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Przetarg na wykonanie nawierzchni Rynku

Kto będzie sprawcą 
„pozytyw nego szoku,,?

Z udziałem prezydenta 
Józefa MAKOSZA, odbył 
się w ostatnią sobotę 
w Urzędzie Miasta wstępny 
przetarg na wykonanie płyty 
Rynku oraz kanalizacji tele
technicznej. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele 
kilku firm państwowych 
i prywatnych, którzy przed
stawili swoje dotychczasowe 
osiągnięcia, potencjał firm 
oraz możliwości podjęcia się 
tak odpowiedzialnego zada
nia, jak wykonanie płyty 
Rynku, a więc wizytówki 
miasta.

Do końca czerwca powin
ne zakończyć się prace ziem
ne, które natrafiły zresztą na 
wiele trudności natury geo
logicznej - grunt zaskakiwał 
kurzawkami, a prace przy
pominały raczej wykopalis
ka archeologiczne niż robo
ty ziemne. Jeżeli jednak nie 
pojawią się nieoczekiwane 
trudności, już 1 lipca prace 
na powierzchni mogą się 
rozpocząć. Inwestorzy, czyli 
władze miasta oczekują, że 
na przełomie sierpnia i wrze
śnia br. mieszkańcy Rybni

ka doznają na widok „nowe-     razie, polskie firmy nie dają 
go„ Rynku pozytywnego      niestety, gwarancji na wyso- 
szoku. Oczekują także, że     ką jakość materiałów, zade- 
przynajmniej przez lat kilka-     cydowano zakupić płytki 
dziesiąt nie będzie potrzeby     prosto u producenta

Na Rynku znajdzie się również fontanna...
Foto: W. Troszka

wykonywania jakichkol-     w Niemczech. Wykonawca 
wiek poprawek i wykopów.     zostanie więc zaopatrzony 
Ponieważ, przynajmniej na     w solidny materiał. Wyma-

I R E L A N D  
„Bliskie spotkania 

z muzyką celtycką,,
15 maja 1992 

Teatr Ziemi Rybnickiej
W gąszczu koncertów rockowych i haevy metalo

wych, rybnickie FOLK SPOTKANIA to wytchnienie 
dla uszu i radość dla duszy. Na imprezę nazwaną 
„BLISKIE SPOTKANIA Z MUZYKĄ CELTYC
KĄ, która odbędzie się dziś o godz. 17. 00 w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej zostali zaproszeni:

c. d. na str. 4

gania techniczne projektu są 
bardzo wysokie. Na wstępie 
należy zerwać obecną nawie
rzchnię, w ten Jednak spo
sób, by każda zerwana płyt
ka mogła mieć zastosowanie 
gdzie indziej. Tak więc roz
biórka płyty i przyległych 
uliczek będzie ważną częścią 
całego przedsięwzięcia.

Napięty budżet miasta 
sprawia, że nie można po
przestać na rozwiązaniach 
prowizorycznych i tymcza
sowych, pochłaniających ró
wnież spore sumy, a których 
efekt jest zawsze krótko
trwały. Zgodnie więc z praw
dą, że skoro jesteśmy biedni, 
to nie możemy pozwolić so
bie na bylejakosć, postawio
no na JAKOŚĆ!

Na Rynku znajdzie sią ró
wnież fontanna, wkompo
nowana prawdopodobnie 
w jedną całość z pomnikiem 
Jana Nepomucena, a także 
nowe oświetlenie w postaci 
stylowych, żeliwnych latar
ni. Sama płyta Rynku będzie 
łagodnie opadać i stworzy

stworzy całość z otaczającymi ją 
uliczkami, tak więc znikną 
uciążliwe bariery architekto
niczne.

Firmy, które przystąpią 
do przetargu, mogą do koń
ca miesiąca dokładnie zapo
znać się z warunkami tech
nicznymi inwestycji, zaś do 
następnego spotkania doj
dzie po powrocie ekipy fa
chowców od niemieckiego 
producenta płytek, gdzie 
ustalony zostanie ich kształt 
i kolor.

Przedostatni dzień maja 
zadecyduje, który z wykona
wców w pierwszych dniach 
lipca wejdzie na rybnicki Ry
nek. Przetarg wygra NAJ
LEPSZY, NAJTAŃSZY 
i NAJSZYBSZY, zakończe
nie prac przewiduje się bo
wiem na koniec sierpnia.

Kiedy we wrześniu zjadą 
do Rybnika uczestnicy Mię
dzynarodowego Konkursu 
Orkiestr Dętych, a także se
tki miłośników „dechowki,,, 
Rynek przywita gości nową 
szatą.

W. R.

Jarosław J. Szczepański /R W E  - Warszawa/
- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej„

Gest Olechowskiego
Większość komentatorów 

parlamentarnych twierdziła, 
iż wywołujące wiele emocji 
orzeczenia Trybunału Kon
stytucyjnego zostaną przyję
te przez Sejm. I tak się też 
stało. Jakie ma to znaczenie 
dla rozwoju polskiej gospo
darki? Moim zdaniem prze
łomowe, ale w sposób nie 
bezpośredni. Nie same bo
wiem orzeczenia i ich przyję
cie przez parlament, spowo
duje dalsze kłopoty polskie
go systemu gospodarczego. 
Zdecydowanie groźniejsze 
jest to, że dymisja ministra 
finansów Andrzeja Olechow
skiego, człowieka nie tylko 
wielkiej postury, ale i ogro
mnej wiedzy fachowej i kon
taktów międzynarodowych, 
została bardzo źle przyjęta 
w kręgach finansistów.

Na polityczny image, czyli 
obraz Polski na świecie, tak

od strony politycznej, jak 
i gospodarczej, wpłynęło 
niekorzystnie ostatnio wiele 
elementów, również decyzja 
parlamentu związana z orze
czeniem Trybunału Konsty
tucyjnego. Decyzja prakty
cznie nakazująca wypłacenie 
z budżetu wielu bilionów 
złotych więcej ponad to, 
czym rząd - przynajmniej jak 
twierdzi - jest w stanie dys
ponować. Nad tymi stwier
dzeniam istnieje oczywiście 
kontrola, chociażby Naro
dowego Banku Polskiego. 
I ta kontrola zasadniczo po
twierdza zdanie min. finan
sów Andrzeja Olechowskie
go. Czym jest zatem jego 
gest? Nie jest on bez znacze
nia. Jest to bardzo mocne 
potwierdzenie obaw, wyra
żanych przez międzynaro
dową finansjerę, iż Polska 
nie będzie umiała utrzymać

w bieżącym roku deficytu 
budżetowego na poziomie 
uznawanym przez specjalis
tów za bezpieczny. Powyżej 
tego poziomu może bowiem 
rozhuśtać się ponownie inf
lacja.

Przedstawiciele Między
narodowego Funduszu Wa
lutowego oraz Klubu Lon
dyńskiego, skupiającego 
umownie określając, państ
wa będące wierzycielami Po
lski, którzy w ostatnich 
dniach byli obecni nad Wis
łą, są bardzo zaniepokojeni. 
Zaniepokojenie płynie z wie
lu dziesiątków sygnałów 
z różnych stron świata. Wy
raził go na przykład CO
COM czyli komisja powsta
ła w Paryżu w 1950 roku 
i mająca za zadanie kontrolę 
nad najnowocześniejszą my
ślą technologiczną, a zwłasz
cza nad tym, by jej wytwory 
nie trafiały do krajów komu
nistycznych. COCOM zdjął 
wszelkie ograniczenia z Wę
gier, Polska natomiast zosta
ła nimi dalej objęta z komen
tarzem, iż jest to utrzymane 
z racji na niepewną sytuację

wewnętrzną i kłótnie polity-     munistycznej do gospodarki 
czne. Tymczasem Polska, co     rynkowej, nie ma jednak 
również COCOM podkreśla,     wprowadzonych przepisów 
ma zdecydowanie dalej niż     umożliwiających kontrolę 
Węgry posunięty proces prze-     zwłaszcza nad exportem i re- 
chodzenia od gospodarki ko-     c. dalszy na str. 5

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



I OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFII

Niedobczyce '92
Celem konkursu jest spo

pularyzowanie osiągnięć 
sztuki fotograficznej. Prag
niemy, aby fotografia stała 
się dostępna dla wszystkich. 
Organizatorzy spodziewają 
się uzyskać prace o wysokich 
walorach artystycznych.

TEMATYKA DOWOLNA
WARUNKI UCZESTNI

CTWA:
1.  Technika prac dowol

na.
2.  Zdjęcia w ilości nieprze

kraczającej: 4 szt. - zdjęcia 
czarnobiałe, 4 szt. - zdjęcia 
barwne.

3.  Format prac: od 18 x 24 
cm do 40 x 50 cm.

4.  Każde zdjęcie należy 
czytelnie opisać na odwro
cie, podając kolejno: numer 
kolejny zgodny z kartą zgło
szenia i tytuł pracy, imię i na
zwisko oraz dokładny adres 
autora.

5.  Prace wraz z czytelnie 
wypełnioną kartą zgłoszenia 
należy przesłać w płaskich 
sztywnych opakowaniach 
na adres organizatora.

6.  Prace zostaną zwrócone 
autorom w tych samych 
opakowaniach.

TERMINY:
- przyjmowanie prac do 

31. 07. 1992 r.
-obrady JU R Y -10. 08. 92
- zawiadomienie autorów 

o wynikach - 17. 08. 92
- otwarcie wystawy - 

7. 09. 92
- zwrot prac po ekspozycji 

do końca br.

WPISOWE:
Wpisowe w wysokości 

10. 000 zł od autora/przeka
zem pocztowym/ prosimy 
przesyłać na adres organiza
tora.

Prace nagrodzone prze
chodzą na własność organi
zatora.

Organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności za uszko
dzenie lub zaginięcie prac 
w trakcie przesyłki.

Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do bezpłatnej 
reprodukcji zdjęć w katalo
gu wystawy oraz prasie.

Organizatorzy mają pra
wo wyeliminowania z udzia
łu w konkursie prac niespeł
niających warunków niniej
szego regulaminu.

Powołane przez organiza
torów konkursu JURY do
kona kwalifikacji prac oraz 
przyzna nagrody i wyróżnie
nia.

I NAGRODA - 1. 000. 000 zł
II NAGRODA - 800. 000 zl
III NAGRODA - 500. 000 zł

Decyzje JURY są niepod
ważalne.

Nadesłanie prac jest jed
noznaczne z uznaniem ni
niejszego regulaminu, który 
obowiązuje uczestników, jak 
też organizatorów.

Nasz adres:
DOM KULTURY 
44-270 RYBNIK 

- NIEDOBCZYCE 
ul. Barbary 23 

tel. 286-91 w. 570

O K A Z J A !
Chcesz mieć przydomową szklarenkę, 

a w niej kwiaty i nowalijki? 
Skorzystaj z okazji i kup TANIO 

okna inspektowe 20. 000. -zł, za sztukę, 
a z nich zbuduj miniszklarnię.

Tel. 228-38 od godz. 6. 00 - 15. 00 
Rybnik, ul. Pod Lasek 64.

PUH

Alice & J
IMPORT-EKSPORT

Polonez
- sprzedaż ratalna 50 rat 
- minimum formalności 

Tel/fax 39-21-34, 23-031 
w. 5134 Rybnik - Bogu
szowice, Os. Południe 37- 

Dom Górnika nr 2 
KWK JANKOWICE 

Sprzedaż sprzętu - RTV 
i SAT NA RATY BEZ 
PORĘCZYCIELI

Płytki ceramicz
ne, ścienne, podło
gowe, elewacyjne 
oferuje nowootwar
ty specjalistyczny 
sklep

P P U H  „NO VIX„  
Rybnik, 

ul. Sosnowa 5, 
wjazd

od ul. Mikołowskiej 
baza TRANSROW-u,

tel. 25-042 w. 252

F E S T Y N Y ...
Dla Ciebie M am o

Z okazji DNIA MATKI 
w niedzielę 24 maja br. od 
godz. 15. 00 w parku obok 
pawilonu handlowego i re
mizy strażackiej w Gotarto
wicach, odbędzie się impreza 
p. n .  DLA CIEBIE MAMO!

W programie: koncert ka
peli ludowej, występy dzieci

dedykowane mamom, mik
rofon dla wszystkich, kon
cert życzeń, konkursy, tańce, 
wspólne śpiewy, a także og
nisko z pieczeniem kiełbasy 
i ziemniaków. 

Bufet będzie zaopatrzony 
w napoje, lody, słodycze, 
kiełbasę, krupnioki itd.

Do wspólnej zabawy za
praszają organizatorzy: Wy
dział Kultury i Sztuki w Ryb

Rybniku, ZWUS Gotartowice, 
kierownictwo pawilonu hand
lowego w Gotartowicach, Sa
morząd Mieszkańców dziel
nicy, zespół folklorystyczny 
z Gotartowic.

Uwaga: W razie deszcu 
impreza odbędzie się w sali 
remizy strażackiej lub w po
mieszczeniu pawilonu hand
lowego.

/r ó ż /

Dzień Dziecka 
w  Kamieniu

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
w Kamieniu, organizuje 
w niedzielę 31 maja FES
TYN z okazji DNIA DZIE
CKA.

W realizację imprezy włą
czyły się państwowe i prywa
tne zakłady pracy, fundując 
wiele nagród. Sponsorami 
są: Adam FUDALI - radny 
z Boguszowic, Waldemar 
STĘPNIEWSKI - radny 
z dzielnicy Kamień, Bogdan 
GOSZCZ, a także pan PA
WLAS, który funduje lody, 
oraz firmy: ZWUS, KON
TAKT, UWEX-Art i Zakła
dy Drobiarskie.

Lista sponsorów jest ciąg
le otwarta! TY i TWOJA 
FIRMA również może zo
stać DOBRODZIEJEM 
dzieci w DNIU ich święta!

Festyn rozpocznie się
o godz. 11. 00 występem ze
społu wokalno-instrumenta
lnego „TS„ przy Klubie 
„Ruch,, w Przegędzy pod 
kierunkiem Czesława FU 
CH SA z solistką Martą 
FUCHS, a także oraz ze
społu folklorystycznego 
przy Klubie „Ruch,, w Ksią
żenicach. W programie m. in. 
darmowe przejażdżki konne 
dla dzieci - stadnina koni 
Eugeniusza Biskupa * zawo
dy strzeleckie dla dzieci
i młodzieży - opieka instruktorów

torów Ligi obrony Kraju 
* na bieżni - wyścigi rower
kowe oraz biegi na różnych 
dystansach * akweny - wy
ścigi kajaków * występy ze
społów dziecięcych i... nie 
tylko.

Dzieci proszone są o za
branie własnych rowerków!

W ramach festynu odbę
dzie się również WIELKI 
PRZEGLĄD MŁODZIE
ŻOWYCH ZESPOŁÓW 
MUZYCZNYCH - począ
tek godz. 15. 00.

Nagrodą dla zdobywcy 
pierwszego miejsca będzie 
wyjazd w czerwcu do Maza
met na południu Francji 
i wzięcie tam udziału 
w DNIACH POLSKICH.

/r ó ż /

Nie tylko dla smakoszy
W dniach od 26 - 30 maja 

br. restauracja „Olimpia„w 
Rybniku - Kamieniu wspól
nie z Alliance Française or
ganizuje TYDZIEŃ KUCH
NI FRANCUSKIEJ.

Z tej okazji do restuaracji 
„Olimpia,, przyjadą z Fran
cji, kucharz i kelner, którzy 
przeszkolą cały personel re
stauracji. Goście z Francji, 
w ramach prezentacji swojej 
kuchni, przywiozą ze sobą 
ogromny asortyment pro
duktów, takich jak: szeroki 
wachlarz win, różnego ro
dzaju sery, ślimaki, wątróbki

wątróbki, wędliny itp. Będzie więc 
okazja poznania kuchni 
francuskiej, słynnej na całym 
świecie.

Restauracja wydawać bę
dzie ok. 50 obiadów dzien
nie. Zestaw obiadowy skła
dał się będzie z: przystawki, 
dania podstawowego, zesta
wu serów, deseru w postaci 
ciasta wg specjalnej recep
tury. Do przystawki, dania 
podstawowego i serów bę
dzie podawane stosowne wi
no.

Do rachunku nie będą doli
czane produkty przywiezione

z Francji!!
Ponadto restauracja „Oli

mpia,, wspólnie z Alliance 
Française zapewni organiza
cję bezpłatnego seminarium 
szkoleniowego dla średniej 
i zasadniczej szkoły gastro
nomicznej w Rybniku.

Tydzień Kuchni Francu
skiej to oferta skierowana do 
smakoszy i znawców, ale 
i ciekawych, a nieznających 
tejże kuchni.

Restauracja prowadzić bę
dzie przedsprzedaż miejsc na 
dane dni. Bliższych informa
cji udziela kierownik restau
racji OLIMPIA - tel. 210-97, 
22-140. /dnia 29. 05. 92 - 
przerwa/.

Okazja! 
SPRZEDAM - 

FORD 
TRANSIT 

MAXI
1991 DIESEL

bezpośredni wtrysk 
Poj. 2493 cm3 , 
z wszelkimi 
udogodnieniami. 
Ładowność do 2. oT

27 482 Rybnik

Młodzieżowy 
telefon zaufania

W każdy wtorek i czwartek 
w godzinach od 17. 00 do 19. 00 
w Zabrzu funkcjonuje młodzie
żowy telefon zaufania. Pod nu
merem 71-19-51 dyżurują dyżu
rują prawnicy, psycholodzy i pedagodzy

pedagodzy, zajmujący się proble
mami młodzieży.

W Chorzowie w siedzibie Ku
ratoryjnego Punktu Ochrony 
Praw i Godności Ucznia „Wy
spa,, czynny jest całą dobę „Błę
kitny telefon,,. Dzwoniąc pod 
numer 410-073 można uzyskać 

pomoc Rzecznika Praw Dzieck
a, Stefana Sierotnika i jego 

współpracowników.
/S Z O Ł /

Serdecznie podziękowania za liczny udział w uroczystoś
ciach pogrzebowych naszej ukochanej matki

ś. p .  JANINY PODLODOWSKIEJ
ks. proboszczowi kościoła św. Antoniego w Rybniku, 

wykonawcom oprawy muzycznej za stworzenie nastroju 
skłaniającego do refleksji, dyrekcji i radzie pedagogicznej II 
Liceum Ogólnokształcącego, Zarządowi Oddziału ZNP, 
prezydentowi Miasta Rybnika, „Gazecie Rybnickiej,,, Teat
rowi Ziemi Rybnickiej, Zarządowi Związku Emerytów, 
sąsiadom, rzeszom wychowanków oraz wszystkim przyjacio
łom i bliskim, którzy przyszli ją pożegnać

składają córki

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5     2
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 SPACERKIEM PO MIEŚCIE SPACERKIEM PO MIEŚCIE

UWAGA! 
Speluna
Przy ulicy 3 Maja w Ryb

niku w latach 60-tych wybu
dowano osiedle mieszkanio
we, któremu nadano ładną 
nazwę „Tęczowa,,. W jed
nym z bloków zlokalizowa
no, reprezentacyjną wtedy 
dla miasta, restaurację i ka
wiarnię o tej samej zresztą 
nazwie. Lokal ten był do 
niedawna jednym z nielicz
nych, w którym można było 
dobrze zjeść czy nawet wypić 
kawę. Dziś, kiedy „Społem,, 
z niego zrezygnowało, 
„wziął się za niego,, w do
słownym tego słowa znacze
niu ajent. Zmienił przytulną 
ongiś „Tęczową,, w spelunę 
i to najgorszego gatunku. 
Stała się ona siedliskiem wie
lu przedstawicieli marginesu 
społecznego. „Ajent,, nasta
wił się na „działalność,, głó
wnie wyszynkową. Ostatnio, 
kiedy się trochę ociepliło, 
jakby wszystkiego było ma
ło, wystawiono na tarasie 
przed lokalem stoliki, przy 
których goście urządzają 
„wyjące koncerty,,. Widziałem

„OLIMPIA,,
Warto wiedzieć, że hotel 

i restauracja „OLIMPIA,, 
zapraszają w soboty od 20. 00 
do 2. 00 w nocy do swoich 
klimatyzowanych pomiesz
czeń na DISKO-DANSIN
GI.

