
czerwca 1660 nad rzeką Po
łonką, wraz z Sapiehą, na
czele wojsk polskich liczą
cych 13 tys. żołnierzy i 7
dział, rozbił wojska moskie
wskie liczące 24 tys. żoł
nierzy i 60 dział. Przeciw
nika, który w bitwie stra
cił 16 tysięcy żołnierzy i
wszystkie działa, Czarnie
cki ścigał na przestrzeni
60 kilometrów.

„SHOGUN”,
ameru
kańsko-japoński
serial
przygodowy w reżgseni
Jerry Londona zapowia
dał się co najmniej wy
śmienicie. Żartowano so
bie nawet, dość powsze
chnie, że telewizja, gwa
li zbliżenia między na
rodami, wpowadzila nav
kę języka japońskiego
Właśnie w niedzielne
wieczory.
Ale żarty skończyły
się nadspodzieyjanie szyb
ko. Pierwsze dwa, trzy
odcinki odznaczały się
rzeczywiście żywą ak
cją, awanturnicze przy
gody żeglarzy lądują
cych u' zamierzchłych,
siedemnastowieczny ch

czasach w Japonii samu
rajów, \u Japonii pełnej
dziwów, przerażających
obyczajów, owładniętej
walką wewnętrzną, p~zy
użyciu sił i środków
całkiem niekiedy euro
pejskich, wszystko
zapowiadało nie lada
atrakcje.
Jedną z nich, niewąt
pliwą, był i jest Richard
Chamberlain
w
rou
głównego bohatera (czy
szoyuna — okaże się
_za kilka niedziel). Dla
mojego przynajmniej po
kolenia jest to siale i
wciąż niezapomniany dr
Kilae.r; zresztą przystoj
ny ten i niezły aktor
ma ponoć szczęście do

seriali. Żadna inna t
wielu filmowych i tea
tralnych
nie przynio
tła mu takiego rozgłor»
i sukcesu jak kiedyś po
czątlcujący i sympatyczny lekarz, a po dwuazie
stu iluś latach bohater
ski żeglarz.
Bo rzeczywiście Cham
berlałn jest wymarzo
nym odtwó-cą takiego

„Sbogun
bohatera. Walczy z ogra
mnymi przeciwnościami
losu, jest szalenie od
ważny, prawy, uczciwy
Staje w obronie swych
współtowarzyszy, szla
chetność bije mu z lic
i tak pięknie głęboko
patrzy w oczy ukocha
nej kobiecie. Naviet gay

ZARNIECKI byłczło
wieKiem skromnym.
Do muana obrońcy
ojczyzny wyrósł nie na
fortunie
magnackiej, a
dz.ęki ciężkiej i znojnej
pracy. Wielu możnych Rze
czypospolite j
zazdrościło
mu sław7y, pomijano go w
wyróżnieniach, na co regimertarz nie zwracał uwa
gi
sobie powiedział: „Ja
nie z soli ani z roli. ale
z tego, co mnie boii wyro
słem”. Osłabiony z odnie
sionych ran zmarł w dro
dze do Lwowa, w7 Soko
łowie. Na łożu śmierci otrzymał buławę hetmańską,
na którą w7 zupełności za
służył i która mu się od
dawna pierwszemu należa
ła Był przecież pierwszym
żołnierzem Rzeczypospoli
tej.

ta przysyia mu (w za
stępstwie!) swoją ilużącą, nawet gay w sześć
miesięcy każe mu się
nauczyć japońskiego!
Ale żarty na bok, bo
żarty, jak powiadam,
szybko się skończyły. I
mimo udziału Chamber
laina, mimo plejady ja-Dońskich, aktorów, któ
rych nieczęsto mumy
okazję oglądać nc na
szych ekranach, ^serial
juz w połowie przero
dził się w łzawo-sentymentalną
opowiastkę,
pustą w śrudku. Coraz
częściej poszczególne see
ny rwą się, słowa tra
cą swą siłę, stając się
frazesem, akcja nie po
suwa się api o krok na
przód, a podejrzewam
też, że większość teleuń
dzów "pogubiła się juz
w plątaninie nazwisk,
tytułóio i stanowisk ja
pońskich wodzów. Zupe<na chińszczyzna!

C

Jego wychowankiem był
Jan Sobieski, późniejszy
król Polski. Był wzorem
dla Legionów Dąbrowskie
go, żołnierzy polskich po
witań narodowych. Polacy
chętnie nawiązywali do tra
dycji Czarnieckiego szcze
gólnie w trudnych chwilach dla narodu. Hetman
Czarniecki znalazł również
miejsce w polskim hymnie
narodowym. Jego imieniem
nazwana została również
Wyższa Oficerska Szkoła
WTojsk Pancernych w Po
znaniu.

cie forsowania mostu w
Warszawie I p. Gajos zgo
dził s,ę zagrać, mimo powa
żnej kontuzji Niepotrzebna
więc była charakteryzacja,
specjał-y kostium, wszystko
było autentyczne. Jednoczę
sme w planie filmu wypada
ło kilkanaście dni bez Ga
josa, więc była szansa, że
damy sobie radę. Jedyną
dokrętkę robiliśmy tylko ze
scena, w której Janek Kos
rozmawia ze swoim ojcem
na morskiej plaży.
„Czterej pancerni i pies”
chociaż wyrwali nam z ży
ciorysu po Kilka lat. przy
nieśli jednak niezapomnia
ną satysfakcję: spontanicz
ną rntfnść d~ieci i młodzie
ży. którzy film ten potrak
tnwali jak własny, a bnha-

rzymenowski
o- wylot tunelu, którym tygrys chyboczącego się na drabi
ment tak: „Mię
pisał ten mo- miał dojść na plan zdjęcia nie, po czym nagle zawróci
wy. Cała aekoracja, obfi ło znęcone zapachem świe
dzy ' dwiema kę cie posypana „śniegiem” żego lasu. Była to chwila,
parni leszczyny, została ogrodzona wysokim, która umnżHwiła odnaiezie
nisko, tuż nad stalowym płotem. A w tu nie tresera i sprowadzenie
trawą, zobaczył łeb płaski, nelit, którym tygrys podą uzbrojonych
strażników
koci, zdobiony rudymi bo żał z klatki do atelier, tuż Na szczęście nie musieli
kobrodami. Przy łbie potę przed planem, były dwie za strzelać, bo wówczas kłopn
żna, wciśnięta w ściółkę ła suwy, ułatwiające wypusz tom nie byłoby końca. Od.
py (...) Janek skoczył, dłoń czanie drapieżnika w odpn i nłnzł się Deser, a tygrys
mi dopadr kolby r. lujy Sęk wiednim momenme.
wciąż nmchający zakndown
złamał się z suchym Dzas
Wszystko uciec było w mk ną głęboko woń lasu, jesz
kiem i jednocześnie, jak ni najlepszym, porządku Bo- cze me interesował się reski grzmotrunął, na pola
nę tygrysi skok. Chłopiec
obrócił, sic, dostrzegł w lo
c’e czerwono - czarną bły
skawice i Starego odskaku
jącego w bok”.
W scenariuszu trochę to
uprościliśmy, niemniej po
zostawiając najistotniejsze
atak tygrysa na Je fi ma Sie
mmnycza, atak, który miał
znaleźć się w kadrach fil
mu. Rozpoczęliśmy przygo
Jerzego Niteckiego wysłuchał Marek Formela
towania. Wypchnąłem swo
ich asystę" tów w miasto. daj dzień przed rozpoczę sztą dekoracji, więc posłu terów jak swoich przyja
Nic nie wskórali, wrócili z ciem zajęć „na polanie” po chał swojego pogromcy i ciół. Wcześniej były różne
pustymi rękami. Tygrysy, dekoracji kręcili się jesz dał się oaciągnąć, choć z wątpliwości obsadowe, ale
które można by wynająć, cze ludzie z ekipy: stola wyraźną niechęcią, na po późniejsze losy zawodowe
'wyjechały z cyrkami za gra rze, malarze, dyżurni pla wrót do klatki
Gajosa. Pieczki i Wilhelnicę, a te w ogrodach zo- nu, gdy na drugim końcu
Skończyło się szczęśliwie, miego potwierdziły traf
o'ogicznych były zbyt nie tunelu, któryś z pcnnocni- ale musieliśmy później nad ność wyboru. Wkrótce po
bezpieczne.
ków tresera otworzył pier rabiać zaległości, ' bowiem emisji filmu cała ekipa od
Tymczasem zbliżał się ter wszą zasuwę, zapominając część ekipy była niezdolna była szereg spotkań z pu
min rozpoczęcia zdięć, data o tym, że druga jest otwar przez dwa dni do jakiej blicznością. Nie u'ystarczaw planie filmu nie dc zlek ta.
kolwiek pracy Same zdję ly sale kinowe, trzeba bybg
ceważenia. Wysłałem tele
Siedziałem wówczas w cia przebiegały bez zakłó dopiero sportowych stadio
gram do Brbelsbergu (wy biurze ra piętrze, szukając ceń. Folę Jefima zagrał na nów, by wszyscy mogli się
twórnia firnowa Defy — telefonicznie po Łodzi ko turalnie treser, którego od pomieścić. Entuzjazm był
Ted.). Pertraktacje były kró niny i kur dla naszego kot tyłu ubraliśmy w kostium taki, że nie bardzo wiedzie
tkie. Specjalnie przystowa- ka,_ kióry tymczasem wyru aktora.
liśmy, jak zachowywać się.
nym. samochodem przyje szył na spacer do atelier —
Raz jeszcze na planie Porównując: mogę chyba
chał z Poczdamu treser z gdy wrznśnięto: — Panie „rzterech pancernych" wpa stwierdzić, że przyjmowa
tygrysem. Jednocześnie w Jerzy, tygrys w dekoracji! dliśnty w tarapaty, gdy p. no nas huczniej niż futbo
atelier przygotowyw'ano de
To nie był, niestety, żart. Gajos pod koniec zdjęć do listów po tak udanych dla
korać-je. Hala zdjęciowa za Potężne zwierzę wytoczyło pierwszej serii filmu uległ nich mistrzostwach świata
mmniła się w leśną polanę, się wolno spod papiero tcypadkowi i leżał w opa- w 1974 r Największy spień
przysypaną śniegiem.. Z pa wych konarów, omiotło tę truńku gipsowym Szczęś dar spadał oczywiście ra
pięYowei masy wykonano pym wzrokiem struchla ciem w nieszczęściu trzeba aktorów, ale i pozostała
gruby pień drzewa, wokół łych pracowników wytwór było akurat sfilmować sec cześć ekipy pie czuła się za
którego posadzono ma>e jo ni, pozostających wew atrz nc w szpitalu, do któ-ego pomniana.
dły i świerki. Umieściliśmy ogrodzenia i ruszyło Drzeó załoae Rudego odwieziono
Mówię o tym dlatego, źr
je po to, by zamaskować siebie u> stronę malarza, po trafieniu czołgu-w trak w naszej kinematografii su

P

39 (12281) 15 lutego 1985 r.

BAŁTYCKI

ostatnim okr«si* u~
kazały sie w ,.Dz:er
ruKu Bałtyckim” 3
artykuły na lemat Jacht
Klubu Stoczni Gdańskiej
kn Lenina Artykuł pier
wszy z ania 85.0i.19 pod
wymownym tytułem „Trzy
kurs"
podpsany
maj
przez
W.W.,
dokonj,e
podsumowania osiągnięć
klubu z ostatnich lat i cu
tor określa je jako bardzo
pozytywne. Artykuł drugi
z dnia 85.02.01 nosi tytuł
„Rodin o.
żeglarstwo”
napisany przez Rornuoda
Ekowskiego, wyraża nie
pokój z powodu przeiwłh
nogo wolnego zgromadzę
n4a, rodk-eślojąt rówr :ei
moczenie dla żeglarstwa
Dottkkgo Jacht
Kiubu
Stoczni Gaańsklej. Pozy
tywnie ocenia jeanok ca
łą działalność klubu, uływatąc rasiępującego określenia: „... to żeglarska
solidność i organizacja”.
I nagie zdumienie...
W
dniu 8 5 02.08 ukazuje się
crtykuł Morka formeij pt.
„Dziuro w poszyciu", w
którym ukazuje s ę narr
apokaliptyczny obraz ba
łaganu klubowego Autor
artykułu powołuje się na
wypowiedzi dwóch zna
nych członków klubu: D.
PogłJckieao i H. Kujawy.
Chcie.ibysmy wierzyć, że
intencją wszystkich, któ
rzy na temat klubu żabie
ra,q putlicznie głos, iest
troska o ego dalszy roz
wój, i znaczerue klubu
dla żeglarstwa.
Zdajemy sobie również
sprawę, że wśród prawie
tysiąca naszych członków,
cdczuca odnośnie dzia
łalności klubu i jego osią
gnięć mogę i muszą być
różoe
Osiągnięcia kiubu
w
ostatnich 3 latach są nezaprzeczalne. Zorganizo
wano wiele ciekawych
rejsów morskich, a w że
glarstwie regatowym po
raz szósty zdobyto Pu
char Polski.
Nie miejsce tu na wy
liczanie całej naszej dzia
łalnoiei, która dia nie
zamt*resowanych
może

