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Wielki koncert na 26 lat „SolidarnoÊci”. W Êrodku publikujemy portrety ludzi, którzy pó∏ dnia sp´dzili na terenie stoczni

Wy i My z Davidem Gilmourem

Fot. Grzegorz Mehring

y∏o Was pi´çdziesiàt
tysi´cy. Ka˝dy pojawi∏ si´ z tego samego
powodu – dla muzyki Davida
Gilmoura i legendarnej gru-
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py Pink Floyd. Najwierniejsi
fani przemierzyli dla tego
wydarzenia setki kilometrów.
Niektórzy przyjechali do
Gdaƒska w sobot´ bardzo

wczeÊnie rano – jedni z biletami, inni bez. Reporterzy
„Dziennika Ba∏tyckiego” towarzyszyli im od pierwszych
chwil. ByliÊmy na widowni –

Gdynia

Gdaƒsk. Najwi´kszy szpital bez pràdu

■ Zaginiony grzybiarz. Trzy dni i noce w ch∏odzie i deszczu sp´dzi∏
w gdyƒskim lesie 76-letni Józef Zawadzki. Mieszkaƒca Grabówka, który
wyszed∏ na grzyby w czwartek przed
po∏udniem, znalaz∏ dopiero wczoraj
rano inny grzybiarz. Starszy pan nie
by∏ w stanie opowiedzieç o swoim
pobycie w lesie i wyjaÊniç, w jaki
sposób przetrwa∏ tam tak d∏ugo. > 7

Chwila grozy

Trójmiasto
■ Z Bia∏orusi na studia do Trójmiasta. Uniwersytet Gdaƒski chce przyjàç 25, a politechnika – 36 studentów wyrzuconych z bia∏oruskich
uczelni. Inne szko∏y wy˝sze w TrójmieÊcie tak˝e zastanawiajà si´ nad
z∏o˝eniem propozycji studentom ze
Wschodu. Ka˝dy bia∏oruski student
dostanie miesi´cznie 1240 z∏ stypendium, z którego b´dzie musia∏ op∏aciç sobie akademik czy stancj´. > 7

lady strach pad∏ podczas wczorajszego koncertu Gilmoura na pacjentów Akademickiego Centrum Klinicznego przy ul. D´binki 7, gdy nagle
kilkanaÊcie szpitalnych budynków pogrà˝y∏o si´ w ciemnoÊci.
– Âwiat∏o zgas∏o oko∏o godziny 22,
w∏aÊnie piel´gniarka robi∏a mi zastrzyk
– relacjonuje pan Piotr, który dziesi´ç
dni temu przeszed∏ powa˝nà operacj´
serca. – Ale tylko na chwil´, mo˝e dwie,
trzy minuty.
Dyrektor ACK AMG – Micha∏ M´draÊ
nie wià˝e tego incydentu bezpoÊrednio
z koncertem, który odbywa∏ si´ w Gdaƒsku, choç przyznaje, ˝e takie wy∏àczenie
pràdu nie zdarzy∏o si´ od dawna. Takie
sytuacje zawsze nale˝à do mro˝àcych
krew w ˝y∏ach. WÊród oko∏o 800 pacjen-
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tak jak Wy, a tak˝e nieco za
kulisami – gdzie dost´p mia∏a jedynie ekipa techniczna.
O szczegó∏ach tego co zobaczyliÊmy sami i Waszymi

tów le˝àcych w ró˝nych klinikach sà
chorzy w ci´˝kim stanie pod∏àczeni do
respiratorów, sztucznych nerek i innej
aparatury zabezpieczajàcej podstawowe
czynnoÊci ˝yciowe.
– Na szcz´Êcie tego rodzaju aparaty
majà w∏asne zasilanie, które uruchamia
si´ automatycznie, gdy zabraknie pràdu
– t∏umaczy dyrektor M´draÊ. Szpital ma
w∏asny generator, który gwarantuje dostaw´ pràdu do najwa˝niejszych dzia∏ow szpitala. ˚aden z pacjentów ACK
wczoraj nie ucierpia∏.
– Z powodu takiej awarii musieliÊmy
nie raz operowaç przy Êwieczce – wspomina dr M´draÊ. – To by∏o jednak w starym szpitalu w KoÊcierzynie, a nie
w Gdaƒsku.
Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

oczami informujemy w Êrodku gazety. Znajdziecie tam
zdj´cia najwierniejszych fanów Davida Gilmoura. Poznacie ich wra˝enia, opinie,
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oczekiwania. Dowiecie si´
dlaczego nie wsz´dzie koncert by∏ s∏yszalny.
(MAR)

Wasze zdj´cia i opinie
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