„OLIMPIA,, proponuje 
także letnią OBNIŻKĘ 
CEN biletów:  mężczyźni
płacą 30. 000 zł, PANIE BA
WIĄ SIĘ ZA DARMO!

ZAPRASZAMY, ŻY
CZĄC UDANEJ ZABA
WY!

/g w /

Widziałem też dwukrotnie, jak dla 
„urozmaicenia,, sobie zaba
wy urządzili konkursy cel
ności w rzucaniu butelkami 
po piwie - rybnickim zresztą.

Można sobie wyobrazić, 
co przeżywają mieszkańcy 
ul. 3 Maja i osiedla „Tęczo
wa,,. Rozumiem, że „ajent,, 
musi wyciągnąć jak najwięk
sze zyski, aby móc zapłacić 
czynsz Rybnickiej Spółdzie
lni Mieszkaniowej, do której 
„Tęczowa,, należy. Tu zapy
tuję kierownictwo spółdzie
lni, czy w imię uzyskania 
zysku musi męczyć swoich 
członków, którzy regularnie 
płacą czynsz i w swoich mie
szkaniach chcieliby odpo
cząć. A może „pożenić,, za
rząd z „ajentem,,, a cały zysk 
z interesu, po odliczeniu 
oczywiście kosztów sprząta
nia po „gościach,,, proponu
ję przeznaczyć dla spółdzie
lni. Przy okazji prośba do 
SANEPIDU w Rybniku. 
Odwiedźcie też ten „lokal,,, 
ale służbowo, bo na odwie
dziny prywatne trzeba wiele 
odwagi. Zarobek pewny. 
Obok „Tęczowej,, czuć 
wszystkim, tylko nie GAST
RONOMIĄ.

zaprasza

Panowie płacą, panie bawią się 
za darmo... Foto: W. Troszka

Czyściej!

Od jesieni ubiegłego roku 
trwa konflikt na ulicy Po
przecznej, związany z plana
mi utworzenia tam baru pi
wnego. Właściciel przyszłej 
piwiarni wystąpił do Rady 
Dzielnicy Smolna o opinię 
w tej sprawie. W paździer
niku ubiegłego roku samo
rząd dzielnicowy pozytyw
nie zaopiniował ten projekt. 
Nie wszyscy się jednak po
godzili z tym werdyktem. 
Najbliższy sąsiad planowa
nego baru piwnego postano
wił nie dopuścić do jego po
wstania. Zredagował petycję 
protestującą przeciwko te
mu projektowi i zaczął zbie
rać podpisy mieszkańców 
ulicy. Ze swej strony właś
ciciel przyszłej piwiarni rów
nież dostarczył Radzie Dzie
lnicy listę z podpisami miesz
kańców zgadzających się na 
powstanie tego lokalu. Roz
poczęła się więc batalia o... 
piwo. Gdybyż wiedziała 
o tym Partia Przyjaciół Piwa 
- nie przepuściłaby okazji do 
ożywienia naszego życia

Wiosna zagościła u nas na 
dobre, a przynajmniej można

„politycznego,,. Mieszkańcy 
ulicy podzielili się na zwo
lenników i przeciwników pi
wa. Całkiem jak w polskim 
sejmie. Czasami emocje się
gały zenitu, a linie podziałów 
„politycznych,, przebiegały 
przez rodziny. Mąż podpisał 
petycję za piwem, a żona 
przeciw. Różnice zdań na 
ten temat ujawniły się także 
w Radzie Dzielnicy. I tu ró
wnież znaleźli się zagorzali 
przeciwnicy alkoholu. Są
siad projektowanej piwiarni 
i osoby, które podpisały list 
protestujący, argumentowa
li, że nie życzą sobie na swo
jej ulicy baru piwnego, gdyż 
jest to dzielnica mieszkanio
wa. Powoływali się na Usta
wę o wychowaniu w trzeźwo
ści.

Rada Dzielnicy poprosiła 
o opinię radcę prawnego 
Urzędu Miejskiego. Sprawa 
zaszła więc bardzo daleko. 
Większość członków samo
rządu mieszkańców pozyty
wnie wypowiedziała się 
o projekcie otwarcia piwiarni

na tak twierdzić na podsta
wie pogody z ostatnich tygo
dni. Wyższa temperatura ma 
swój przemożny udział w „o
czyszczaniu,, rybnickiego 
powietrza. Przy takiej tem
peraturze otoczenia, zamie
rają wszystkie kotłownie 
w prywatnych domach, opa
lane przeważnie niskogatun
kowym mułem węglowym.

Wiosna przyniosła nam 
zatem o połowę czystsze po
wietrze. Wrażliwi na duszą
cy dym, mają niekłamany 
powód do radości. Można 
teraz otworzyć okno... i na 
parapecie jakby czyściej?

mi. Jako przykład podawali 
podobny bar przy ulicy Sła
wików, w którym można mi
ło i kulturalnie wypić piwo. 
Piwiarnia ta nie jest spelun
ką, lecz estetycznym i ładnie 
urządzonym lokalem. Zresz
tą nie było powodów, aby 
odmówić zgody na powsta
nie baru piwnego przy ulicy 
Poprzecznej. Opinia prawni
ka stwierdza, że lokalizacja 
piwiarni nie jest niezgodna 
z Ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości. Tak więc pro
testy nie były uzasadnione, 
nie miały oparcia w obowią
zującym prawie. Zarzuty 
„Partii Nieprzyjaciół Piwa,, 
są bezpodstawne. W swoim 
piśmie do „przywódcy,, tej 
„partii,, Rada Dzielnicy wy
jaśniła swoje stanowisko, ze
zwalające na powstanie pi
wiarni na podstawie braku 
podstaw prawnych do opro
testowania go. Nie wiado
mo, czy przeciwnicy piwa 
pogodzą się z tą decyzją. 
Wszystko jednak wskazuje 
na to, że na Poprzecznej bę
dzie się można napić ,,ja s 
nego z pianką,,.

/ ja k /

/m ax /

Zdj. i tek s t: / szo ł/

Konflikt o piw o

Lauba
Tak jak dworek polski 

miał ganek z kolumnami, 
tak porządna śląska chałupa 
miała laubę. W obu przypa
dkach spełniały tę samą fun
kcję - były strefą pośrednią 
między otaczającym świa
tem a wnętrzem domu, ba
rierą między publicznością 
a prywatnością. Lauba bu
dowana była zazwyczaj na 
planie kwadratu o boku 
około 2 metrów, na drew
nianym cokole z desek chro
niącym od wiatru.

Wyższa część wykonana 
była z listewek przybijanych 
na ukos lub krzyż, dodat
kowo zdobiona wycinanym

w drewnie ornamentem. Od 
strony ogrodu zamykana 
była furtką z desek, która 
zabezpieczała przed zwierzę
tami domowymi z jednej i... 
dziećmi z drugiej strony. 
Wzdłuż ścian znajdowały się 
ławy. Całość wieńczył da
szek o kalenicy prostopadłej 
do budynku.

Wszystko to piszę w czasie 
przeszłym, gdyż te niezwykle 
ważne elementy tradycyjne
go śląskiego domu gwałtow
nie zanikają. Ich miejsce za
jmują murowane przedsion
ki i zadaszenia, często o wy
myślnych kształtach, nieste
ty zwykle tak szpetne i nie
przytulne, że nawet miesz
kańcy nie chcą w nich prze
bywać. Natomiast w laubie

Sąsiedzi i piwo wypili, i o po
lityce pogawędzili, pograli 
w skata, pośpiewali. Tam 
przesiadywały i „starki,, 
i „bajtle,,. Lauba tętniła życiem

ciem, chroniła kolejne poko
lenia przed deszczem i słoń
cem, aż się zestarzała i... ją 
rozebrali.

Rayman     Rozebrana w tym roku lauba budynku przy ul. Wodzisławskiej.

W Radziejowie 
jaśniej

Zakończył się remont kapital
ny sieci elektrycznej w Radziejo
wie. Wymieniono stare słupy 
drewniane na betonowe. Zawie
szono także nowe przewody ele
ktryczne. Roboty na zlecenie 
Zakładu Energetycznego wyko
nało przedsiębiorstwo Eltor 
z Krakowa. Trwa przegląd 
transformatorów i innych urzą
dzeń sieci elektrycznej. Po jego 
zakończeniu rozpoczną się po
dobne roboty w Jankowicach. 
Przy okazji tego remontu zało
żono w Radziejowie więcej no
wych punktów świetlnych. No
we lampy zostały zawieszone 
w miejscach zgodnych z postula
tami mieszkańców. Wieczorem 
na ulicach Radziejowa jest więc 
teraz jaśniej ku zadowoleniu 
mieszkańców tej dzielnicy.