W

dfaubdruki
D 1979 r. przy PP PKZ Oddział w Toruniu
działa prccownia konserwacji papieru i skó
ry. Wykonuje się tu szereg prac w zakresie
konserwacji zabytkowych obiektów o podłożu paplerowym: rysunki, grafiki, pastele, akwarele, ta
pety, mapy, plany, książki, dokumenty oraz o po
dłożu skórzanym: h sięgi ,i dokumenty pergamino
we, kurdybany, obicia mebli, onrawy ksiąg. Zabie
gi przeprowadzają wyspecjahzovmni absolwenci
studiów konserwatorskich.
Na zdjęciach: w pracowni konserwacji papieru i
skóry: konserwacja dokumentu vergaminoweao —
XVI Wiek.
CAF — M- Bromarek

kces na ogół kojarzy się z
nazwiskiem reżysera, ope
ratora bądź scenografa, a
bardzo rzadko łączy się z
operatywnością kierownika
produkcji Dopóki film nie
opuszcza laboratorium wy
twórni, wszyscy jeszcze pra
cują rbzem, później bywa
różnie aż da następnego fil
mu, który znowu trzeba
wspólnie... i tak kółko się
zamyka.
W naszym systemie pro
dukcyjnym reżyser zwolnio
ny z odpowiedzialności za
wyniki ekonomiczne produ
kcji lubi pobawić się na
planie, zapominając o tym,
że od jego pracy zależą np.
zarobki całej ekipy. Tym
czasem kierownik jest na
ciskany: i przez wytwórnię

być truano dostrzegana
jak np.t szkolenie, orąani
zawanle obozów letnicn.
organizowanie cużych im
prez żeglarskich o chacak
terze mięazynarodowym •
szeregu innych Lecz jeśli
ktoś od czasu do czereu
odwiedza klub, to musi
zauważyć również dzalal-ność gospodarczą. W
ciągu ostatnich lat ukoń
czono hangar alo sekcil
wyczynowej,
zbudowano
nowe pomosty, zbudowa
no nowe magazyny, Drze
budowano pirs, wykonano
gabinet odnowy biolog1 cz

W sprawie
M

„Dziury
w poszyciu
•

rr

nej dla sekcji wyczynowej
oraz tworzy się bazę noc
legową na 50 miejsc d.a
Ośrodka Przygotowań Olimpiiskich przy naszym
klubie. Takie takty nie
mogą się zrodzić z nie
gospodarności, którą się
zarządowi zarzuca
,rP omakiem” niegospo
darności, zaamem Dana
Formed, jest „Gedania sro
jąco w okowach lodu”.
Wyiośriamy zatem
że
„Gedania” była budowa
no do żeglugi t zimowa
nia w Arktyce. Nezaeżnte od powyższego wyjaś
niamy, że nie było możli
wcści technicznych wy
stępowania jednostki w
klubie, gdyż dźwig, który
w poprzednich hatcch tę
operację wykonywał, r-e
uzvskaf zezwoienia na
orze:azd przez most Sienrrick:.
Jeanostka jest zabezp e
ezona on’ykorozyjrie, a
lód wokoł burt iest co pe
wlen czas kruszony.
Niektórzy z rozmówców

jących poza szczegółowy
plan filmu, który to doku
ment obaj uprzednio podpi
sali. W systemie zachodnich
wytwórni producent ma da
leko większe prerogatywy.
Wiem to z autopsji, bo pro
wadziłem ze strony polskiej
koprodukcję z telewizją
RTN przy nakręcaniu „Buddenbrooków,f. Reżyser p.
Wirth zażyczył sobie to
Gdańsku konia z siodłem je
dnostronnym. Przedstawi

cie zawsze jednak wy
kluczyć można przypad
k\ niespodziewane. Pod
czas realizacji „Wilcze
go
biletu” potrzebny
był deszcz. Życzenie ani
dziwne, ani wyszukane,
oi zadanie dla debiutująceao asystenta,
ma
rzącego o karierze w za
wodzie. Miałem takiego
chłopaka Załatwił nc.
wszelki wypadek dwie
polewaczki. Sam byłem
świadkiem jego ivysilkó tt.

ser pieklił się. Mój asy
stent truchlał. Akurat z
daieKa nadjeżdżała cys
terna. Na polecenie reży
sera chłopak wraz z to
warzyszącym ekipie mi
licjantem,
zatrzymali
przestraszonego kierow
cę. —■_ Polewaj — wrze
szczy na niego rozsier
dzony reżyser. Widząc,
że to nie ^żarty, szofer
otworzył zawory i na ulicę runął strumień.,
mleka. Zanim ktoś oprzytomniał,
co
naj
mniej 200 litrów wycie-

łem mu koszty tego przed
sięwzięcia i czas potrzeb
ny na jego wykonanie. Wo
bee teao dziękuję, to juz
mnie nie Interesuje — po
wiedział W takiej sytuacji
nasz rodzimy twórca my al
Producent zarzuca reży by inną odpowiedź: —
serowi nonszalancję i nie Chce to mieć zaraz, bez
przygotowanie do pracy, o względu na koszty, bez te
reżyser producentosM — opieszalość w spełnieniu je gn nie mope nakręcić fil
go żądań, często v;ykracza- mu!

Tuz przed zajęciami
dowiaduję się z planu., że
żadna jeszcze nie przyje
chała. Dzwonię do przed,
sięblorstwa korni nalne
go. Jak to — dziwią się
— me dojechała7 — Je
dna co prąwda popsuła
się, ale druga wyruszy
ła do zbiornika po wo
dę i powinna
dawno
być na planie.
Nie. była, a Szwenknr
czekał już z palcem na
spuście Kamery. Reży

kio do ulicznych studzie
nek.
Następnego dnia od
wiedziłem. prezesa mle
czarni, przeprosiłem, za
mcydent, a mleko wpi
sałem na koszt filmu,
ówczesny mój asy stent
jest dzisiaj cenionym
kierownikiem produkcji,
tolerancyjnym
wobec
swoich asystcntóioji pa-'
mięta jącym o tym, że
plan filmowy pełen jest
niespodzianek.

npemmespodimek
i przez PRF, by sprawnie
pmwadził produkcję. Konflikt^wyczuć więc można
na rrulę.
Jerzy Nitecki, by^y szef
produkcji zespotu filmowe__
go „Aneks”, realizator pra~
wie 40 filmów fabularnych.
By i kierownikiem produk
cji przy zdjęaiach do „Hubala” B. Poręby, „Czterech
pancernych i psa” K Na
łęckiego, „Pąk do góry” J.
Skolimowskiego, „Zimowe
go zmierzchu” S. Lenarto
wicza, „Wiernych blizn” W.
Olszewskiego, „Rycerza” L.
Majewskiego.

Fot. J. Nitecki

Aictualnie dzielny An
glik już trzykrotnie chi
ba uratował życie skrzekliwemu Toranadze, ale
wciąż z tego * niewiele
wynika. Tyle, te został
samurajem,, a ostatnio
kochankiem pięknej Ma
riki. Pewnikiem ją za
to znowu mąż wychłosta!
Wyraźnych mielizn w
samej fabule tej, chwi
lami niesamowitej, baj
ki nie była w stanie zni
toelować ani sugestyw
na muzyka Maurice Jarre’a, ani przepiękne, to
trzeba przyznać, obraz
ki,' ilustrujące przyrodę
i krajobraz japoński. Im.
bliżej jednak końca, tym
mniej napięcia, rofżwie
kłość akcji loyrażnie nu
dzi a całość przeradza
się w zwykły banał
Szkoda.

Barbara Kanold
red. Formen wskazywc.i
na złą atmosferę panują
cą w klubie, czego dowo
dem miały byc liczne spro
wy traf'ajqce do Sąau Ko
iezeńskiego.
Według
sprawozdano
tęgoż sadu na ostatnie
walne zgromadzenie,
w
ciągu trzyietmej kader.Cj
r oz pa try ware była tylko
.edna sprawa, a Sąd Ko
leżeński nawet uznefs, że
zarząd powinien ię sprawę załatwić we wiasnym
zakresie,

W artykule „Dtiu»a w
pos^yenu” wspomną się
o prywatnych zebrań Kich
u kpt. Boguckiego — su
gerując jednocześn>«, ż«
w ten soosob tyłka moż
na było wynrrłeri.ć skłac
iarzqdu.
Na p->przednłm Wałr ynr
Lgrofnodzeniu
Sprawoz
dawczo-Wyborczym skłod
zarządu zmienił się e po
noć połowę, którą «tano
wi li wyłączni* k/dzt* mło
dzi
Wiadomo nom ż* Ko
misja Wyborcza na ostat
nie Wolne Zgromadzenie
kieiowoła się podobnynr»
intencjom.,
napotykając
jednak no poważne trud
ności w zebrerwu odpow:e
dniej liczby chętnych dc.
pracy w zarządzie
Jeżeli członkowe Komis-i Wyborczej orali ud7iał w w w zebraniach
to oznacza, Łe nikt ich
działainości nie kręoowcł.
Mogli dobierać kanaydatów dowolnie.
Dlaczego do .Walnego
Zgromadzenia nie dctzłn?
Zagrały ambicje osob ste. Wystarczyło przecież
żeby kandydat na p'ze
wodniczqcego zebrana z
arony
„reformatorskiej”,
nie uzyskawszy zaufania
przedstawicieli
ayrekcji,
dla doora siorawy wyco
fał swoją kandydaturę
Warto wiedzieć, ze prze
wodniczqcv Walnego Zgr: I
madzena Wyborczego, po |
ustąpien.u starego zarzą
du i do czasu wybraa.a
nowego, oprócz innych
funkcji, przejmuje rolę ay? j
ponenta majątkiem klubu,
który prcw:e w całości ■
stanowi własność stoczni.
Zmiany
w
zarządzie j
można było dokonać, bez
względu na osobę przewedr czącego zebrania— i
głosowanie jest tajne, a
kandydatury w dowolnej
ilości można zgłaszać z I
sali.
Duze zainteresowanie p
Formeli
budź1
podję'o
przez zarząd decyzja o
usunięciu z klubu kapita
na Wierztickicjo7 Sprawę
kepitana
Werzbickiego
rozpatrywała no lego proś
bę Komisja Rewizyjna klu
bu i w potm poOi. yirota
stanowisko zarządu.
In
synuacje ooiycząca przy
czyn usunięcia z kiubu,
przedstawione w artykule
„Dziura w poszyciu
no
znajdują żadnego odwie
dzenia w uchwałach za
rządu.
Donośnie osoby kcniai
dora klubu jest nam wia
dom/rn, że wielokrotnie
p-cs t o przyjęcie ;ego rezygnccji, muno to na pc
przednim Wclnym Z ariom U !
dzeniu otrzyma* 99'Vo ogo
nei liczby głosów. Skąd
zatem za/zu‘ o „przeoczę
niu pory odejścia”?
Ustqp:ede jest rzeczą
prostą, natomiast znale
zienie na to miejsce od
powiedniego
kandyaaio i
jest sarowąi wcale nie ła‘
wą. jak zresztą wykazu/j
to sami informatorzy na
Formeli
0 co więc tu chodzi7 — |
Czy rzeczyw ście o dobro
klubu?
Dc eh 'o?asuwvch zathi
dla
klubu komandora
Czerniawskiego nie be- \
diiemy pockk.śIcć przy- I
toczymy ty,ko jedną z de
dykqcji ko.
Boguckiego *
na autorsk m egzempia zu
jego książka „Panu Ko
mandorowi M.cczysławowi Czarniawskiemu, któ
rego sercu i zopobeniwości Jacht Klub Stoczni
Gdańsk:ej zcwdzięcza swój
rozwój i wspaniałe os1^nnieda, z wyrazami sza
cunku i wdzięczności tę
skremnq reladę z jednej
z Klubowych wypr-ęrw —
afioruię"
Z upoważnienia presy
rliutu Zanwidu .Tarht Klu
bu Stoczni GctnupkJej im,
1 r ni na

wicekomandor
W. KUCHTA

------------------------ J
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DZIENNIK
STARE
POLE, Zachęta* —
Duch, USA. od 15 L
SUSZ, Syrena, Ucieczka
s
Alcatraz, USA od li L
SZTUM, Powiśl»,
Przygody
Błękitnego
Rycerzyka, poi.;
Pieniądz, fr., od It 1

Co.gdzk.ldedyt

w

woj.