/jak /



Życie pom iędzy w iekam i
Jeszcze osiem lat, a pani ROZALIA POKUTNIK z Ryb

nika - Boguszowic wyjdzie na spotkanie trzeciego w swoim 
życiu stulecia. Urodziła się w 1892 roku, przeży ła ,,fin de 
siecle„, rewolucję 1905 roku, obie wojny światowe, dwukrot
nie odzyskiwaną niepodległość ojczyzny, dzisiaj - 15 maja 
obchodzi swoje SETNE URODZINY.

Przyszła na świat w Dry
czanach w powiecie wołko
wyskim, województwie bia
łostockim ę. W wieku 16 lat 
wyszła za mąż za zawiadow
cę stacji w Brzestowiczach.
Między 1909 a 1931 rokiem 
urodziła jedenaścioro dzieci, 
z których do dziś żyje troje.
Z każdym rokiem, dzięki 50 
prawnukom, przybywa jej 
praprawnuków - jest ich, pó
ki co, osiemnastu; dodając 
do tego trzydziestu sześciu 
wnuków, można podejrze
wać, że nie wszystkich pa
mięta, lecz sprawność umys
łowa i fizyczna pani Rozalii 
jest godna pozazdroszcze
nia, i - wierzmy lub nie - 
orientuje się w całym skła
dzie swojej rodziny...

Druga wojna światowa 
przyniosła najpoważniejsze 
zmiany w jej życiu. W 1940 
roku NKWD aresztowało 
męża, który od momentu 
wkroczenia wojsk sowiec
kich do Polski pracował ja
ko główny kontroler pocią
gu na trasie Białystok - Wil
no. Pewnej czerwcowej no
cy, po jego wyjściu do pracy, 
na progu domu państwa Po
kutników pojawiło się czte
rech mężczyzn uzbrojonych 
w ręczne karabiny maszyno
we.

Po tym pokazie siły pani

budowniczych i właścicieli. 
Okazało się jednak, że ro
syjscy zesłańcy to ludzie nie
zwykli:  dobrzy, szczerzy
i serdeczni. Po sześciu la
tach, gdy w polskich rodzi
nach z radością witano wieść 
o możliwości powrotu do

Rozalia, wraz z dziewięcio
letnią Reginą i czternastolet
nią Genowefą, znalazły się 
w Białym Jarze w wojewódz
twie nowosybirskim. Zamie
szkały w chacie zbudowanej 
przez zesłańców, którzy tra
fili tam po rewolucji 1918 
roku. Początkowo czuły się 
źle, gdyż zostały zmuszone 
do zamieszkiwania domu, 
zajmowanego przez jego bu-

kraju, na twarzach zesła
nych Rosjan pojawiły się łzy 
goryczy rozstania. Polacy 
płakali z radości...

W 1946 roku grupa repat
riantów, w której znajdowa
ły się Regina i Genowefa, 
trafiła do pomorskiego Gry
fina. Pani Rozalia pozostała 
jeszcze przez jakiś czas 
w ZSRR, mając nadzieję na 
odszukanie i spotkanie

męża. Niestety, pamiętny 
czerwcowy dzień 1940 roku, 
poprzedzający nocne aresz
towanie i zsyłkę, okazał się 
być ostatnim przeżytym 
wspólnie przez małżonków 
dniem. Pan Ignacy zmarł 
w 1956 roku na terenie Zwią
zku Radzieckiego, wyczer
pany wieloletnim przebywa
niem w więzieniach.

Do Boguszowic Rozalia 
Pokutnik trafiła w 1962 ro
ku. Zamieszkała u najmłod
szej córki i pozostaje tam do 
dzisiaj. Nie narzeka na zdro
wie. Ma znakomity słuch 
i wzrok. Co prawda, od pię
ciu lat nie wychodzi z domu, 
ale tylko dlatego, że męczą ją 
dłuższe spacery. Wiele czasu 
spędza na balkonie lub przy 
otwarym oknie. Nie toleruje 
kwiatów w domu i firan się
gających poniżej parapetu. 
Zdarza się, że gdy przycho
dzi jej ochota na jakieś szcze
gólne danie, sama zabiera się 
do gotowania.

Każdego dnia wstaje
o wpół do siódmej, trzy razy 
w ciągu dnia odmawia mod
litwę. Pomimo perswazji 
księdza, przestrzega postów. 
Raz w miesiącu zjawia się 
u niej pielęgniarka, aby 
zmierzyć ciśnienie. Można 
powiedzieć, że stuletnie serce
i płuca pani Rozalii pracują 
lepiej niż w latach młodości, 
kiedy trzykrotnie przecho
dziła zapalenie płuc. Nieda
wno zmieniło się jej mięsne 
menu: mięso wieprzowe za
stąpiła cielęcina.

Dzień wypełniają jej roz
mowy z najmłodszymi 
członkami rodziny, słucha
nie radia i oglądanie czarno-

białej telewizji /k olorowej 
nie lubi/. Największe zainte
resowanie budzą u niej 
„Wiadomości,, o 19. 30. Ze 
względu na szybko męczący 
się wzrok, rzadziej czyta, się
ga jednak od czasu do czasu 
po gazetę. Nie narzeka, woli 
nakrzyczeć na córkę i zięcia, 
kiedy coś się nie spodoba, 
a i to bardzo często obraca 
w żart.

Jeszcze do niedawna wiele 
śpiewała, czerpiąc z ludowe
go repertuaru polsko-ru
skiego i piosenek popular
nych. Miała ładny głos, któ
ry do dziś zadziwia siłą i bar
wą.

Wiek, jakiego dożyła, nie
wiele zmienił w jej życiu, 
może tyle, że zaczęła odczu
wać olbrzymią potrzebę 
kontaktu z Bogiem. Poza 
sześcioma latami pracy w sy
beryjskiej tajdze, jej głów
nym zajęciem było gospoda
rzenie w domu.

Jeśli w trybie życia soleni
zantki dopatrzylibyśmy się 
czegoś, co składa się na rece
ptę długowieczności, to win
niśmy zwrócić uwagę na je
szcze jeden istotny fakt. Jej 
matka, Maria Rodzewicz 
dożyła pięknego wieku stu 
dwu lat.

Dziesiątki razy wysłucha
ne przez panią Rozalię „Sto 
lat,,, 15 maja 1992 roku wy
padnie zastąpić innymi ży
czeniami. Prozaiczny powód 
nie świadczy o ograniczonej 
praktyczności znanej każde
mu pieśni, a o potrzebie zło
żenia w takim momencie ży
cia życzeń niepowszednich, 
w których mocniejszą nutą 
winny się ozwać tony bliższe 
podziękowaniu i radości, 
przynoszonej przez dzień te
raźniejszy. Do takich właś
nie życzeń pragniemy się do
łączyć.

A. ŁUKASIK

Bliskie spotkania z muzyką celtyckąBilingsowie
w

Rybniku

W ubiegłym tygodniu goś
cili w naszym mieście pań
stwo Bilingsowie, autorzy 
naturalnej, owulacyjnej me
tody regulacji poczęć, nazy
wanej fachowo metodą ob
jawowo-termiczną lub po 
prostu metodą Bilingsa. Go
ścili oni w domu Andrzeja 
WINKLERA, od lat zwią
zanego z ruchem „PRO LI

FE,,, propagującym warto
ści związane nierozerwalnie 
z ludzkim życiem, jego god
nością i godnością jego prze
kazywania.

Niestety, plany wizyty po
krzyżował strajk służb lot
niczych we Frankfurcie, to 
właśnie tam nieoczekiwanie 
utknęli australijscy goście, 
przybywający do starej Eu
ropy prosto z Indii. Właśnie 
dlatego nie doszło do spot
kania, które odbyć się miało 
w Miejskiej Bibliotece Pub
licznej, a ich wizyta w Ryb
niku ograniczyła się do kilku 
chwil spędzonych w towa
rzystwie państwa WINK
LERÓW i niezbędnych, 
przy tak intesywnym trybie 
życia, paru godzin snu. Poza 
rybnickim spotkaniem, plan 
ich wizyty w Polsce nie został 
zmieniony; Bilingsowie 
wzięli udział w spotkaniach 
z zainteresowanymi natural
nymi metodami regulacji po
częć w Bielsku i Katowicach, 
a także w zorganizowanej 
w Istebnej dwudniowej sesji, 
przeznaczonej dla ludzi pro
pagujących stosowanie ich 
metody.

/w a ck /

c. d. ze str. 1
- czecho-słowacki duet gi

tarowy z repertuarem XVII- 
wiecznych ballad irlandzkich;

- zespól polsko - irlandzki, 
który utwory ludowe wyko
nuje z towarzyszeniem naro
dowego instrumentu tego 
kraju - bodhranu;

- polska grupa „OPEN 
FOLK,,, posiadająca także 
bogate i niespotykane instru
mentarium /harfa celtycka, 
szałamaje/;

- następny zespół to „LIT- 
TLE MAIDENS,, z Warsza
wy, którego leaderem jest nie
zwykle utalentowana wokali
stka;

- rybnicka grupa „CAR
RANTUOHILL,,, która ża
dnych rekomendacji nie wy
maga; dla przypomnienia 
: specjalizują się w muzycz
nych opracowaniach tańców 
ludowych Zielonej Wyspy;

- oraz gość dobrze znany 
rybnickiej publiczności -T O 
M ASZ SZWED, który wy
stąpi w podwójnej roli: wyko
nawcy popularnych folko
wych utworów, jak i konferansjera

konferansjera.
Obecność na koncercie po

twierdzili ambasador i pierw
szy sekretarz ambasady Ir
landii, władze miasta, TV  
oraz liczne grono zwolenni
ków coraz popularniejszego 
folku celtyckiego.

W przerwie koncertu prze
widziano promocyjną sprze
daż wszystkiego, co wiąże się 
z Irlandią: począwszy od du
żego wyboru kaset i płyt com
pactowych z muzyką Zielonej 
Wyspy /po raz pierwszy bę
dzie można kupić najnowszą 
kasetę zespołu „Carrantuo
hill„ - „ Waiting for Ire
land, / ; ,  a skończywszy na 
albumach.

Sponsorami tej niezwykłej 
imprezy są: „UTEX„ sp. 
z O. O., „PSS SPOŁEM,,, 
„TEATRALNA,, cafe bar.

Upominki dla zespołów 
ufundowali właściciele rybni
ckich sklepów, „MIRAGE,,. 
„PRO FAMILIA,,, „BP„.

Do zobaczenia na „BLI
SKICH SPOTKANIACH  
Z  M UZYKĄ CELTYC
KĄ,,!

ALEKSANDRA SOJKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5       4



WODA Z GŁĘBIN ZIEMI

Austriacka technologia budowlano-montażowa typu DOCA zastosowana została przy 
wznoszeniu zbiorników na czystą wodę.

Cylindryczne szalunki zapewniają całkowitą szczelność zbiorników i szybkie wykonanie 
budowy.

Horror suchego kranu, 
nocnego czuwania nad wan
ną, aby „złapać wodę,, na 
następny dzień, specjalnego 
reżimu w kuchni, gdzie ho
norowe miejsce zajmuje pla
stikowy baniak na wodę i ne
rwicowej reakcji na telewi
zyjne reklamy płynów do ką
pieli zna wielu Polaków, 
w tym i rybniczanie.

Wprawdzie recesja wpły
nęła na zmniejszenie zużycia 
wody przez przemysłowe 
molochy, ale generalnie na
sze perspektywy nie są zbyt 
optymistyczne, skoro zaso
by wody w Polsce, plasują 
nas na 20 miejscu w Europie.

Nie wszyscy wierzymy 
w tę czarną perspektywę, bo 
niby, gdzie ta Sahara, ale są 
to opinie hydrologów, sza
cujących zasoby całego kra
ju i obserwujących zjawiska 
zachodzące na większych 
obszarach niż nasza ulica, 
dzielnica, wieś, czy miasto.

W Rybniku, na szczęście, 
są jeszcze źródła, z których 
można czerpać wodę i właśnie 
w tym tygodniu /jeśli wczo
rajsze badania jakości wody 
wypadły pomyślnie/ włączo
no do sieci wodociągowej uję
cie w Kuźni Rybnickiej, do
starczające 3. 500 metrów 
sześć. wody na dobę!! Zasili 
ona głównie osiedle przy 
ELEKTROWNI RYBNIK, 
/k tóra jest głównym inwes
torem uzbrojenia studni głę
binowej odwierconej już kil
ka lat temu/, a także ulicę 
Gliwicką, Wielopole i Gole
jów, ale zarazem poprawi 
bilans wody w całej sieci mie
jskiej...

Jednak to dopiero połowa 
radości. Drugą jej część sta
nowi jakość tej wody. Ujęcie 
w Kuźni Rybnickiej dostar
czy zdecydowanie lepszej 
wody, bo nie trzeba było jej 
nawet uzdatniać!! Co to 
oznacza wiedzą ci, którzy nie 
zapomnieli jeszcze smaku 
czystej, źródlanej wody...

Nam, skazanym na to co 
płynie w magistrali wodnej

z Goczałkowic i tak wystar
czy do szczęcia sam fakt, że 
woda jednak płynie!

Inwestycja w Kuźni Ryb
nickiej kosztowała około 
5 mld zł i jest pierwszą częś
cią tegorocznych działań 
zmierzających do poprawy 
zaopatrzenia miasta w wodę.

Drugim poważnym źród
łem, które już w lipcu zasili 
rybnicką sieć, jest ujęcie, 
w Stodołach. Jego wydaj
ność jest większa, wynosi 
bowiem 4800 metrów sześć. 
na dobę, ale woda też czer
pana ze studni głębinowych, 
jest tam „trudniejsza,, czyli 
wymagająca uzdatniania. 
Zważywszy jednak wszyst
kie plusy wody ze studni 
głębinowej, a przede wszyst
kim zmniejszenie deficytu 
i pewne usamodzielnienie 
miasta od dostaw wody 
z Goczałkowic, łatwiej moż
na przełknąć wysokość ko
sztów, które pochłania ta in
westycja; jest to bowiem wy
datek rzędu 14 mld zł, głów

nie z kasy miasta.
Wykonawcą robót jest 

wrocławska firma NCE S. A. 
- Natura - Czystość - Ekolo
gia. Jest to grupa specjalis
tycznych firm prywatnych, 
które wykonują tego rodza
ju zadania inwestycyjne 
„pod klucz,,. Obok niezwyk
łego tempa budowy obu ująć 
/w  Kuźni Rybnickiej od sty
cznia do 6 maja br., a w Sto
dołach od października 1991 
r. do lipca 1992 r. / ,  wartoś
cią istotną są nowoczesne 
rozwiązania technologiczne 
zastosowane w samych obie
ktach stacji uzdatniania, jak 
i nowoczesna organizacja 
placu budowy i wykonaw
stwo wysokiej jakości. Myś
lę, że wrażenia wyniesione 
z placu budowy stacji w Sto
dołach /gdzie roboty trwają 
do godz. 20. 00 wieczorem/, 
potwierdzą się w trakcie eks
ploatacji tych urządzeń, któ
re są w większości pochodze
nia austriackiego i niemiec
kiego.

TADEUSZ ZIELKE,

szef ALFA-ZET /jednej 
z firm grupy NCE, będącej 
wykonawcą robót budowla
no-montażowych/ podkreś
la nowoczesność stosowa
nych technologii budowy 
i rozwiązań technicznych sa
mej stacji. Stacja w Stodo
łach składa się z całego szere
gu obiektów m. in, ze zbior
ników wody pitnej, zbiorni
ka popłuczyn /nieczystości 
z wody uzdatnianej, co pół 
roku wywożone będą na wy
sypisko, nieagresywne dla 
środowiska/, magazynu ak
dolitu /środków mineral
nych, służących do uszlache
tniania wody/, stacji trafo, 
z podwójnym zasilaniem, ze
społu studni głąbinowych, 
budynku socjalnego dla 
konserwatora stacji i sieci 
dróg oraz instalacji wodo
ciągowo-kanalizacyjnych. 
Miarą nowoczesności tego 
obiektu jest 98 procentowa 
zdolność uzdatniania wody 
no i nieporównywalnie 
zmniejszona obsługa, która 
sprowdza się do 3 osób /czy

czyli 1 konserwatora na każdej 
z trzech zmian, zamiast 30 
osób zatrudnionych w tra
dycyjnych obiektach. /

Dla zwykłego posiadacza 
dwu lub trzech kranów 
w osiedlowym „M„ najważ
niejsze są dwa fakty: że woda 
leci zawsze wtedy gdy od
kręci się kran i że jest to 
dobra woda; 98 procent 
uzdatnienia oznacza, że bę
dzie to woda o wartości wo
dy źródlanej, natomiast czy 
będzie jej pod dostatkiem - 
czas pokaże.

Obecnie /początek maja 
b r./  roboty przy stacji w Sto
dołach osiągnęły stan zaan
gażowania 8 mld zł. Termin 
oddania stacji w lipcu nie 
budzi obaw wykonawców. 
Miło to słyszeć, choć trudno 
przywyknąć, że czasy zmie
niły się aż tak radykalnie.

Kierownikiem budowy 
jest mgr inż. Stanisław Ba
biarz, drugim podwykonaw
cą - firma ELKO-BEA z Ry
bnika /roboty elektryczne 
i sieciowe oraz wnątrza/.

Jeśli zatem, szanowny 
czytelniku odczułeś już dziś, 
w piątek 15 maja pewną po
prawę w „temacie wody 
w kranie,,, to zawdzięczasz 
to tym firmom, które facho
wo i rzetelnie wykonały swo
je roboty.

M y natomiast mamy swój 
własny pomysł na „podłącze
nie,, się do wody z ujęć głębi
nowych.

Może to być propozycja 
dla ludzi z inicjatywą i chęcią 
zrobienia biznesu na CZYSTEJ

TEJ, ŻYWEJ WODZIE, 
którą można sprzedawać ja
ko wodę pitną, dla bardziedj 
wymagających zjadaczy chle
ba, lub dla władz miasta, któ
re na „trasie„ wody z Kuźni 
lub Stodół mogą zbudować 
klasyczną ,,pompę„ bib inną 
formę ujęcia powszechnie do
stępnego dla tych, którzy ze
chcą fatygować się po wodę 
prawie źródlaną do miejsca 
gdzie usytuowana zostanie 
owa czerpalnia „AQUA VI-

VITAE,,...   EUGENIA PLUCIK

Jarosław J.  Szczepański/RWE-  Warszawa/
- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej„

Gest Olechowskiego
c. dalszy ze str. 1 
exportem.

A COCOMowi chodzi je
dynie o to, by państwo było 
w stanie zagwarantować, że 
towary najnowocześniejsze - 
chodzi tu zwłaszcza o produk
ty tzw. podwójnego zastoso
wania, czyli takie, które moż
na wykorzystywać w produk
cji cywilnej i wojskowej - nie 
były via Polska sprowadzane 
do krajów byłego ZSRR.