gdańskim

CZARNA WODA, Wda, ToOtUSA, od 15 i..
GNIEW, Pionier, Czarodzic
skl Golo, węg.; Kaskader
z
przypadku, USA, od 18 L
GDANSK, Oper« i Filharmr
HEIt Wicher, Blusicz, poi.
węża,
1« Bałtycka. Koncert lymlo- od 15 L, g. 17; Znak
lucany
— w programie
P. rum., od 13 1., g. 19.30;
1941,
Csajkiowęk* — Koncert fort*- USA, od 15 L, g. 21.30.
KARTUZY, n aszub,
Moj a
auaowT b-m»!», I* V. Beelho
3w*i — VH «ymfomi* g. l».
wojna, moja miłość, poi.; Pa
GDYNIA.
Dramatyczny,
— sażer w kajdankach, chiń., od
16 L
•wiląto Winikeiritia, g. 19- Mu
KOLBUDY, Wyzwoleni*, Wy
■} ccnr,
jWiyp« ca dac au,
padek rt* Placu Chingiu, rum.,
€. *
od
U L
ILBLĄG, Drim»t,«n», Kcó
KOŚCIERZYNA,
Rusałka,
fcrwua ftniei
g. i (aula au«
Gandhi,
ang , od lł l.
na); Niejaki
Pió-rk*»,
g li
ŁĘCZYCE,
Zalesie,
Psy
woj
nau «cani).
ny, USA, od 18 1.; Kar«.ono6z
1 narciarze, czech.
PELPLIN. Wierzyca, Pies w
szufladzie,
bułg.;
Bia
łe rosv, radź , od 15 L
PRU.->Z( Z,
Krakus, Wróbel
na
lodzie,
radź.,
g.
18.30;
Ani-elska d.abiica, czech., od
W OdaAik u; Arctkeologiczü«, 18 L, g. 18.30,
PRZYWIDZ, Świteź, Najlep
w g. 10—ii
Ceatrair«
MorUSA, ocf 15 L;
•, w | 10—14, Poczty 1 '€» my kumpel,
Deazczłowa pani, NRD.
omtMUkgcjl, w g. lo—ie.
PUCK, Mowa,
Bez skrupu
W üdyoli
Oceanograficzne,
w g. 10—17. Marynarki Wojen łów, fr.. od 15 L
SKARSZEWY.
Odrodzenie,
nej — axanacia w g
10—'6
Czas dojrzewania, doL, od 15
• at »1 -Muzeum
Dar Pomo
k; Hultajska czwórka, radź.
rza1
w g. 10—II
STARA KISZEWA, Szarotka,
W Elblą.ut Pan», wowe
w
Sęp, węg ,
od 16 1.; Powrót
J •—1*
Mechaaodzilll,
jap., od 12 1.
W Xa nusacb
Kaarsbakle, w
STAROGARD,
Sokół, Samo
g. Ml
W Kwidaynlai Zamkowe, w loty torpedowe radź. od 12 1.;
Jeżeli
wróg
nie
poddaje się.
f 0-11.
W AlalborK.ii
Zamkowe, w radź., od 12 1.; Klasztor Shaolan,
Hongkong,
od
15 1. S^ut
g ro—14.10.
Leci z nami pilol.
VV Pucku« Ziemt Puckiej, w nik. CzyUSA. od 12 1.; Samotnym za
kb—15.
ff dtaregardmlei Kodewmkie, pewniamy hotel, radź., od 15
-15.
SWIBNO, Barku, Wedle wy
Sztutowie: •tuttnof
w
roków twoich, po*., od 15 L,
g. ■*— 1».
W tniM* Wisły. w g io g 18.
TCZEW, Wisla, E.T., USA;
—M.
Tootsie, USA, od 15 L
WEJHEROWO, Świt,
O-bi.
O-ba, doI , od 18 1.; Tajemnica
starego ogrodu, poi.
WIELE,
Wanoga,
Bracia
Blue«. USA, od ’1 L; Piraci
XX wieku, radź., od 12 L
WŁADYSŁAWOWO,
Albatros, Najlepszy kumpel, USA,
ODANSK,
Leulngrad.
Po
od 15 L
wrót JteJi, USA. od ll L, Ł
ZBLEWO,
Gryf,
Znachor,
10, 12.30, 15, 17.30, 10. Studyjne.
• Helikon,
Abba biwedi.., g. poi, od 12 k, cz. I 1 II.
ŻUKOWO, Rodunia, Zaginlo
TB. Kameralne • Zak, Gandhi,
ny. USA. od 15 L; Awantura
ang ,
od
5 L, g
15 SO, 19
Drukan. Landarm w Nowym 0 Basię, poL, bez ogr.
Jorku, fr., g. 18.30. Qlina czy
w woj. elbląskim
łajdak, fr., od 10 1., g. 18.30.
Geda.nla,
C-ucaa, ÜSn od 18
ELBLĄG, Syrena,
Klasztor
k, g 18, 18.30
Watra - Dom
Harcerza, Trvpiciel, NRD, od Shao-Lln, Hongkong, od 15 1
11 L, g. 18. Ni
«trady awej g. 16, 18, 27. Swlatowit, Uclec7
ka i Nowego Jorku, USA, oa
rtać bvde poL, od 15 L, g. 18.
ORUNIA,
Kosmos,
ST. 18 i,, g 16. 18; Wystarczy być.
USA. g 16. 18; Wilczyca, pol., USA, od 15 1 , {
KWIDZYN, Tęcza, Dziki pies
od '8 1., / 10.15.
NOWY PORT, i M»Ja, Nad Dingo, radź.; rucha poi., od
zór, poL, od 18 I., g 18, 18, 10
15 l.; O-bi, O-ba. poL. od 15 L
MALBORK, Capitol,
Wyspa
(Z filmem na ty).
WRZESZCZ, Bajka, S>eksml
złoczyńców, po1.; Kamienna ta
eja, pol, od 15 1, g. 10, 112.30. bM.ce. poL, od 15 1. Klubowe.
15, 17.30: Ręce do góry,
po]., W^póiLnik, fr., od 15 1.
BRANIEWO, Dar,
Więzień
od 18 1, g. 20. Znicz, KlasztoBrubaker, USA, od 18 1.; Co
Shao-Lin, Hongkong, od 15 1
1 cudowna
walizka,
g. 15.30, 17.45, 20. Zawisza, Ko 1 ~"ol
mandosl z Nawarony, ang., od
poL
JERZGoN, Przyja2ń, Księ
15 1., g 17, 19.15.
żn.czka w oślej skórze, radź ;
OLIWA,
Delfin,
Com»
Seksmisja, pol., od 15 1.
USA, od 11 L g. 15.45. 18.
GARDEJ V, Wars, Zaginiony
SOPOT, Bałtyk,
Star
80.
USA. od 8 1., g 18. 18, 10 PC USA, od 15 L; Zestaw bajek.
KISIELICE, Jutrzenka, Księ
lonla, Powrót Jedt, USA od
im:czka, weg., od 15 L
12 1.. g. 15, 17.30, TC
MŁYNARY, Zenit, Dziedzic
GDYSIA, Atlantic, Błękitny
two, ang od 18 1.
Grom, USA
od 15 1.. g. 15.
NOWY DWÓR, Żuławy, Czu
(17. 19.30 seanse
zamknięte).
Warszawa, Powrót Jedl, USA, le miejsca, po1., od 18 L; An
Od 13 1., '% 10, 12.30 15 17.30
ns sioetra Janv czech.
20 Goplan», Star 30, USA, od
NOWY STAW, Jurand, Saoi
na KLa»t
lat 7, NRD; Inne
1« 1.. g. 15. 17, 19.
spoi rżenie, węg.. od 18 L
OBŁUZE,
Marynarz
Z.T.,
ORNETA,
Wrzos,
Wielki
USA. g. li,30. 17 30. 19.30.
ORŁOWO,
Neptun,
Thai»
Szu, poL, od 18 L
po1 .od 18 1 , g. 18. 18
OSTASZEWO,
Nogat, "Tom
CHYLONIA,
Promień,
A
Horn USA, od 18 L; Kłamczu
stawką jest śmierć fr., od 15
cne poi., od 12 L
PASŁĘK,
Znicz.
Błękitny
L. g 18.30, 18.30
GKARÖWEK, fal*.. Psy woj Grom USA, od 15 L
Bv,
USA, od 18 L, g. 18.30
PIENIĘŻNO. Orion. Więzień
lS .50.
Brubaker, USA od 18 L; KoRUMIA, Aurora, Ucieczka z
cnaj aioo rzuć, poi.
Alcatra ,
USA, od 15 L, g.
PRABUTY, Mazowsze, Tan
18. 18. 20
kowiec w płomieniach, radź.;
OKSYWIE, Grom, Ct" leci z oa 12 1. Relaks.
Na przysz
nami pilot, USA, od 12 L, g. łość będziemy sprytniejsi sta
ls.30.
ry czech., od 12 L

O'mf zastrzega sobie możli
wość zmiany repeituaru.

Ł8,

I Muzea |

£

>»

Kina

*

Gdańsk - apteka ptzy ul
Stajennej 3 1 przy ul Jaskół
czej 16, Gd.-Wrzeszcz przy ul
Grunwaldzkiej
83, Gd.-Zaspa
przy ul. Pilotów 3, Gd.-Przy
morze przy ul Lumumby 34
Sopot — przy
ul. Bohaterów
Monte Cassino *1, Gdynia —
przy ul. 22 Lipca 42 l przy
al Zwycięstwa 1

[1 ipit&le 1
OSTRE

DYŻURY

PEŁNIĄ:

Instytut Chirurg !,
Chorób Wewnętrznych
Klinika Chorób Oczu
Gdańsku, ud. Dębinki
POGOTOWIE

Instytut
AM
1
o.M
w

7.

R \ TU N KO W E

Gdańsk-Wrzeszcz, al Zwyeię
stwa 49 - czynne całą dobę
— wypadki 999
— nagłe zachorowania 1 prze
wozv chorych,
tel.
41-10-U0
12 -29-29. 32 36-14, 32-39-24
Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie
wg 20 -7 30; w
soboty pracujące w g 17 30—7
w wolne soboty.
niedziele i
święta — całą dobę
Gdańsk-Oliwa. ul
Grunwal
dzka 571. w
dni powszednie
czynne od godz. 14 30 do 7 30
— w wolne soboty, niedziele
1 Święta całą dobę — dla mie
szkańców Oliwy i Przymorza,
tel. 52-32-32
Sopot. al. Niepodległości 779
czynne całą dubę
— wypadki 999
— Inne tel 51-24-55
Gdynia, uL Żwirki 1 Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
— wypadki
— nagłe zachorowania 1 prze
wozy chorych telefon 20-00-01.
10-00-02
Ambulatorium stomatologicz
ne — we wszystkie
soboty,
niedziele 1 święta wg 10-7
(dla mieszkańców Gdyni)
Dyżuiy lek«rzy w
nlacb wg rejonizacji

log w f 14—IŁ TĘ pozcutałe
dni — lekarz ogólny, pediatra,
gabinet zabiegowy dla doros
łych 1 dla dzieci w g 19—
7.30, a m soboty pracujące w
g. 17-22;
• Gdynia, ul.
Warszawska
34-38, lekarz
ogólny, pedia
tra i gabinet
zabiegowy w
soboiy w g 9- 16;
0 Gdyma-Grabówek, ul. Ra
mufta 45 — lekarz ogólny, pehatra 1 gabinet zabiegowy w
oooty, niedziel# 1 święta w
t 10—f6,
0 Gdynia-Obłule, ul Boisko
4 — lekarz ogólny, pediatra
i gabinet zabiegowy w soboty,
niedziele i święte w g. 10—16,
• Gdyma-Orłowo, ul Wro
cławska 54 — lekarz ogólny,
pediatra 1 gabinet zabiegowy
w soboty, niedziele 1 święta
w g 9—16. Poradnia stomato
logiczna, ul. Waryńskiego 30
- w sonoty w g 10 -15
PORADNIA
OKULISTYCZNA
w Gdańsku, ul Swierczcwskle
go 6 cz.ynna w wolne soboty
w godz 6—14
WOJEWÓDZKA
PORADNIA
CHORÓB
WENERYCZNYCH
w Gdańsku.
ul
Długa 84-85
czynna w dni powszednie w
g 9—14 1 19—7, w wolne so
boty. niedziele
i święta całą
dobę
NOCNA
POIIADN'A ..W
w Gdvnl ul 22 IJpca 44 czyn
na w poniedziałki,
wtorki
czwartki I oiątk) wg 19 7
TULI EON ZA USA NIA „W
31 21-89 - czynny
w godz
15 -17 z wy laikiem sobót t dni
świątecznych
TELEFON
ZAUFANIA
31-00-00 w godz 16—8
TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UO - porady z
7.akresu jęzvka poisklego co
dziennie fpróez niedziel 1 świąt1
w godz 13-15 Tel. 41-15-15

oficerów Wojewódzkiego U
rzędu Spraw Wewnętrznych, w
Gdańsku, telefon 31-19-40 lub
37-02-33 w g. 8-13 - kpt. S
Boguskl; w g 19—8 - mjr M
Walusiak

przychód

^ Gdańsk, ul Jaskółcza 1
(wejście
od ul Łąkowej) —
lekarz ogólny 1 gabinet za
biegowy w wolne soboty nie
dziele 1 święta — ca»ą dobę
stomatolog w g. 10 16 w po
zostałe dni lekarz
ogólny
gabinet' zabiegowy w g 19—
7.30;
• Gdańsk.
ul. Aksamitna
- gabinet
zabiegowy t poladnia dla dzieci ehoryol w
wolne soboty, niedziele 1 śwlę
ta — całą dobę. a w pozo
stałe dni wg 1S 7 30.
bp
Gdańsk-Morena, ul War
nei ska 7, pediatra 1 gabinet
zabiegowy
w wolne soboty
niedziele 1 Święta w godz 8—

PROGRAM

LOKALNY

Rybacka prognoza pogody w
pr. I: 0.5*. 8. W, 13. CO, 21.00
0.30 — Studio Bałtyk, 13 Ob —
Inicjatywy
spółdzielców
—
aud. Mariana Węgrzynowicza,
17.05 — Premiery z gdańskie
go stud a — zespół
,,Tratw”,
aud.
Ktystyny
Fejmowiez.
17.30 — Przegląd
aktualności
Wybrzeża, 17.40 — Komentarz,
iktualny, 17.45 — Piosenki z
sopockich
festiwali, 18.0J —
Biocybernetyki
— aud. An
drzeja Mielczarka, 18.25 — Omówienle programu.