Podobne efekty wywołała

decyzja Sejmu mająca, zda
wać by się mogło, chronić 
polskie pieniądze przed wy
wożeniem ich na Zachód. 
Rzecz dotyczy uniemożli
wienia uczestniczenia
w działalności kasyn kapita
łu zagranicznego. No i gdzie 
tkwi tutaj problem? Zasad
niczo nie w samej decyzji, 
bowiem ci, którzy inwesto
wali, mają już swoje pienią
dze odzyskane co najmniej 
w dwójnasób. Jeśli jednak

Polska przyjęła ustawę 
i umożliwiła działanie ja
kimś firmom, a obecnie pra
ktycznie rzecz biorąc, doko
nuje swoistej nacjonalizacji, 
to jaka jest gwarancja, że tak 
samo nie zostaną za chwilę 
potraktowane banki czy 
przedsiębiorstwa ubezpie
czeniowe, a może nawet 
wszyscy inwestorzy zagrani
czni? Każde wydanie decyzji 
ustawowej podważającej po
przednie werdykty parlamen
tarne, jest na świecie postrze
gane, jako coś absolutnie na
gannego, świadczącego o bra
ku konsekwencji, która może 
spowodować niestabilność 
państwa. Na razie więc, jak 
to podkreślił jeden z najbogatszych

najbogatszych ludzi w Polsce po 
swym powrocie z konferen
cji w RFN, /konferencji na 
której przedstawiciele władz 
rządowych najbogatszych 
krajów Europy oraz USA 
i Japonii a także przedstawi
ciele największego niemiec
kiego bizmesu zastanawiali 
się wespół z przedstawiciela
mi państw Europy Środko
wej i Wschodniej nad meto
dami pomocy dla krajów by
łego ZSRR/, Polska jest po
strzegana, jako kraj o najbar
dziej zaawansowanych prze
mianach gospodarki komuni
stycznej w kapitalistyczną. 
Jednak to przekonanie daje 
na razie asumpt tylko do pro
wadzenia rozmów, a nie

wprowadzania konkretnych 
inwestycji. Inwestorzy bo
wiem czekają na uporządko
wanie sceny, zwłaszcza poli
tycznej i ustalibizowanie 
przepisów gospodarczych 
i podatkowych. A podkreślić 
trzeba, że nie jest konieczne 
wprowadzenie do Polski 
wielu przedstawicieli wiel
kiego bisnesu. Istotne jest 
bowiem, żeby ich kapitały 
ZACZĘŁY wpływać. Wów
czas za nimi przyjdą setki 
razy większe grupy przedsta
wicieli średniego bisnesu, 
którzy poczują w tych wiel
kich oparcie dla siebie. A to 
właśnie ten MAŁY, a nie ten 
WIELKI BIZNES ułatwi 
przekształcanie Polski i pol
skiej gospodarki.
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Na Sejmiku Uczniowskim...

P ra c o w ita  n au ka  
d e m o k ra c ji

8 maja br. aula II LO im. 
H. Sawickiej w Rybniku go
ściła przedstawicieli samo
rządów uczniowskich nasze
go regionu. Zebrali się oni 
na pierwsze robocze zebranie 
SEJMIKU UCZNIOW
SKIEGO DELEGATURY 
RYBNICKIEJ, który został 
zawiązany w styczniu br. Za 
prezydialnym stołem usiedli 
wybrani w styczniu posłowie 
do Parlamentu Dzieci i Mło
dzieży Województwa Kato
wickiego - którzy zresztą 
ukonstytuowali się jako Pre
zydium Sejmiku.

Już na początku obrad 
pojawiły się pierwsze kłopoty 
młodej, rodzącej się dopiero 
demokracji. Pięć miesięcy 
spóźnienia w stosunku do 
czasu narodzin katowickie
go Parlamentu sprawiło, że 
terminy naglą - niedługo wa
kacje i koniec kadencji obec
nych posłów /31 września/ - 
a tymczasem nie udało się 
zatwierdzić odczytanego na 
wstępie obrad projektu Statu
tu Sejmiku. Przewodnicząca 
obradom - uczennica II klasy 
LO Sióstr Urszlanek 
AGNIESZKA DUDA - uni
knęła sytuacji parlamentar
nego pata, porównanej przez 
jednego z delegatów do sytu
acji w obecnym sejmie. Gło
sowanie przesunięto do nastę
pnego zebrania w czerwcu, co 
da szansę całemu zgroma
dzeniu na dokładne zapoz
nanie się z projektem i ewen
tualne wniesienie poprawek.

Kolejnym punktem obrad 
były sprawozdania posłów 
uczniowskich z sesji Parla
mentu w Katowicach. Rybni
cki Sejmik Uczniowski został 
przyjęty w jego skład 18 sty
cznia br. z trzynastoma man
datami poselskimi. Omówio
no sprawy nurtujące 
uczniów w czasie obrad 
PDiM: m. in. protest na te
mat sposobu wprowdzenia 
nauki religii do szkół przez 
MEN, sprawy zatrudniania 
absolwentów liceów ogólno
kształcących, immunitetu 
poselskiego i zwolnienia od 
podatku dopłat z funduszu 
zakładowego do różnych 
form wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Rybniccy posło
wie skrytykowali rzekome 
poparcie dla kar cielesnych 
w szkole dra Stefana Sławiń
skiego, jednego z twórców 
kolejnej reformy oświato
wej. Obecna na sali wizytator 
d /s  wychowania rybnickiej 
Delegatury - MARIA LI
PIŃSKA - radziła wstrzy
mać się z krytyką, gdyż autor 
„Sporu o wychowaniu w po
słuszeństwie,, ma osobiście 
odpowiedzieć na zarzuty mło
dzieży 1 czerwca na forum 
katowickiego Parlamentu.

Tymczasem - zapewniała - 
kary fizyczne w szkole ciągle 
są zabronione. Ta sesja 
PDiM zapowiada się dopra
wdy gorąco, tym bardziej, że 
zaproszono na nią także Ja
cka Kuronia.

Nie mógł przyjechać Ste
fan Sierotnik - Rzecznik 
Praw Dziecka przy Kurato
rium Oświaty i Wychowania 
w Katowicach. Zastąpili go: 
WALDEK BOJARUŃ - wi
ceprzewodniczący PDiM 
oraz MIREK FRANKE - 
członek Rady WYSPY - ma
tki, czyli Kuratoryjnego 
Punktu Ochrony Praw i Go
dności Ucznia. Waldek poin
formował o 40 tanich obo
zach letnich, organizowa
nych przez Parlament w ra
mach akcji letniej, z których 
uczniowie mogą skorzystać. 
Zachęcał także do współpra
cy z redakcjami „Ostatniego 
Dzwonka,, i „Magazynu 
Szkolnego,,. Mirek przedsta
wiał działalność WYSPY- 
MATKI, zachęcał do korzys
tania z jej „błękitnego telefo
nu,, /Chorzów, tel. 41-00- 
7 3 /, czynnego całą dobę.

Delegaci jednomyślnie po
wołali Komisję Sejmiku d /s  
ekologii. Jej przewodniczący 
TOMEK KLIMEK z Tech
nikum Budowlanego - został 
przyjęty brawami.

Wolne głosy z sali doty
czyły problemu palenia pa
pierosów przez uczniów /czy 
nagiąć „nieżyciowe,, prawo 
„do praktyki? „/. Okazało 
się, że „Magazyn Szkolny,, 
nie dociera do uczniów 
i opiekunów samorządów, 
mimo zapewnień pani wizy
tator o przekazywaniu go 
szkołom. Maria Lipińska 
udzieliła odpowiedzi na py
tania o możliwości wpływu 
uczniów na wybór dyrektora 
szkoły /tylko poprzez głosy 
rodziców/ oraz o możliwość 
udziału uczniów w konfe
rencjach Rady Pedagogicz
nej /w  części bezpośrednio 
ich dotyczącej - nie ma prze
szkód/. Na pytanie do Pre
zydium Sejmiku:  „Czy
uczniowie mogą zwolnić 
nauczyciela? „ - padła od
powiedź: „Tak, ale musisz 
mieć mocne argumenty. 
Zwróć się do Rzecznika 
Spraw Uczniowskich. Spra
wa musi być zbadana przez 
wizytatora na miejscu,,.

Pierwsze koty za płoty - 
następna sesja Sejmiku na 
początku czerwca. Liczę, że 
nowa Komisja Ekologiczna 
zadba o to, by sala była 
wietrzona także w czasie ob
rad i żeby znalazł się czas nie 
tylko na ważne ustalenia, ale 
i na krótką przerwę. To po
dobno dobrze wpływa na 
rozpalone głowy... 

GRZEGORZ WALCZAK

GAZETA

Jako rodowity Zamysłowianin - zwracam się z serdeczną prośbą do waszej redakcji 
o publikację na lamach waszego tygodnika „Małej kroniki dziejów Zamysłowa „. W opisie tej 
kroniki ujęte zostały najważniejsze wydarzenia z historii Zamysłowa, zapamiętane przez 
mieszkańców starszego pokolenia. Przekazywane one były przez naszych rodziców i dziadków 
w formie ustnych relacji. Zgromadzony i opracowany przeze mnie materiał wraz z 16 zdjęciami 
powiązanymi ściśle z tą kroniką, oparty jest na faktycznych wydarzeniach /lub na legendach 
znanych w Zamysłowie/.

Kronikę uzupełniono również o dane dotyczące Zamysłowa, zawarte w książce Artura 
Trunkhardta pt. „Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego państwa rybnickiego na Gór. Śląsku,, 
wydanej w 1925 roku w oparciu o kroniki Franciszka Idzikowskiego z 1861 r.

ALFRED DYRBUŚ

Dzielnica Rybnika - Za
Zamysłów - jest miejscowością 
niezbyt rozległą i rozciąga 
się pasmem szerokości około 
2 km od Nacyny niemal do 
drogi Raciborskiej w kierun
ku zachodnim, a od połu
dnia począwszy od ul. Ro
senbergów i Pod Lasem do 
torów kolejowych oraz ul. 
Rolniczej i Łanowej w kie
runku północnym. Dzielnica 
mieści w swoim obszarze ró
wnież tzw. „poddzielnice,,, 
jak Wrzosy, Nacynę, Stawis
ka.