Gdańsk,

tiL

Długa X)

Kolejarz*
s
wizytą
w
DRNiK. Informacja o działal
ności DRN1K. Pokai filmów
g. 15.
20:
13 II — por («dziełek, godz
• Gdańsk-Wrzeszcz, uL Je
15.00
—
Spotkani*
Komisji
sionowa 5 — lekarz ogólny 1
Braterstwa
Broni. Dyskusja,
gabinet zabiegowy w wmlne
soboty niedziele 1 święta - projekcja filmów dokumental
nych
całą dobę
stomatolog
w g
19. n — wtorek godi. lo.ao
10—7.30, w pozostałe dni le
karz ogólny 1 gabinet zabie — odczyt pt. „Wspólnota eocjali
styczna
w walec o pokój”.
gowy w g. 19 -7 30, stomato
log w g 20—7.30
w »oboty Projekcja filmu dokumentalne
go
„Kto
zagraża
pokojowi”
pracujące — lekarz ogólny i
gabinet zabiegowy w g. 18— 20 02., środa godz. 16.30 —
filmowy
Projekcja
7.30. storn* tolog w g 17—7.30. Wieczór
filmu
fabularnego
„Jesteś
^ Gdańsk-Zaspa, Startowa 1 moim uniesieniem, inoją mę
lekarz ogólny 1 gabinet za ką” (ret. W. PJawko, J. Robiegowy w wolne soboty, nie gow).
dziele 1 śwląia w g 8—20:
21. II —
csw artek,
godz.
• Gaańsk-Oliwa, ul Lumum 17.00 — Uroczysty wieczór z
by 2 - lekarz ogólny, pedia okazji Dnia Armii 1 Marynat
tra 1 gabinet
zabiegowy dla kj Wojennej ZSRR. Koncert.
22. II — piątek, godz. 16.30 —
dzieci w wolne
soboty nie
Projekcja
dziele 1 święta
czynne c łą Wieczór filmowy.
Łlmu
fabularnego
„Wojenna
dobę, gabtnei
zabiegowy dla
dorosłych w g. 8—16, stomato miłość” (reź. P. Todorowski).

BAŁTYCKI

7
17.35 — Skarbi««

18.uO — Kapitan schocu' «sta tał

18 20 — Anten-a
19.00 — „D Anagnan i trz«*

Mistrzostwa świata w ko
larstwie przełajowym
18.13 — Losowanie Dużego
Lotko
18.20 — Pegaz
19.00 — „Olimpnaaa Bolka I
PROGRAM I
Lol ko"
19.10 — Z kamerę
wśród
9.40 — Filmn dio II zmiany
zwierząt — zamorskie ku
„Diatog" (3)
zynki ropuchy
1U.50 — DT — wiadomości
19.3G
— Dziennik TV
16.25 — Pi ugram drwa afaz
20.00
—
„Koziorożec"
—
DT — w.adomcści
(1)
— sensacyjny
firm
16.30 — „Galeria"
science - fictorTprod. USA
16.55 — „Piqlek i Pankra
cym"
22.00 — Czas
22.30 — DT — wiadomości
17.20 — DT — wiadomo^ d
17.30 — „Głosy
nieaDec- 22.35 — Malinowy kró1 —
nych”
recitai Urszuli
23.10 — Wiadomości sporto
18.05 — „Bez próby"
we
19.00 — „Snsie-dzi”
19 !0 — „Teie - gol"
23.25 — Fotograf ” — f-ilm
19.30 — Dziennik TV
kryminalny piod. RFN
20.00 — „Ivionilof rzqdowy"
20.30 — „Dialog" (3 — os lot
PROGRAM U
n') dramat
pol i t. prod.
ZSRR
11.00 —X)T — w xporr ości
21.40 — DT — kamen lorze
-11.10 — Frlhctmonio „Dwój
23.00 — DT — wiadomości
ki" — Koncert
waweis-ki
(1)
PROGRAM II
11.35 — Tygodn owy Informa
tor Kulturalny
1 TOO — Program dma
11.55 — Studio. Sport —spor
17.05 — „Oferty nauki pol
takiaaowe nadzieje
skiej”
12.15 — Prawje wszystko o
17.35 — ,.Aut"
nartach
18.00 — „S'pröbuj sam”
13.40 — Koncen
wawelski
18.30 — PANORAMA
(2)
19 00 — „Wiersze I piosen 14.00 — Pierwszy bal
ki"
15.00 — W deoteka
19.20 — Przeboje
„Dwójru" 15 30 — Ze sztuką no ty
17.00 — Spektrum
19.30 — Dziennitk TV
— „Rodowóa człowie
20.00 — „Muzeum Rosyiskie 17.30
ka" (5)
w Leningradzie" — „Ra 18.30 — ERRATA
dziecka sztuko uźytKowa i 19.00 — Gorąca linia
dekoracyjna"
19.30 — Dziennik TV
20.30 — „Jarmark”
20.00 — Bale w „Dwó^e"
21.15 — DT — wydarzenia
(1)
21.30 — Tydzień w polityce
21.30 — „Powroty"
wawelski
22.00 — j.'jNa
nobizeżoch" 21.40 — K oncer*
— fiim obyczajowy
proc
(3}
USA
22.00 — DT — wibdomości
23.50 — DT — wiadomości, 22.05 — „Pustelnia pawned
ska" (3), — serial fUmo,v>
”3.05 — Baie w „Dwójce"
(2)
0.10 — Jozz w „Dwójce"

8.25 — Program dnie
8.30 — Tydzień na działce
9.00 — Sobótka —
oraz
fiim „Don Kichot z Man
czy” (15)
10.30 — DT — wiadomość ł
10.40 — Nora
Szczepańska
„Kucharki"
12.05 — N.edireio w plebance
12.25 — Telewizyjny koncert
życzeń dia Honorowych
Dawców Krwi
12.55 — Poroduik rolniczy
13.25 — Z gofer iii Władysła
wo Has ora
13.55 — Svnlot z bliska —
Izroe.
14.30 — Kail jsza — wojsko
wy p">g. pub!.
15.00 — DT — wiadomości
15.10 — Słowo no drogą —
spot konie z
Janoszem
Przymanowskim
15.30 — W świecie cls-zy
16.00 — „Lalka" (7) „Cigg
dalszy pamiętnika starego
subiekter'
17.20 — Studio
Sport
—

19 20 — Przeboje „Dwójki"

19.30 — Dziennik TV
20 00 — Szkice hi sto rycin«
— Bądźcie jOk Hunnowie
20.15 — Z wizytą u Eleni
20.45 — Przeboje świata
21.15 — DT — wydarzenia
21.30 — Kwartet d-mołl ap.
76 nr 2 Józeta Hu /dna
2 50 — „Miasto nieujarzmiane"
23.20 — DT — wiadomości

b 55 — Fńm „Trzej weierani"
10.30 — 2otnie-rska powin
ność
11.00 — DT — wiadomości
11.10 — Gimnastyka przy mu
zyce
11.20 — Bliżej natury
11.50 — Gość „Dwójki"
12.00 — Kwadrans i hejna
łem
12.15 — Potyczki roazmn«
13 05 — Kalejdoskop filmów
Kino-Oko
14.05 — Welka gro
15.00 — Kino fomiltjn«
15.50 — Studio sport — Mi
strzostwa świata w kolar
stwie przełajowym
16.15 — Jutro ponieda ałek
16.40 — Koncert Bitly Joeia

Wtorek

(2)

PROGRAM ł
— Program dnia — DT
wiadomości
— Łncyklopeaia TDC
„Porozmawiajmy..." —
IV
— Zwierzyniec

17.20 — DT — wadorrhjac!

8 15 — Program Onla
8.20 — Tydzień — mag rai
rviczy
9.00 — Film prod, rumuń
skiej „Fram" (4)
10.30 — DT — wiadomuśai
10.35 — „Decydujący front"
— ..ZwyoigsHvo pod Sta
lingradem"
11.25 — Siedem or,tea
12.15 — Poranek symfonicz
ny
13.15 — K.oj za miastem
13.35 — Telewizyjny koncen
życzeń
,
14.2u — Aieksaride« Fredro
— Bajki czyli obrazki z
az'ecinnego pokoju
15.00 — DT —; wiadomośo
15.15 — Tam, gdze rośnie
wanilia (6) — Trupem Mo
jów
16 00 — „Trzej weterani" —
baśń filmowa prod, CSRS

jfirrO-

17.30 — Z filmoteki 40-iec o — Poórety
17.50 — „Już się kończysz
karnawale" — film dok
prod. CSRS
18 05 — Telewizyjny Infauna
tor Wydawniczy
18.20 — Saldc
19.00 — Dobranocko
19.10 — Echa stadionów
* 19.30 — Dziennik TV
20.0u — Publicystyka
20 15 — Teatr le'ew'srjl —
He ner Kipphardt „Przęsłu
chanie J. R. Oppenheime
ra”
21.50 — -DT — komentarz«
22 15 — Pokój 4u8
22.45 — OT — wioaomoścl

20.00 — Puulicyityka
20.1 5 — „Zawód — importer"

włosKi film feta.
22.10 — D.T — k ^mentor i*
22.35 -i- Oblicza Afryki

23 i5 — Studip Sport
22.45 — DT — wiadomość
PROGRAM 11
17.30 —
17.35 —
18.00 —
„Koń,
18.30 —

Pr ogrom, arna
Muzyka po połudnu
Zwierzęta świata —
mój przyjaciel"
PANORAMA

19.00 — Zbliżenia — czyh to
i owo o filmie

19.20 — Przeboje „Dwóju"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Za kierownicą
20. i5 — Dookoła świata —
„Eksplozja miast"
21.00 — Przyjechała tełewzja
21 15 — OT — wyaarzen a
27.30 — Bliżej jjrawa
—
„Bezpieczeństwo w ruchu
powietrznym, wodnym I lą
dowym"
22 10 Film Juliana Rojzmana — „Twói współczesny"
(cz 2)
23.10 — DT — wiadomości

PROGRAM I

17.30 — .Wagner" (2) —L se
rial b og.
18.30 — W śwta « piękna i
szaleństwa (1) — Czysty
jak złoto?
19 00 — Spór o Boya
19.30 — Dziennik
20.00 — Studio sport — Pu
char Świata w skokach nar
ciarskich
21.00 — K norama
21.50 — DT — wtodom.rkfcl
21.55 — „Saga rodu Pabiserów" (2) — .film prod,
ang.

PRUGRAM I

Sp<«100n

19 00 — „M& Uszatek"
19 00 — Maestro — teietar- 19.10 — Zakocham w itacni
n'ej
19.30 — Dziennik TV

PROGRAM i

PROGRAM I

W

18.30 — Panorama

muszkieterowie"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Szogun" (8) — fiłm
prod. USA-jap.
20.55 — KIud mę-cL/nai\>dow>
21.30 — Sportowa niedziela
oraz międzynarodowe mi
strzostwa
Czechosłowacji
w tenisie stołowym
22.15 — DT — wiadomoścł
22.2C — 35 lat tstiody Ślą
skiej (2)

s6 25
—
16.30
—
cz.
16.55

«M«źy

w/ch

9 45 — „Niewołniica — Isau
ra’’ (1) — brazylijsk film
fab.
10.50 — DT — w'aaomGŚci
16.25 — Program dma — DT
— wiadomości
16.30 — „Zimowy karnawał"
16.55 — Mięazy numi i książ
kam
17.20 — DT — wiadomości
17.30 — „W pewnym osied
lu" (6) — „Zwycięstwo" —
węg. serial obycz.
18 05 — „Ziote jabłKo”
18.30 — „Mówmy otwarcie"
19.00 — „Makowy chłopie*
19.10 — Diagnoza
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Publicystyka
20.15 — „Newom,ca — isauPROGRAM I
ra" (1) — brazylijski film
fab.
9.50 — „Puiowam* nc myśli
21.15 — Lltei jtuia-85
wego — film kryminary
21.60 — DT — komentarze
pi ud. RFN
22.15 — Karnawałowe atrak
10.50 — DT — wiadomości
cje
23.05 — DT — Wfadomośoi 16 25 — Program dnia DT —
wiadomości
16.30 — „O mmi«, o tooi«, o
PROGRAM II
nas" w progr. f irn „Grucy"
(2)
17.30 — Program dnie
17.20 — DT — w, odo mości
17.35 — Szach-Mat
17.30 — Interstudio
'8 00 — W obronie własnej
17.55 — Rzenrneśln cy
'8 30 — PANORAMA
'9.00 — Test kosmiczny — 18.05 — Magazyn lotniczy
18.30 — Sanaa „Nauka w
teleturniej
muzeum”
19.20 — Przeboje „Dwójka"
19.00 — „Latający zajączek“
19.30 — Dzennig TV
20.00 — Gorąca linia
19.10 - Konto „M"
20.15 — Salon muzyczny
19.30 — Dziennik TV
21.15 — DT — wydarzenia 20.00 — Pub1 icy styka
21.30 — Wieczór w teatrze 20.15 — „Polowanie na my
z Anorzejem Zjrowskm —
śliwego" — Flm kryminal
Stanisław Ignacy Witkie
ny prod. RFN
wicz — „Księżniczka Tut- 21.15 — Zawsze po 21
ł-Putli"
23.15 — DT — wiadomości 21.55 — DT — komentarze
22.20 — Scena i pióro —
spotkane z Joraar.em Ro
die zk owe m
22.40 — DT — wiadomesd
PROGRAM )l
PROGRAM I

9.35 — „GąsKi" — caechosł
fiłm lab
10.50 — DT — wiadomości
i6.25 — Program dmo — DT
wiadomości
16.30 — Krąg — magazyn
harcerzy
16.55 — „Tik-Tak"
17.20 — DT — wtoclomosc1
17.30 — Losowanie Express
Lotka | Małego Lotka
PROGRAM II
17.40 — „Szkota" (2) —radź
fi+m fab.
17.30 — Program dn«o
17.35 —. Spiiewa Micha«! Da 18.45 — Kromka z Ogólnovid
, polskiej Spartakiady Mło-

17.30 — Program anki
17.35 — Teleturniej marski
18.00 — Krajobrazy kultury
18.30 — PANORAMA
19.00 — Pobocza sportu
19.20 — Przeboje „Dwójki"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Gorąca linia
20 iS — Teatr muzyczny na
świecie — Bciet Opery Bał
tyckioj
21.15 — DT — wydarzenia
21.30 — cekcja
22 00 — „Na krawędzi nocy'
— film prod. poi.
23.00 — DT — wiadomość

3L S
Wstrząśnięci
Północnym

-wiadomością

o

tragedii

na

Morru

ms, „Busko Zdrój

MARYNARZY
z ms. „Busko Zdiój”
Rodzinom zäginionvch, wspólnracownikoim orar
dyrekcji Polskich Linii Oceanicznych przekazuje
my serdeczne wyrazy współczucia.
*
Dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne
oraz pracownicy Stoczni Gdańskiej lm.
Lenina.
K-l?99
11 lutego 198S r. ukończ rł »woj« ziemski* pielg
rzymowanie nasz brat pielgrzymkowy, serdeczny
przyjaciel, człowiek otwartego serca 1 otwartych
rąk
4. t P-

W dniu 1S lutego UW5 r. po długi«:' t elęlciclej
chorobie zasnęła w Bcgu moja ukochana żona
nasza matka, teściowa i babcia
ś. t p.

STEFANIA 5UCHOCKA
lat 67
Msza święta żałobna odprawione łoatanle dma
15 lutego 19S5 r. o godz. tż.śS w kościele para
fialnym św. Jadwigi w Nowym Porcie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na cmen
tarzu w Nowym Porcie o godz. 14,
Rodzina.
G-5369
Dnia ’4 lutego ?986 r. zmarł długoletni pracow
nik, były wiceprezes
Spółdzielni
Mieszkaniowej
Osiedle MkzdvcF w Gdańsku

ZDZISŁAW KISIEL
odznaczony złotą honorową odznaką CZSBM, Me
dalem Młftił lecia D-ństwa Polskiego, odznaką ..Za
zasługi dla Gdańska”.
Serdeczne wyrazy współczucia FtOdzinie Zmar
łego składałazarząd spółdzielni, organ zacje społeczno-oolltyczne oraz pracownicy spółdzielni.
Pogrzeb odbędzie *ię 15 lutego 1985 r, o god*.
jlS.OO, na cmentarzu Gdańsk-Ło-stowicf
K- ld50
te

dnia

RCZALIA DRANOWSKA
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu f^ettowt cklra
dnia 18.02.1-9S5 r. o zodz. 11.30. o czym za wladamlają pogrążeni w smutku:
eórka, syn. al«6 1 wnuki.
G-6374
Um* w .W. 086 r. Blurt nagi* na« kochany mąż,
ojciec, teść 1 dziadek
Ita

EDWARD B1ERESMŁEWICZ

*

lat 81
Pogrzeb
odbędzie się dnia 18.ńJ.l«^ r. o god*.
15 00 na cmentarzu CentTalryra w Gdańsku-Wrzeszcru. o cz-’m zawiadamia pogrążona w głębokim
smutku 1 żalu
rodzina.
G-53^3

faasaK fL

Załoga, organizacje społeczno-polityczna f
kierownictwo Morskiej Centrali Zaopatrze
ni, w Gdyni.
K-1T99

Z
głębokim
talem
zawledamlarpy. I»
dr *
H lutego 1985 r. po c;ężklej chorobie zmarła moja
kochana żona. nasza rnitks. teściowa, babcia 1
prababcia

AGATA IWANICKA

odszedł od nas dałem lecz duch Jegc po*usFtanie
:awsze wśród nas. Będzie dla nas przykładem głę
bok,lej 1 autentycznej wiary.
Dnia 16.02.1*95 r. o godz 14.30 zgromadzeni na
mszy św, w kościele sw. ElżDiety w Gdańsku 1 mod
lić się bcizlemy, by Ta do której pielgrzymował
— Czarna Madonna -wprowadziła Go do wiecznej
szczęśliwości, a Jego najbliższych otoczyła płasz
czem swrl opieki.
Pielgrzymi z Kościoła św. Elżbiety w Gdań
sku.
G-5484

Z
głębokim
żalem
zawiadamiamy,
12.02."985 r. zmarła w wieku 76 lat
i. t D-

1 zaginięciem 24 członków załóg* teeo »tatku prze
kazujemy Rodzinom zaginionych marynarzy oraz
kierownictwu Polskich Unii Oceanicznych wyrazy
głębokiego źilu 1 serdecznego • wsoółczucia.

IZBA RZEMIEŚLNICZA
ul. P’wna 1-2 80-958 Gdańsk
ZAPRASZA
rzemieślników do odwiedzenia Giełdy Surowcowo-Materialow'ej.
która odbędzie się w godzinach
8.00—15.00 w hali „Olivia”, ul. Bażyńskiego 1 w
Gdańsku.
Na g-ełdzie tej przedsiębiorstwa uspołecznione,
spółdzielczość pracy, spółdzielczość Inwalidów oraz
firmy polonijne zaoferują do sprzedaży:

z d. Kirschenstein
Msz?
św. odprawiona zostanie dnia K lutego
1985 r. o godz. 14 JO w kośclęle św. Andrtoja Boboli w Gdynl-Obłużu.
Odprowadzenie zwłok pj mszy Św. na cmentarz
przykościelny.
I
Pogrążona w wnufcku
, T>uz'na.
S-1738
Z głębokim tsierr zawiadamiamy. i* w dn?v 15
lutego 11*85 r odszedł od nas pogrążając w smutku
całą rodzinę kochany maż. wspaniały człowiek
żołnierz Polskich SU Zbrojnych na Zachodzi«

Szczegółowe informacje telefony: Jl-77-44. 31-64-06.
K-43S

BRONISŁAW GOLI SZEWSKI
Msza św żałobna odprawiona zostanie w kościele
św. Bernarda dnia ls lutego 1985 r. o godz 7.00
Wyprowadzenie: zwłok z kaplicy na cmentarz
Komunalny w Sopocie o godz. 15.00, tego same
go dnia.
Zona ■ rodzina
S-1W
Z głębokim talem zawiadam amy. te w dniu
M lutego 1985 r. zmarł nasz były emerytowany
pracownik

PIOTR TONKra
Rcdzini« Zmarłego składamy wyrazy współczu
cia.
Pogrzeb odbędzie się dnia 15.02 1988 r. godz.
12 00 na cmentarzu Łostowlce
Dyrekcja oraz pracownicy BPBM w Od»ń
sku.
K-18Q4

Dnia 1? OG 1985 r

M-ATKYMONlALNfc

ORGANY
elektroniczne
włoskie. Gdynia. Króla Je
na III-18,

ATRAKCYJNE oferty. Kon
takty zagraniczne dla pań.
Biuro „Ewa”, Gdańsk — 6.
iikryuc. 227. TU.
47-72-42
(godz, 11-17).
0-3465

KOŻUCHY damskie długi
1 krótki, futerko dziecięce,
futerko karakułowe, płaszcz
i
madeiy
ocieplany,
kombinezon narciarski, dy
war --wełniany duży. Tel. 51
-99-61.

RADOŚĆ życia
znaIdznescz
pisząc do Biura „We dwc
je” 00-057
Warszawa
36,
skrytka pocztowa 106.
K-728

BŁAM z czarnych
łayiete
karakułowych, Tel. 32-52-ul
G-5239

„NEPTUN”
Gdansk
so,
■krytka 7 — dyskretni« po
m»ga samotnym.
G-49621
SZCZĘŚLIWIE kojarzy mal
ieństwa „Zod i«k” Elbląg,
skrytka 69
G-359-

zmarł

pracownik Wujewódzklego Przedsiębiorstwa Tran
sportu 1 Sprzętu Budownictwa Komunalnego w
Gd.-Oiiwle.
Pogrzeb odbędzie sie dni* ’5.02 19BC r. o godj
1)3.30 na cmentarzu Gdynia-Obłuże.
Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składa
ją
dyrekcja, organizacje społecsno-polltycene
I współpracownicy.

K-aen

Dnia U Mtgo 1E85 r. murłi po długlel ehorobło

lat M
Potfrzeb odbędzie się na ementareu LoorowlcWra
o t<ylT 13 30 dnia 15.02 1985 r.. o czym powiadamia
pogrążona w głębokim smutku
rodzina.
G-5373

PKO.

31-94-66.
G-2053

Tel.

BONY PKO. Tel. 58-37-53.
G-64

DZIAŁKĘ budowlano-ogrod
niczą — Osowa oraz budo
wlaną — Redłowo, sprzedlam TeL 20-53-69, 12-17 bez
sobót i świąt.
S-1628

BONY PKO. Tel. 51-26-04.
S-57

MOTORYZACYJNE
SPRZ.EDAM Fiata 125p 1972
i nadwoziem 1976, Gdynia,
Słupska 15/3 (w podv/órzu),

NOWO oHwarty »klep mo
toryzacyjny zaprasza produ
centó w części zamiennych
Reda ul. Pucka 53, tel, 78
-34-40
MERCEDESA 207 D kem
ping, zamienię na Merce
desa osobowego
(beczka).
TeL 52-15-71.
0-612C
UKRCEDE8A »V P
1ST«
— »przed sum Tel. łl-38-11
G-5224

i t n

WERONIKA GAGIS

KUPIE

NILIUU HOM'OSt'1

TŁUMIKI — wymiana 1 mon
taż. Reda, ul. Pucka
53,
Ul T8-34-40.
G-49858

STANISŁAW FOPKE

PRALKĘ automatyczną no
wą, ZSRR. Oferty z cens
5316 Biuro Ogłoszeń, 80-958
Gdańsk

BONY

SPRZEDAM
SZCŻENIĘT.A wilczury. Tel
7L-13-96.
S-272
OKAZYJNIE futro z ll»óv
Tel 22-44 21. no M 0-475*

>^enawgŁg—Bifl»ii-BiŁ^™g aarrasaBa;.^ :

ZLECĘ raz w miesiącu roz
biór
półtuszy.
Karczma
Michał. Gdańsk,
Jana z
Kolna 8.
G-5219

NAUKA
mATlMATYKa,

BONY PKO. Tel

32-32-01.
G-1852

LOKAl E
MIESZKANIE
3-pokojO've
— Oliwa, Wejherowo, Gdy
nla oraz 2-p>okoJow« — So
pot, Gdynia —» sprzedam.
Tel. 20- 58-69, 12-17 bez so
bót 1 świąt.

Teł

32-61G-1Ü35

MIESZKANIE M-S, 14
m
kw., z telefonem, własnoś
ciowe w Oliwie i
działkę
budowlaną uzbrojoną bliź
niaczą 680 m kw. w Zuko
wie sprzedam. Tel. grzecz
nościowy. 57-01-07.
KOMFORTOWEGO pokoju
na mies ąc lipmc w Sopc-yie
dolnym,
okolice
kortów
ter ,wych —
pohukuję.
Oferty 75881 Biuro Ogłoszeń
Łódź ’ Sienkiewicza 3-5.
ŁADNE, własnościowe M-l
na Przymorzu z telefonem
zamienię na 3-4
pokoje
lub segment. Tel. 57-01-07

OSWiATA przyjmuje zapi
»y na kursy: przyuczające
dio zawodów; stolarz meb
lowy, budowlany, przygo
towujące do
prowadzenia
wód gazowanych, punktów
napełnianiu syfonów, ob
sługi wózków saturatorowych, produkcji
napojów
w woreczkach foliowych,
oranżady w proszku. Infor■lacje. zapisy:
Wrzeszcz,
Waryńskiego 4, tel. 41-21-82.
OŚWIATA przyjmuje saplsy na kursy v’,ałej gastro
nom ill
p'-z y gotov/ u j ą c e dtc
zawodu: kucharz.
keiner
oraz I-walifikLCyjne
w za
wodach: blacharz samocho
Jowy, przemysłowy, elek
tromechanik,
eleKtromonter, frezer, hydraulik, mon
ter urządzeń chłodniczych,
palacz kotłowy, spawacz ga
zowy, elektryczny, ślusarz
maszynowy,
narzędziowy,
silników, karoserii, toicarz.
Informacje,
zapisy:
Wrzeszcz.
Waryńskiego 4.
Tel. 41-21-82
K-1515
KURSY podstawowe spawa
nia elektrycznego 1 gazowe
go Ha zakładów pracy
1
osób prywatnych oraz przy
gotowujące dio egzaminów
na u prawni er. i a dozorowe
Rsl, Bsl. Informacje, zapi
sy: Oświata, Wrzeszcz, Wa
ryńskiego 4, tel. 41-21-82.
K-1407

układam.