Gdy chodzi o rodowód 
nazwy Zamysłów, zdołano 
ustalić wyłącznie jedyną we
rsję - legendę tej nazwy. Gło
si ona, że w dawnych cza
sach na teren obecnego Za
mysłowa przywędrowali od

strony Czech nieznani przy
bysze/ponoć kupcy/. Osied
lili się oni na obszarze po
ddzielnicy Wrzosy, gdyż 
miejsce to im się bardzo spo
dobało z uwagi na rozległe 
i kwitnące wrzosowiska 
/stąd nazwa „Wrzosy, / .  
Jednak przybysze ci nie 
przyszli tu ze względu na 
wspaniałe wrzosowiska, lecz 
„na cynę,,, której pokłady 
znajdowały się płytko pod 
ziemią na tym obszarze, 
a szczególnie nad rzeką Na
cyna od strony drogi Jan
kowickiej. Od wyrażenia 
„na cynę,, wywodzi się praw
dopodobnie nazwa rzeki 
i poddzielnicy, czyli Nacyna.

Wymienieni osiedleńcy za
trzymali się tutaj na dłuższy 
czas, trwając w zamysłach,

Nowe kościoły rybnickie

Kościół pw. św. Floriana w Orzepowicach
4.

czyli szukając pomyslów 
i sposobu wydobycia cyny. 
Postanowili również połączyć 
te dwie małe osady /Wrzosy 
- Nacyna/ w jedną całość 
nadając jej nazwę „Zamys
łów„.

Zamysłów położony jest na 
terenie pagórkowato - płas
kowyżowym. Liczy obecnie 
około 2 tys. mieszkańców.

Jak głosi legenda, pierw
szymi osadnikami na terenie 
Zamysłowa byli tzw. kmiecie
o nazwiskach CZYŻYK
i BŁASZCZYK, którzy osie 
dliii się tu prawdopodobni 
około 1620 roku w okresie 
wojny 30-letniej. Natomiast 
wzmianka o pierwszym właś
cicielu Zamysłowa, którym 
był magnat DANIEL RAD
LICKI, pochodzi z 1644 roku

„Wyrósł,, na działce daro
wanej na ten cel przez miesz
kające na niej mieszkanki tej 
dzielnicy - Marię i Elżbietę 
Konsek. Od początku jego 
budowy związany jest 
z dwoma osobami, tj. Czes
ławem Cyranem i jego nieod
łącznym towarzyszem budo
wy - majstrem Stefanem Ma
lerczykiem. Ks. proboszcz 
Czesław Cyran zjawił się 
w Orzepowicach w począt
kach 1980 roku, kiedy to 
msze św. odbywały się w ka
pliczce przy drodze do cent
rum miata. W starym domu 
pań Konsek rozpoczęła się 
robota na dobre. Najpierw 
po niezbędnych pracach ad
aptacyjnych,  urządzono
w nim kaplicę dla większej 
ilości wiernych - nie przery
wając jej rozbudowy. W lu
tym 1982 roku, na prośbę 
mieszkańców Orzepowic, 
bp. Herbert Bednorz ustana-
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RYBNICKA
roku. Obszar Zamysłowa po
łączony był wówczas ściśle 
z Rybnikiem, a dość znaczna 
jego część /tereny nad rzeką 
Nacyną/ znajdowała się 
w posiadaniu probostwa ryb
nickiego /plebanii/, dlatego 
tamtejszy obszar nazywany 
był Zamysłowem „plebań
skim lub proboszczowskim,,. 
W wymienionych latach 
XVII-tego stulecia Zamysł
ów, jak zresztą cały Śląsk, 

znajdował się pod panowa
niem Austrii. W czasie prze
marszu przez Rybnik i okoli
ce wojsk króla Jana III So
bieskiego pod Wiedeń, Za
mysłów liczył zaledwie około 
dwunastu mieszkańców.

W czasie 7-letniej wojny 
/1756 - 1763/ Prus z Austrią 
o ziemie śląskie Habsburgo
wie ostatecznie je utracili na 
rzecz króla Prus, Fryderyka 
II Hohenzollerna, zwanego 
„Wielkim,,. Jego następca, 
Fryderyk Wilhelm II w 1788 
r. wykupił za 400. 000 talarów 
od ostatniego właściciela 
„państewka rybnickiego„ 
ANTONIEGO WĘGIER
SKIEGO całą ziemię rybnic
ką. Pan WĘGIERSKI był 
szlachcicem polskiego pocho
dzenia, a jego „państewko ry
bnickie,, składało się z miasta 
Rybnika i 24 okolicznych wsi 
/w  tym Zamysłowa/.
W związku z tym cały okręg 
rybnicki podlegał odtąd bez
pośrednio królowi Prus. Od 
tamtej pory /1 7 8 8 / Zamys
łów wraz z Wrzosami nazwa
ny został „Koeniglich Zamis
lau - Florianshof„ /Zamys
łów Królewski - Wrzosy/. 
Nazwa ta przetrwała i obo
wiązywała aż do 1921 r., do 
czasu przyłączenia ziemi ry
bnickiej /po  powstaniach 
śląskich i plebiscycie/do Po
lski.

Nazwę „Koeniglich Zami
slau„ można jeszcze spotkać 
na zachowanych po dzień 
dzisiejszy różnych doku
mentach sądowych i świade
ctwach szkolnych. W 1791

ustanawia tu stację duszpasterską; 
ten sam biskup katowicki 
w dniu 6 maja 1985 roku 
eryguje tu parafię pw. św. 
Floriana.

Zezwolenie na budowę 
wydano w 1985 roku, a w ro
ku natępnym rozpoczęto bu
dowę kościoła. Cała jego bu
dowa to swoisty „majster
sztyk,, budowlany. Ze 
względu na niesamowitą cia
snotę terenu budowlanego 
oraz konieczność prowadze
nia ciągłej pracy duszpaster
skiej i religijnej na terenie 
budowy, z cudem niemalże 
graniczy trzyletni tylko 
okres budowy oraz to, że 
prace te zakończono bez wy
padków. Pierwsze nabożeń
stwo odprawiono już na 
Wielkanoc 1989 roku. Kon
sekracja kościoła nastąpiła 
w dniu 29 kwietnia 1990 r., 
a dokonał jej biskup katowi
cki, ks. dr Damian Zimoń.

roku w Zamysłowie było 
6 gospodarzy / 1 chłop pań
szczyźniany i 5 tzw. zagrod
ników pańszczyźnianych/, 
którzy zmuszeni byli do pła
cenia świadczeń gotówko
wych w wysokości 16 tala
rów rocznie na rzecz skarbu 
państwa pruskiego.

Ważną datą dla dziejów 
Zamysłowa jest również rok 
1805, w którym, jak głosi 
legenda, przez Zamysłów 
drogą na Wodzisław prze
maszerowały wojska rosyj
skie, idące na pomoc Austrii 
przeciwko Napoleonowi.

W 1818 roku, kiedy budo
wano nową szkołę w Ryb
niku, również mieszkańcy 
Zamysłowa złożyć musieli 
na ten cel daninę pieniężną 
w wysokości ponad 18 tala
rów.

Około roku 1858 było 
w Zamysłowie 35 domów 
mieszkalnych, w których za
mieszkiwało 308 osób, z cze
go 281 należało do katolic
kiego kościoła parafialnego 
w Rybniku; pozostałe 27 osób 
to ewangielicy.

Po wojnie niemiecko- 
francuskiej /1 870-71/ przy
był do Zamysłowa niejaki 
pan HOLEWA - major pru
ski z pełnomocnictwami ce
sarza Wilhelma I - celem 
objęcia folwarku-dworu na 
„Wrzosach,,, który został 
mu podarowany za zasługi 
wojenne. Dwór w tym czasie 
był bezpański, gdyż poprze
dni właściciel, pan Franco
szek /ziemianin/, który fol
wark zbudował około 1850 
roku, prawdopodobnie już 
w tym czasie nie żył. Budy
nek dworski, przy którym 
było około 800 mórg użyt
ków rolnych, został przez 
pana Holewę znacznie roz
budowany i nazwany za
mkiem zamysłowskim /patrz 
zdjęcie/. Starsi, rodowici 
mieszkańcy Zamyslowa po 
dzień dzisiejszy nazywają go 
„zomkiem„.

c. d. n.

W ołtarz wmurowane są reli
kwie N. N. Męczenników.

Kościół projektował mgr 
inż. architekt Antoni Nawro
cki z Imielina. Autorem wy
stroju wnętrza jest artysta 
rzeźbiarz Zygmunt Brach
mański /rodem z Biertuł- 
tów/, mieszkaniec Katowic. 
W roku bieżącym zostanie 
wybudowana dzwonnica 
i wprowadzony pierwszy 
dzwon ufundowany przez 
mieszkańców tej dzielnicy 
oraz państwo Irenę i Alo
jzego Hołów, którzy pokryli 
koszty robocizny, zaś mate
riał nań zakupiono ze środ
ków parafii. W podziemiach 
kościoła znalazły miejsce sa
lki lekcyjne, w których uczą 
się dzieci z klas 1-3 ze SP nr 
32. Parafia ta liczy obecnie 
prawie 2400 parafian.

Tekst: CZ. GOLIŃSKI 
Zdjęcie:

ks. DARIUSZ KUWACZKA

ABECADŁO 
RZECZY

Ś LASKICH

Wczoraj - jutro

Historia i ekologia są ze sobą 
związane nierozerwalnie. I nie 
ma w tym naciągania faktów. 
PIERWSZA uczy umiłowania 
przeszłości, pomaga w utożsa
mianiu z naszym miejscem na 
ziemi, dba o zdrowie korzeni; 
DRUGA troszczy się o zdrową 
i godną egzystencję... Bo chora, 
zakopcona, zatruta, umierająca 
odrośl - musi pogrążyć całą roś
linę.