TeL

0-2194
TV — kolor, pogotowie. Jo
wiszę.
Thornsony,
Inne.
Tel 57-17-23
G-46319
TELEWIZYJNE.
60.

Tel.

52-30G-2108

TELEWIZYJNE. TeL
eś

32-60G-16

POGOTOWIE
Tel. 51-94-29.

te’lewifczyjne.
G-3739

TELEWIZYJNE
58.
TAPETOWANIE,
nie. Tel 32-1 fr 51.

EKSPRESOWO
drzwi.
starów«
Tel. 56 -64-35
TRANSPl )RT

drugie
futryny.
G-2292

Tel

BEZPYŁOWE
nie układanie
Tej. 51-83-50

ó2-08-59,
G-3814

CYKLINOWANIE,
lakowanie poołóg.
16-69.
WSZELKIE
WO

Tel.

32-66G-3377

malowaO 448

chemo
52G-2508

Te'i

RC BACT-

tępimy «kuteczr.ę bez
wonnym, nierskodliwym
dla ludzi preparatem z
importu
(instytucje
32-02mieszkania) Tel
G-2459
44.
CZ; YSZCZENII
Tel. 23-10-2L.

aywanów.
G-49919

CZYSZCZENIE
Tel. 27-36-99 -

dywanów.
0-4442

CYKLINOWANIE
iaklero
wanle. TeL 24-35-19, ’8-20.
G-2758
ANTENY RTV zbiorcze, Ir.
dyw dualne. Tel. TeL 52-17
-78
G-1689
CZYSZCZENIE
TeL 51-10-64.

dywanów
G-4.U1

HYDRAULICZNE.
39-5X

Ted. 24G-4726

DREWNIANE drzwi
har
monijkowe. Tel. 31-60-48
TELEWIZYJNE czainc-bta
łe kolor — krajowe. Tel.
52-02-78
0 -2836
kolor.
G-2920

ZAMKI szyfrowe „ZS” —
m Dntaż. Tel. 41-47-78.
G 3711
MONTA2 wiązań narclarsK Ich. Tel 32-22-91
0-4710
SOLIDNE
zabezpieczeń.«
przeciwwłamarsiowe
tapicerskie v.yc'szanle
drzwi
Tel. 41-63-73.
G-4266
DODATKOWE drzwi (fu
tryna meialowa). TeL 2055-48, 20-58-87 godz. 13-18.
S-2683
PRZEPROWADZKI. Tel. 41
-69-53
G-2923
CZYSZCZENIE
TeL 32-54-70.

Skiep Meblowy
Spółdzielni Rzemieślniczej „Drzewiarz"
w

dywanów.
Ó 3380

ŻALUZJE
—
eei* tyczne,
praktyczne. T«l. 32-50-12

TELEWIZYJNE
01

Tel

31-FtG-4365

PRACA

TELEWIZYJNE.
-34

Tel

51-17G 41539

EKSPEDIENTKĘ do kwia
ciarni (rencistka, emeryt
ka) zatrudnię. Oliwa. Czer
woinego Sztandaiu, (targo
wiKko) Grażyna Prokurat

TELEWIZYJNE
-33

TeL

32-18
G-3433

ALARMOWE sysiemy elektroo.czne
zabezoieczańące
mieszkania
wille, pawilo
ny. Tel. 23-61 73, 20-87-94.

TELEWIZYJNE
8

Teł

Bl-25G-2227

PRZEPROWADZKI. Tel. 32
36-03
G-3804

PRZEPROWADZKI. Tel. 3l
-21-20.
G-2494

Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Grunwaldzka
róg Jesionowej

136

oraz
Sklep Meblowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Krótka 9l

OPERUJE
WVSOKIEJ JAKOŚCI
W DUŻYM ASORTYMENCIE-

cyklino waparkietów.
G-2952

TELEWIZYJNE —
Tel. 32-41-67.

u^rucii
BOAZERIĘ
31-48-01.

CZYSZCZENIE
dywanów,
tapioerKi. Tel. 43-23-63, od
10 do 15,
' G -3530

UKŁADANIE,
cyklin-owan:e, cnemo'akowanie. Tel
57-94-85.
G-3251

-83.

— maszyny , urzqdzenia
— surowce wtórne i odpadowe
— części zamienne

t O-

PIOTR SUCHORA

*

W związku * tragiczną katastrofa

MŁODEGO kucharzp kwalifitcow anego zatruanię. Ke
rezrna Micnał. Gdansk Ja
na z Kolna 6

—
—
—
—
—

meblościankl
komódkl
stoły dwupoziomowe
biurka młodzieżowe
komplety wypoczynkowe
oraz rożnego rodzaju meble uzupełniające.
Możliwość sprzeduży na kredyt ..MM”.
K-fHtt

Dytekcja GdańsI eoo Przedsiębiorstwa
Konstrukcji Stalowych
I Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL"
w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej ni 96
OGŁASZA
lapisy uczniów (chłopców) do 3-letnleJ Zasadniczej
Szkoły Zawodowej na rok szkolny 1985-88 w zawo
dzie'

ŚLUSARZ-SPAWACZ
Warunki przyjęcia:
— ukończona 8 klasa szkoły poaataw-owej
— wiek kandydata 15—17 lat
— dob^y stan zdrowia
— kandydaci przyjmowani są bez egzaminu wstęp
nego.
Uczniowie w okresie nauki otrzymują .wynagro
dzenie
I klasa — 2500 zł miesięczni*
II klasa — 2700 zl miesięczru*
III klasa — 3500 zł miesięcznie
— nagrodę kwartalną w wysokości M pnoe. mie
sięcznego wynagrodzenia
— na zakup Książek i przyborów szkolnych — 600
zł.
Uczniowi« otrzymują bezpłatnie:
— ubranie wyjściowe
— ubranie robocze 1 obuwie
— codziennie gorące posiłki regeneracyjna
— płatne urlopy
— środki czystości
— zamiejscowi — zakwaterowani« w Internacie.
Wymagane dokumenty:
— podanie w 1 egzemplarzach
— życiorys w 2 egzemplarzach
— świadectwo ukończenia klasy ósmej
— metryka urodzenia (do wglądu)
— świadectwo zdrowia
— karta zdrowia ucznia
— 4 fotografie (z ostatniego okresu)
Zapisy przyjmuje 1 informacji udziela od dnlr
l marca br Dział Szkolenia Zawodowego, pokój
'103, I piętro, tel. centrala 43-16-61, wewn. 232.
Termin składania Dodań uDływa z dniem 15 llpca : 985 roku.
K-1586
UKŁADANIE
parkietów,
mozaiki (własne, powierzo
ne). Tel 51-26-04.
S-2682

ROŻNE
SKLEP meblowy poleca do
ży wybói mebli matowych
i w połysku. Gdynia. Wite
mir.ak i 30.__________________
EKSPOZYCJA mebli tapi
cerowanych m.in. łoża
2
osebowe. zestawy narożne
wypoczynkowe, codziennie
od 16-24 lutego, godz. 11-18
Zakład Taploerski
Reda
Polna t

DCil-Yision

Int. KRZYSZTOF
M IKiYMOWICZ
proponuje: przystosowa
nie telewizorów prod
Krajowej (np.
Jowisz,
Neptun) do współpracy
ze sprzętem
VIDEO
Nasza dewiza ekspre»
tanio.
Tel.
32-55-63.
57-83-88.
G-2784

\
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DZIENNIK

Nie tylko
dla filatelistów
OCZTĄ NRD w plunie
«misyjnym no 1985
foŁ. przewiduje 18 temqfow, Kontynuacjo serf
portroiów asziałaczy ruchu ro
bośnciago była pieiwszq te
goroczną emisją. Następną
znaczek dotyczący światowycn mistfzosiw saneczkar
skkch odbywających
w
ifyczrvlu w Oberhof. Czteroznoazkowa sena — historyfan* wrzynki na listy uka
zała »if 5 bm. Obejmuje
ona skrzynki pocztowe pouząw^zy ud drewnianej, używanej do 1850 r.r po me
talów« z końca XIX w., spo
tykane jeszcze w pieiwszym
dziesifcioieciu XX wieku, Za
mieszczony znaczek prezentu
ie taką nowszą, metalową,
technicznie ulepszoną skrzyń
kę z bogatą ornamentacją
według o.vczesnej mody używaną w larach 1896—1910,

P

I przejawami cham
stwa zatknąć tlą u not
moina na każdym nie
omal kranu, Konkurencyj
na wobec niego może być
tylko głupota, ci& ao niej
przyzwyczajamy się bez
boleśnie, bardziej bezkon
fllktowo, partycypując w
niej
Indywidualnymi, a
toti* zbiorowymi aktami
OtoaS'
Chamstwo
z
głupotą
wspólnymi często cha
dzają iclgĄ^pml, co lo
tnym być *b'ust wziąwszy
pod uwagę icn
pokrewieństwu I wzajemne
sympatie. Sądząc więc po naszym do głupoty
stosunku śmiało przewidywać można, że juz w
niedalekiej przyszłości chamstwo doczeka się
lepszego z naszej strony traktowania.
Przykładów zmian Idących w tym właśnie kie
runku wcale nie jest aż tak bardzo mało, ule
najważniejszym bodaj jest nasza co do objawów
chamstwa niepewność. Ona to włośnia połą
czona z głębokim przekonaniem o chamstwa
w naszym życiu stałej I powszechnej obecności
stwarza stan permanentne! - względem cham
stwa — naszej wobec siebie podejrzliwości.
Nigdy nie wiemy zbyt dobrze czy to, co nas
spotkało jest czy też nie jest chamstwem. Na
wszelki więc wypadek krzyczymy, że: ,,To jest
, chamstwo!". Nigdy nie wiemy też zbyt dobrze
czy ów ktoś jest czy też nie jest chamem, a
więc na wszelki wypadek oznajmiamy głośno:
„Ty chamie!". ,Stqd też c hamowanie jeden
drugiemu I przez drugiego jest nieodlqczonym
elementem naszej obyczajowości.
Niepewność, o której tutaj mowa, posiada
swói wymiar teoretyczny I praktyczny zarazem.
Teoretykom wszakże pozostają do rozstrzygnię
cia problemy tak zawile, jak chociażby ten oto,
czy pani żrąca bulę w okienku, z napisem ,,In
formacja’", na dworcu Gdańsk-Wrzeszcz, bynaj
mniej n'e w godzinach oowleszczanej odpo
wiednimi napisami przerwy — a tym sam/m In

formująca podróżnych nie tyle „polną” ta „z
palną gębą" uczestniczy w akcie chamstwa,
czy też jedynie złego wychowania? Gdyby pa
ni owa pluła pożeraną bułą na padióżnych, to
osobiście skłonny byłbym rzecz całą ujmować
w kategoriach chamstwa. Jest wszakże tutaj je
szcze szyba oddzielająca opluwającą od pod
różnych, dodajemy, że szyba z zaklejonym ot
worem ao gadania przez który to właśnie moż
na by zostać skutecznie op/pfym. Poza tym, co
to dzisiaj znaczy aobre wychowanie? No I czy
przeiavrem właśnie chamstwa nie jest czasem
brak zrozumienia dla tej posilającej się, która
ma w końcu żołądek nie Inny od naszych I
chce się jej jeść także między wyznaczonymi z
góry posiłkami. Jak więc widać nie jest to podobnie, jak wszystko u nas - of tak bardzo
proste I teoretycy mają powody, aby wyrywać
sobie włosy z growy całymi kępami.
Praktyczny wymiar niepewności, o której tutaj
mowa, także na wspomlanym dworcu zauwa-

Reakcja
żyć się do’e, kiedy to pracownice jego, panie
biletowe, zaskoczone zostają prośbą - wyma
gającą chamskiej wiośnie kwalifikacji' - aby
udostępnić przygodnemu mężczyźnie,
bynaj
mniej nie kolejarzowi, służbowy aparat telefo
niczny celem wezwania pogotowia ratunkowe
go. Wykorzystywanie służbov\iych telefonów w
celach prywatnych, a takim celem jest p.zeciei
ratowanie indywidualnego,
psob'stego życia
,akiego' starszego pana leżącego na ulicy,
wywołać musi u zdyscyplinowanych, kolejowych
pań - szczególnie w dobie trwającego nadal
kryzysu — szok i wtrącić je w stan niepewności
czy aby nie mają do czynienia z chamstwem
właśnie.
Szukając źródeł
naszych w stosunku do
kształtu I treści chamstwa znaków zapytania

oda
Oprócz kopeny FDC z ryrunk em skrzynki z roku
1874 ukczały się 4 pocztów
ki z tym, znaczkami — in
teresujące d'.o zbieraczy ma
ksy mafii i i udostępnione fi
latelistom w abonamentowej
sprzeauzy,
W rych dniach ukazał się
biok ze znaczk em o nom.
85 pfen. przedstawiającym
odbudowaną operę w Dreź
nie —- driefo architekta Sem
p«i a z połowy XIX w. Pod
znaczkiem zaiec & gmachu
zi,szczanego w czasie nalo
tu aWontów w 1945 r. i na
pie „Drezno przypomina!''.
W dniu 9 marca ul-;aż* się
i oraczki związane z wiosen
nymi targami lipskimi. Moty
wami znaczków są: pomnik J.
S. Baclu. w kościele św. To
rn-*za w Lipsku (10 pfen ) i
wyrób miś-p eńskie.1 porcelany
— dzban z dekoracyjnym or
namentem wjiorośli (75 pfen.).
W aalszej kolejności prze- i
dŁiane aa 7.na<-zkl roczn:co" e:
-»0-leeie uftvoterienla od hitle
ryzmu.
xunniki naród :>we i
międzynarodowe wzniesione w
1*45 r , znacie« na l-Xi-leęie
uTOdzln E. Klscha;
ponadto
tematy
aporto-we
och ona
zwierząt,
aztuka
c-rko va.
zamku herby miast, historycz
ne mosty w Berlinie. Jesien
ne targi w Lipsku, blok namięci Bacha, Haendla 1 Schü
tz»
Za ntereso- anym znaczkami
NRD sygnalizujemy że ,.S?.m
mle-r Express" osrlosił konkurs
na wybór najlepszego znacz
ka aoośród 25 emisji 1884 ro
ku. Termin nadsyłania odpo
wiedzi do 1 marca. Szczegóły
w 1 numerze „Sammlera"

(t)

zupełnie nowy charak
ter, właśnie taKiego w
sam raz na większe
spotkanie towarzy skie
ESZCZE przed na
W owych chustach .a
mi a wie zabawy
wojach i przepaskach
— ostatnią ąohota
kryją się nieograniczo
karnawału i śledzik, One możliwości Odpowie
ile sobota ma prawo do
dnio, dobrane, nawet swe
wielkiej gaii, o tyle śle
ter i dżinsy zmienią się
dzik jest już imprezą
w strój wizytowe. Nie
nieco wyciszoną, częsta
organizowaną w prywat
nym gionie. N>e znaczy
to, że możemy wystąpić
byle jak.
Prawdziwie balowe su
kme nie bardzo tu pa
sują
Owszem, można
j rak, tylko z reguły
okaże się to przesadne
Tym bardziej, że pięk
ne suknie wymagają od
powiedniei męskiej oprą
wy, a nasi panowie ra
czej się do garniturów
i smokingów nie palą
Lepiej więc ruszyć gło
wą i ubrać się po pro
stu trochę inaczej mz
zwykle.
Można na tę okazję
pogrzebać w letnich rze
czach. Rozpatrzmy pro
pozycję ze zdjęcia: sze
rokie szorty i zuoełnie
prosta.
duża
bluzka,
czyli nic innego niż to,
co nosilvsmv latem. Ale
jedwabna,
fintazyjme
zamotana
na
głowie
chusta nadaje całośc.

Śledzik
1

Krzyżówka i motywem

udzielają

du lub szruki, 40) zdobią okna
42) młoay kogut, 44) amerykań
ski chruściel,
45) regulator
chodu zegarka, 46) flota wo
jenna, 47) najmniejsza cząstka
energii promienistej, 48) papu
ga, 50) kolej podziemna, II) gil
za, 53) wyspa
koralowa, 54)
przyprawa kuchenna, R5) aa
nim czarownice palono, 58) ża
lon, 61) najlepszy wypoczynek.
Wśród czytelników, którzy w
terminie do 26. II. nadeślą pra
widłowe rozwiązania pod adri
sem „Dziennika Bałtyckiego"
— 80-958 Gdańsk, skrytka poes
towa nr 419 — z dopiskiem:
„KRZYŻÓWKA
Z
MOTY
WEM”, będą rozlosowane na
grody książkowe.

Jednostki

R.ST*

„P-as*

FINAŁ

42 MISTRZOSTW
POLSKI

GDYNIA.
Obszerna sala
Domu Kultury portowców
gdyńskich Już nieraz gości
ła wielu znakomitych sza
chistów. Tutaj dwa lata te
rnu walczyli czołowd szachi

• Do ułożenia dowolnej
figury należy utyć wszyst
kich siedmiu części tangramu.
■ Każdą część moina od
wrocie na drugą stronę.
B Poszczególna części na
leży ^przykładać do siebie
— nie wolno ich natomiast
układać jedną na drugiej.
Dzisiaj proponujemy do
ułożenia: Łódkę — nades
łaną przez Artura Kuchar
skiego z Gdyni orai Kasię

(i. W OoeH-e?

Horoskop na najbliższy tydzień:

-

BARAN: nie
pozwolisz iię
Bififc nikomu zckv
minować, nie
^ ^ lubisz,
góv
kłoś mc nod
W>bq władz*, oe czy za
kożdym razem musisz wa1
czyć’ — nl* zawsze wy•Wak wart jest póżnielszych trofeów.

BLIŹNIĘTA:
spróbuj choć
raz skoncen
trować się na
czymś,
za
jąć się po
ważniej jokąś sprawą, zre
alizować choć jeden twój
pomysł — nl* wfzyscy
wytrzymują tempo, które
narzucasz.

tlYK: nłbyjesteś spokojny, powolny,
cierpliwy, nieMórzy
mó
wią, że leni
wy, ale potrafisz pokazać,
eo potrafisz — pamiętaj,
że Intrygi 'nie «q twoją
mocną stroną.

RAK:
wróć
do codzienno
ści, do sza
rego (ale od
czasu do cza
su) Interesu
jącego życia, nie bujaj w
obłokach, zojmlj się swoi
mi sprawom! — kto to
za ciebie zrobi?

Kslsika

In^jSI BPB 11

88

- Rucb” oraz urzędy cK»cztowe

11

■

fn nin
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WZ TPZEct A10MŻ WYSPALI
DO 7EDO KOOPERANTA
-

Redaguje jJuJKA

- DZISIAJ N/E PAD2Ą- JEST
TRZEŹWY,

Tadeusz Wojewódzki

Szachy Q
ści i szachistki Kraju o*pry
mat w I i II lidze Tu roz
grywały się tragedie na 64
polach. Gościliśmy arcymistrzow
polskich
Włodka
Schmidta i Adama Kuhgowskiego oraz naszą sławną
jedynaczkę HANNĘ EREŃSKĄ-RALZEWSKĄ.
Obecnie TKKF jest orga
nizatorem aż TRZECH tur
niejów. Oprócz MP, Które
rozpoczęły się 7 lutego . po
trwają aż do dnia 22, Jed
nocześnie na tej samej sa
li rozgrywane są- 40 Mistrzc
stu a Okręgu Gdańskiego oraz turniej NADZIEI OZ1M
PIJSK1CH.
Otóż, nieoczekiwanie dla
wszyslKich, a może nawet
dla siebie, do trzech run
dach liderem turnieju o MP
został ADAM
CICHOCKI,
niedawny Junior b. mistrz
Wybrzeża.
reprezentujący
barwy
najstarszego klubu
woj. gdańskiego KŚ GF.DANIA. Otóż nowicjusz A Ci
chocki,
będąc skromnym
kandydatem na mistrza, do
konał na starcie nie leća
sztuki, wygrał dwie partie
pod iząd z km. K. Żołnierowiczem 1 mm
J. Bany,
remisując po drodze z b
mistrzem Polski Z. Szym
czakiem. dzięki czemu wy
szedł na pierwsze miejsce
w tabeli, inkasując 1,5 pkt.
z trzech.

Lłf3 7. e3 eb 8. Ld3 G d3 9.
H:d3 Ge7 1®. 0-0 0-0 11. Wici
Sdf 12. a3 So6 13. b4 Gd6
14. G:d6 H:d6 15 e4 (w tym
momencie białe zapropono
wały remis Ta piopczyeja
zostata przez mistrza Bany
odrzucona. Czarne zagrały
i5... Wfc8? i... zaczęło się...
18, e4-e5’ Hd8 17. h4 Se7 18.
Sg5 Sf 5 19. g4 h6 z0. g £ ng
21. fe be 22 Hgb gn 23 H:e6
+ Kns 24. Hg4 Wc4 25. Se2
Wac8 ww
26. W:c4 dc 27
Sf4 c3 28 Sg6+ Kg8 29.
He6 f Kh7 30. Se7 He8 3t
HI5+ gS 32 Hf« WfcT 33. H
h4+ Kg7 34. Hf6+ Kh7 35
Kg2 i czarne skapitulowa
ły. Touczająca partia.

-A JAK JUZ ZNIOSĄ KARTKi NA
. KASZO PEWNIE ‘DĘDZIFMZJEKU
POWÄC NA ODCINEK„REZERWA"

’ -PYTA ZAKLĘCI... SKĄD ON WIE,
ŻE PĘDZIMY ?..

-SKOCZ DO SAMU PO ŚMIEJA
NE TYLKO UWAŻAJ, ŻEDY Cr£
NIE PPZYŁ.SPAU.

Po Ciemnej Stronie Mocy
/

światów* rów — Łukta Skywalkera,
Lei, kapitan«
wciąż przeży księżniczki
wa f ascynac rę Solo i wielu innych znaj
hollywoodzkimi dują wreszcie rozwiązanie.
superprodukcja Reżyserem „Powrotu Jedi’
' mi. „Gwiezdnenagrodzonego w ubiegłym
wojny”, „Poszukiwacze za- roku „Oscarem” za najlep
ginonej arki”, „E.T.” i w*e sze efekty wizualne jest
le innych obrazów tego ty Richard Maryuand wśród
spotykamy
pu, które jeden z kryty wykonawców
ków określił mianem „a^ra natomiast dobrze już zna
kcyjnych spektakli na po nych: Marka Hamłlla (Lu
ziomie umysłowym dwuna ke), Carrie Fisner (Leia),
stolatków”, „zdziecinniałym Harrisona Forda (Han So
szczebiotem kina” biją re lo) a także całą galerię ro
kordy popular ności. Przy botów, stworów i stwor
czyny tego powodzenia sta ków na czele z uroczymi
ną się z pewnością tema kosmatymi zwierzaczkam.
tem wnikliwych dociekań z plemienia Ewokńw. To
i analiz psychologów oraz właśnie dzięki tym śmiesz
socjologów. Niezależnie jed nym, dzielnym „futr racz
nak od wyniku badań fakt kom” przpominającym ma
powszechnego zaintersowa- łe niedźwiadki trójka boha
ma filmami tego gatunku po terów wychodzi cało z ozostanie faktem. Magii no presji, zwycięża przeciwni
niszczy
Gwiazdę
woczesnego kina spod zna ków,
ku science-fiction uległa Śmierci. Ten triumf po
także nasza publiczność, przedza uwolnieni* kapita
ciągnąc tłumnie na projek na Solo więzonego przez
cje wszystkich kolejnych okrutnego Jabbę, a przypie
„przebojów”, a ostatnio — ezętowuje pojedynek Luna seanse głośnego „Powro ke'a * Dar them Vaderem
tu JedJ”. Obraz ten konty Dramat jasnowłosego mło
nuuje wątki dwóch poprze dego bohatera polega na
dmch superfilmćw związa tym, że Vader jest jego
Skywalker-senior
nych z nazwiskiem słynne ojcem.
go już dziś Georga Luca podobni* jak jego poiomko
sa — „Gwiezdnych wojen” wi* obdarzony mocą po
i „Imperium kontratakuje” zwolił dojść do głosu złu.
Lucas jest też producen Owładnięty uczuciami agre
tem „Powrotu Jed i” — trze sji, zemsty, pałającej chę
ciej części gwiezdnej trylo cią! nnizczenia znalazł się
gii, w której losy bohate- Skywalker w«l Vader po
ino

K

OBRON \ SŁOWIAŃSKA
rozegrana w III rundzie
42 MP w Gdyni w dniu
9 lutego br.
A. CICHOCKI — J BANY
(białe)
(czarne)
1. .14 dS 2 c4 c« 3. cd cd
«. So3 Sf6 5. Sf3 ScS 6. Gf4
1 Katarzynę, które cieka
wie z-aproiektowała Tamara
S. z Gdańska

KASIA

I

„Prawda jęił pochodnią - / dlatego wszyscy sta
ram) się, mrużąc oczy, przejść mimo niej lak naj
szybciej, pełni lęku, by się nie sparzyć",

Mj

39 (12*81) 15 lutego 19«

trzaba także wskazać powszechne przecież pize
konanie, że „z chamstwem nie dasz rady" I
„z chamem nie wygrasz". A jeśli jest właśnie
tak, to dla pokrzepienia serc warto tutaj przy
toczyć zdarzenie, które miało miejsce nie tak
dawno temu w tramwaju zmierzającym z Przy
morza do Gdańska, Otóż stali obok siebie w
tłoku ciut większym, n/ż iawsze, pan w jasnym
garniturze (to ważne jest dla dalszej akcji) I
pani niskiego wzrostu, dużej urody I leszcze
większej pomysłowości. Pan trzymał się poręczy
gdz'ei tak na wysokości twarzy owej pani, co
w skutkach łatwe było do przewidzenia Po ko
lejnych szturchańcach a to w czoło, a ta w
policzek, to w nos, pani owa poprosiła wyso
kiego pana, aby chwycił slą górnej poręczy I
uwolnił Jq tym samym od dręczących bądź co
bądź szturchańców. Pan na to wzruszył tylko
ramionami I aaiej szturchał
pomimo wielu,
powtarzających się prób uniku. Kiedy szyko
wał się da wyjścia nasza obszturchana, lecz
wciąż trzeźwo myśląca kobietka, przesunęła się
przed tego wysiadającego I niepostrzeżenie
przysądziła swe wymalowane usteczka do kla
py garnituru zwolennika szturchania niewinnych
kobiet. Sądząc po porze pan ów wracał do
domu. Ślad wyraźny był, jak stempel na urzę
dowym piśmie
Ze wszystkiego, co napisałem tu o dręczącej
nas niepewności co do tego co jest, a co nie
jest chamstwem oraz o narastoiacej w nas
wobec chamstwa ODojętnośri czy wręcz serde
czności jedna uwaga rysuje się dla panów,
szczeaólnie w świetle przytoczonej tu przygo
dy wytwornego pana w jasnvm garniturze. Póki
nie wyiaśni się do końca co chamstwem jest,
a co nie, póki nasz serdeczny do nieao stosu
nek powszechniei, nie
utrwali się.
póki nie
okrzepnie — soelniaimy na wszelki wypaaek ty
czenia oraz kierowane do nas nrośby osób pici
odmiennej, a już szczególnie kobiet nom nie
znanych.

KATARZYNA

MOTTO TYGODNIA«

ROZWIĄZANIE
KRZYŻOWŁI
Z ZAPISEM
POZIOMO korowód, naatrój,
zgoda, zapis, lizus, estry, wnlo
sek, tornado, atole,
klaisson,
korzyść, sap, pretekst, analo
gia, Ops, matrona,
manetki,
rÓ7.gap
terapia, referat, ni na.
dzida, rzepa, Erato.
reaktor,
Niagara.
PIONOWO: krzywik, replika,
w’isus, dziekan, kontrola, naby
tek, seler, rozkazy,
Jasność,
larwa, kuter,
orkan.
osada,
zmowa, ścisk, sto, pa«, prsysmak, matador, turbin*, aran
żer, maraton, torpeda, lntrata, Piast, forma.
Nagrody książkowe wyloso
wali:
ALEKSANDRA
EICHFRT, Gd.-Ollwa;
MAREK
LAHIJTTA, Gdynia, HEI.ENA
KRAWCZYK, Somonino
Książki prosimy odebrać w
Dziale’ W\dswniczvm Gdańskie
go
Wydawnictwa Prasowego,
porój 213, Targ Drzewny 1-7.
Rozwiązanie krzyżówki i mo
tyw'em 1 listę nagrodzonych
czytelników
zamieścimy
za
dwa tygodnia.

wszysflüe ter »nowe

Czy może być kompozy
torem szachowym (próbie*
mistą) młody człowiek, ma
jący powiedzmy lat... 11??
Tak to jest możliwe w do
wód czego drukujemy dziś
utiyor znanego Kompozyto
ra Eugeniusza HtBBELA,
opublikowany
w,
gazecie
„Schweizarische Schachzelt ing w 19u5 roku, gdy au
tor miał jeszcze 11 lat. Oczywiście dwuchodówka ta
nie jest szczytem kompozy
cji. led sk proponując na
szym najmłodszym rozwią
że waczom udział w konkur
sie
zapewniamy
naszym
młodym czytelnikom którzy
nadeślą nam w ciągu 11 dni
prawidłowe rozwiązania »trakcyjne
nagrody albu
rn v, książki, szach*,.
A wdęc młodzi amatorzy
sztuki szachowej, czekamy
na listy do 28 bm.
KONTROLA DIAGRAMU
Białe: Kh2. lVh4. Wet, Ge7,
Gg4, Rf4, p. d2. e3 (8>. Czar
ne: Ke5. Wa5,
Ge8, Sg7,
Sh5, p. c3 (6).

Tangrain
musi to być jedwab —
wystarczy coś miękkie
go: kawałek cienkiego
dżerseju, siary, koronko
wy szal czy jeszcze inne
cudo Radzę spędzić kil
ka chwil przed lustrem,
poprzkmierzać, dopaso
wać i zdecydować się
na taką właśnie odmia
nę.
Jest tylko jedno „ale”:
tu trzeba bardzo ostroż
ni* postępować z maki
jażem Nie ma mowy o
makijażu typowo wie
czorowym, musi być coś
pośredniego między ta
kim a dziennym, i to do
brze wyważone, bo jed
na mocniejsza kreska
może nas zmienić w prze
bierańca.
jr.c.

POZIOMO 1) urok. czar, 5)
pobudka działania, 8) furia, 12)
manllijsłtie konopie, 13) im.ę
żeńskie, 14) prawidło, zagada,
reguła, 16) czołg starożytnych,
19) do rozdrabniania
Jarzyn,
21) duża ropucha kururu, 22)
dzieli t»ię na wieki, 23) wielbłądaia krzyżówka. 24) niebles
ki zwierzyniec, 26) metalowy
uchwyt przy bramie. 27) ląd,
28) umiar w postępowaniu, 31)
wedle niego grobla, 34) erudy
cja, 35) zniewaga,
36) celna
lub personalna. 37) słone jezio
ro w ZSRR, 38) czynsz dzier
iawny lub oawna
karczma,
46) krewnlaczk-a grochu, 41) do
kumenty, 43) s?Tmackl pan, 15)
pieśń weneckich gondolierów
47) niedozwolony chwyt w za
pasach. 49) cecha olejków eTe
ryczjiyeh, 32) wr ątek, 53) ogło
szenie prasowe, 56) kuzyn nan
du, 57) zatoka M. Czerwonego,
59i najwybitniejszy
historyk
starorzymski.
8«) promienio
twórczy pierwiastek, 62) okrą
głe pismo 83) dla bohatera,
64) głęboki sen, 65) kwiat Ni
lu 66) jedna z elektrod.
PIONOWO1 I) rewia mody.,
?! pierwiastek chemiczny, 3)
dawne Turku, 4) pękaty gar
nek blaszany, sagan. 5) para
gwajska herbata,
6) jadalne
bulwy koloka7ji, 7) musi być
udowodniona 8) interesant, 9)
dopisek na recepcie. i0) zwie
rzyna płowa. 11) zdobi talec
15) starogrecki rynek 17) nie
czułość, stan odrętwienia, 18)
zaliczka na poc-et należności.
*ł! można ją nabić i dorobić
się majątku, 25) produkt kodensacji, 28) pćłpiętro. 28) wę
drownv zejrpół aktorski. 29» nie
pasuje do kożucha. 3D) trójstn
pniowa korona. 31) może się
przechylić. 32) odkryta weran
ja J3> na gło’*de panny młn
3?! zawiłości nauki zawo

KONKURS
JEDENASTOLATKÓW
ZADANIE 822 (F Rubbe!)
Mat w dwóch posunięriar

BAŁTYCKI

lBWi potra
fisz manipu
lować ludźmi,
wykorzysty
wać Ich da
swoich
ce
lów, zjednywać sobie sym
patię nawet tych, którzy
patrzyłf na ciebie krzywo
— uważaj, żebyś się nie
zagcrłooował.
PANNA: do
brze zdajesz
socle sprawę
z tego. że co
dziś Triumfu
je, krtro mo
że okazać się bezużytecz
ne, dlatego nl* lublw być
no świeczniku — nie zna
czy to, te powinieneś
przestać kontrołowoć sy
tuację.
WAGA: wszyP
scy wiedzą,
V ’ f ~V że nie lubisz
/|V /K podejmować
>W W decyzji,
ż*
najbardziej
przykra dla ciebie jest
svtuaeja wyboru — parnię
taj, że niektórych możesz
tym zranić.
SKORPION:
mas: pełną
świadomość
własnej wy
jątkowości,
dlatego ce

nisz »obie wołność I nie
zależność — pamiętaj tyl
ko, że Inni też taką potrzeDę oaczuwają.

STRZELEC:
musisz nau
czyć się, kie
dy warto po
dejmować na
wet ogromny
wysiłek, a kiedy jest to
tylko zbyteczne ryzyko —
musisz onollzować sytua
cje wyboru, bo lubisz dzla
łoć, a nleroz nl* ma to
sensu.
KOrORO-

>gr

ZEC: poraźka jest dla
ciebie
najl
większym n!e
szczęściem,,
przeżywasz ją tak mocna
że nie potrafisz wtedy ra
cjonalnie myśleć —- a po
dobno nie mo tego złe
go...
WODNIK:
wróć do dnkj
dzisiejszego,
popatrz
co
dzieje się dookoto, żyjesz
tylko przyszłością, zapa
trzony jesteś tylko w ju
tro — Drzecleż to, co ro
bisz dziś, może procento
wać jutro.

&

RYBYi ty przf
najmniej nl*
masz proble
mów, nl* lu
bisz analizo
wać
życia,
przyjmujesz wszystko tak,
jdk to widzisz — ale mo
że dlotego niektórzy mó
wią, że nl* masz własne
go zdania.
SUKCKS
Recepta na sukces: ak
ceptuj życie, bądź opty
mistą; ni* narzekaj; nie
mów, że masz p*»cha; wy
ciszaj złe myśli; zaplanuj
sobie coś na „dziś” I na
odległe „jutro"; wielki cel
rozłóż na mniejsze; co
dzienni» zaplanuj sobie jo
kąś radość; ' mcentruj się
nad tym, co w aonej
chwłtl -obitz; dbaj o swój
wygląd; naucz się wysłu
chiwać Innych; dostrzegaj
pozytywne cechy swojego
otoczenia; wierz w Innych
kidzll
TYLKO DLA RYi
19 lutego Słońc« wstę
puje w znak Ryby. Ludz'e
urodzeni pod tym znakiem
są uczuciowi i niezdecy
dowani; szczęśliwe liczby:
2, 9, 11, kwiaty: jaśminy;
kamienie: topazy, jaspisy;
kolory: błękit; przyjazną
znak»: Rok, Skorpion

Mark Hcmill jako Luk* Skywa|r»r w „Powrocie jedi”.
Ciemnej Stronie Mocy. Nie nowej wersji kompleksu Mwicie też brakuje, by rów dypa (walka Luke’a x oj
nież Luke na nią przeszedł cem) oraz dominacji ro
Scena, Jaka rozgrywa się mantycznej opozycji Kultu
między trójką bohaterów: ry i Narury (w bujnym la
Vaderem, okrutnym wład sie zamieszkanym przei
cą ciemności oraz Lukiem, dzielnych Ewoków cywili
rycerzem
Jedi,
ucz zacja technologiczna pono
niem
mistrza
Kenobi, si sromotną klęskę), zadali
przybiera
w
pewnym sobie także trud wyodręb
momencie
formę
sło nienia i podziału wszyjtwnego pojedynku, który o- ki-ch istot, występujących w
kazuje się sprawdzianem trylogii Lucasa na aużycb
charakteru Luke’a. To za i złych oraz małych i do
razem jeden z nielicznych brych, przeprowadzając w
w tym filmie epizodów, w tych grupach jeszcze do
którym walka dobra ze datkowe podziały. Dałoby
iJem, stanowiąca bądź co się zapewne stworzyć na
bądi oś konstrukcyjną ca podstawie tego filmu kilka
łej akcji, przestaje być ab innych może niemniej in
straktem
rozgrywającym teresujących teorii, lecz ni#
większego
«ie poza czasem (w dale ma to chyba
kiej nie określonej bliżej sensu. Z „Powrotu Jedi**
przyszłości) i poza miej zapamiętuje się na dłużej
scem (gdzieś w między budzące szczerą sympatią
obrzydliwe
gwiezdnych przestrzeniach). „futrzaeziki”,
Zostaje »prowadzona do ka go Jabbę wraz % wy
jego
jas
tegorii ludzkich, a zyskaw pełniającym
szy taki« odniesienie nada kinię potworami o zde
je całości charakter bajko formowanych,
wymyśl
wej opowieści z morałem. nych obliczach (jak ze złe
Luke przecież zwycięża sa go snu), efektowne zdjęcia
mego siebie, opanowując to kosmicznych walk i pogoni
wszystko, co w jego nału- na niby-skuterach w zielo
rze niedo»sł( onałe, złe. Hamu nym, gęstym lesie. Słowem
Je ogarniającą go chęć zern — pozostaje ro obejrzeniu
sty, nie folguje uczuciom tego filmu uznanie dla esprytnie podsycanym przez fektów, dla pięknych zdjęć,
przeciwników. Ale Luke dla sztuki animacji ora* —
nie tylko pokonuje własną pewien niedosyt. W świę
słabość, lecz także wierzy, cie maszyn, robotów i w.el
z ufnością dziecka, w do kiej techniki znajduje ni*
broć swego ojca, czeka na wprawdzie miejsce na mą
jego ludzkie, ojcowskie od drość mistrza Yody, na
ruchy. Reakcja Vadera do- przyjaźń i dobro, lecz mi
tw^erdza w końcu słusz mo to świat ten — chwila
ność tych
przypuszczeń, mi wyjątkowo kiczowaty
między ojcem a synem na (jaskinia Jabby i jego
wiązuje się jakaś
wątła dwór), chwilami groźna
nić porozumienia, a śmierć „odczłowieczony” jest jakiś
Vadera
jest ostatecznie kaleki — może za bardzo
piękną sceną pożegnania i fantastyczny i dlatego po
wybaczenia.
zbawiony ciepła?
Krytycy dopatrzyli się w
AJ.
wątkach „Powrotu Jedi”