Jeżeli te dwie siostrzyce, his
toria i ekologia, na naszej ziemi 
nie zrodzą owocu, to Górny 
Śląsk odejdzie w niepamięć z kul
turowych i biologicznych map 
świata. Jak Jaćwingowie czy At
lantyda...

Spotkał mnie niedawno za
rzut, że zajmuję się w „Gazecie 
Rybnickiej,, zbyt wieloma dzie
dzinami, nie koncentrując swej 
uwagi na jednej wybranej. Moż
liwe, ale w przypadku historii 
i ekologii przekonany jestem 
o trafności wyboru. Bo czyż 
komplementarność ujęcia

Ten zakaz wypisany na tabliczce... dobry dla frajerów!

rządku... Muszę się jednak przy
znać, że obserwując od kilku lat 
wszystko, co dzieje się na naszej 
ziemi, zaczynam powoli wątpić, 
czy te wielkie słowa o naszych, 
nie tak odległych przodkach, nie 
odeszły bezpowrotnie, odżywa
jąc dzisiaj jedynie w nostalgii...

Spójrzmy na prozaiczny pro
blem zwykłych śmieci. Wiem, że 
„instytucje śmieciarskie,, nie 
otrząsnęły się jeszcze z letargu

okolicznych domach widać, że ich mie
szkańcy mają pojęcie o estetyce, 
dbają o otoczenie swojego do
mu. No właśnie: najbliższe włas
nego domu OTOCZENIE!

Ilość śmieci wyrzucona na 
„dzikie,, wysypisko tuż za mie
dzą nie wskazuje, żeby zrobiła to 
jedna lub dwie osoby, jakaś jed
na lokalna czarna owieczka. Te 
śmieci zostawia tam wiele osób! 
Sam widziałem, jak podczas

Pieniądze nie 
zawsze idą 
w parze z kul
turą; w tych 
domach nie 
mieszkają naj
biedniejsi lu
dzie; a śmieci 
nie podrzucili 
im „bloko
wi,,...

Sami sobie 
gotują ten 
śm ietnikow y  
los...

Foto:
M. Szołtysek

„wczoraj,, z „jutrem,, nie jest 
najlepszą weryfikacją naszego 
myślenia o sprawach dnia dzi
siejszego?

X   X   X
Początek maja jest okazją 

przypominania w prasie śląskiej 
o wspaniałym wydarzeniu 
sprzed 71 lat, kiedy z 2 na 3 maja 
rozpoczęło się TRZECIE PO
WSTANIE ŚLĄSKIE, bez suk
cesu którego przyłączenie na
szych ziem do polskiej Macierzy 
było wtedy niemożliwe. Prasa 
pisze przy tej okazji o etosie 
Górnoślązaków, o ich przywią
zaniu do pracowitości czy po

niemożności, wiem też, że soc
jalizm nauczył ludzi „bylejako
ści, „ no ale żeby... /śmiecić/ we 
własnym gnieździe? Żeby wy
rzucać własne odpadki gdzieko
lwiek, byle za własny płot? Myś
lę tu o workach z puszkami czy 
popiołem porzuconych pośrod
ku lasu, przy drodze, w polu, 
w stawach... Nie, tego nie robią 
dzieci...

Takich miejsc w naszym mieś
cie jest wiele. Znane mi najlepiej 
znajduje się przy ul. Żużlowej, 
gdzie mieszkają przecież ludzie 
raczej zamożni, nie od wczoraj 
żyjący na Śląsku. Po okolicznych

wiosennych, domowych porzą
dków, niektórzy mieszkańcy 
w biały dzień, bez odruchu wsty
du, porzucali w tym miejscu 
przeróżne paskudztwa! Niektó
rzy robią to w nocy...

Przed wojną Rybnik należał 
do czołówki najpiękniejszych 
miast polskich. No i co nam 
dzisiaj z tego zostało?

W czasie okupacji właściciel 
sklepu za niewysprzątanie swe
go obejścia dostawał bez dys
kusji 5 marek kary.

Bardzo dobry pomysł... i nie
koniecznie faszystowski!

MAREK SZOŁTYSEK
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KRONIKA POLICYJNA 

Okradziona szkoła
Do szkoły nr 8 przy ulicy 

Gliwickiej włamano się 
w nocy z 27 na 28 kwietnia. 
Złodzieje po wyłamaniu za
mków w drzwiach wejścio
wych od zaplecza skradli 
sprzęt video /odtwarzacz 
marki „Tactics,, / ,  komputer 
IBM z monitorem, mikser 
elektryczny, ekspres do ka
wy i artykuły spożywcze. 
Straty wyniosły 10 mln zł.

Łapiemy sami
28 kwietnia około połu

dnia na ulicy Rudzkiej prze
chodnie zatrzymali 30-let- 
niego przestępcę. Dokonał 
on wcześniej na ulicy Cegiel
nianej kradzieży torebki. 
Został osadzony w areszcie 
Komendy Rejonowej Policji 
w Rybniku.

Polonezem na stara
Na ulicy Patriotów w Bo

guszowicach 28 kwietnia
o godz. 22. 00 kierujący po
lonezem najechał na tył za
parkowanego stara 2000. 
Okazało się, że star to samo
chód solidny - w wyniku 
zderzenia pasażer poloneza 
doznał rany ciętej głowy
i wstrząsu mózgu. Został od
wieziony do szpitala. Kiero
wca poloneza zbiegł z miej
sca wypadku.

Pościg
Na ulicy Sobieskiego mia

ło niedawno miejsce nieco
dzienne zdarzenie: gdy ucie
kający złodziej okazał się le
pszym biegaczem niż gonią
cy go mężczyzna, wówczas 
jeden z właścicieli sklepów 
rozpoczął pościg... małym 
fiatem.

Pogoń okazała się skute
czna, a przestępca prawdo
podobnie będzie trenował 
chodziarstwo na więzien
nym dziedzińcu.

Reyman

„Alibaba,, i 40 rozbójników?
W nocy z 28 na 29 kwiet

nia włamano się do baru 
„Alibaba,, przy ulicy Wodzi
sławskiej. Rozbójnicy wy
rwali kraty zabezpieczające 
okno i skradli papierosy wa
rtości 1, 5 mln zł.

Sprawca rozboju w areszcie
Na ulicy Barbary w Nie

dobczycach 2 maja o godz. 
18. 45 został pobity i okra
dziony z dokumentów oby
watel Niemiec czasowo mie
szkający w Rybniku. W wy
niku szybkiej penetracji oko
licznego terenu policjanci 
ujęli sprawcę, który został 
osadzony w areszcie.

Włamywacz - dowcipniś
W nocy z 2 na 3 maja na 

Placu Armii Krajowej wła
mano się do fiata 126p przy 
pomocy dopasowanego klu
cza. Złodziej skradł radiood
twarzacz samochodowy 
a dla dowcipu zniszczył ka
roserię „malucha,, poprzez 
pomalowanie jej sprayem. 
Szkody wyniosły 4 mln zł.

„Maluchem,, do zalewu
Do niecodziennego wypa

dku doszło w pobliżu zalewu 
przy Elektrowni Rybnik. 
Kierowca fiata 126p naje
chał na barierkę znajdującą
się przy drodze i następnie 
wjechał autem do zalewu. 
Sprawca wypadku uciekł 
z miejsca zdarzenia. Został 
jednak niedługo ujęty przez 
policję.  Funkcjonariusze
przebadali go alkomatem 
dwukrotnie - nie dowierza
jąc widać wynikom. Alko
mat wykazał 3, 37 i 3, 15 pro
mila alkoholu we krwi. Kie
rowca popił sobie niewąsko.

Łapaj złodzieja
Pecha miał amator cudzej 

wędliny, który dokonał wła
mania do sklepu mięsnego 
na targowisku w Niedobczy
cach. Został schwytany 
przez właściciela na gorącym 
uczynku i znalazł sią w po
licyjnym areszcie. Łup został 
odzyskany a spowodowane 
włamaniem straty wyniosły 
500 tys. zł.

Amator motorowerów
W nocy z 3 na 4 maja 

włamano się do piwnicy do
mu przy ulicy Orzepowic
ki ej. Złodziej po zerwaniu 
kłódek dostał się do wnętrza 
i skradł dwa motorowery 
wartości 13, 5 mln zł.

Samochodowy złodziej ujęty
6 maja miało miejsce wła

manie do zaparkowanego 
pod blokiem forda sierra. 
Złodziej wybił szybę 
w drzwiach wejściowych 
i skradł radio CB marki „A
pache,,, komplet kluczy na
sadkowych, baterie radiowe, 
dynamo rowerowe i karnis
ter z 20 litrami paliwa. Do
konał także zniszczenia in
stalacji elektrycznej i innych 
uszkodzeń samochodu, po
wodując szkody w wysoko
ści 6 mln zł. Sprawca po 
pościgu został zatrzymany 
przez patrol zmotoryzowa
ny policji i osadzony w are
szcie.

Śmierć na torach
5 maja o godz. 16. 20 na 

terenie podległym kopalni 
„Jankowice,, doszło do tra
gicznego wypadku. W trak
cie spychania wagonu pod 
załadunek odpadami flota
cyjnymi stojący na jego stop
niach kierownik pociągu po
tknął się podczas zeskoku na 
ziemię i wpadł pod koła. 
Poniósł śmierć na miejscu.

F U J I C O L O R
EKSPRES 

Rybnik 
Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykonywanie odbitek 
w dwóch formatach. Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny 
konkurencyjne. „Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcie
zdjęcie,,

W AFC
Laboratorium 

Fotografii 
Barwnej Rybnik, 

ul. Łony 12, 
jedno zdjęcie 

T Y L K O  1900 zł

PORADY PRAWNIKA 
- w środy

Przypominamy naszym czy
telnikom, że dyżury praw
nika udzielającego bezpłat
nie porad, przeniesione zo
stały na środy, w godz. od 
15. 00 do 17. 00. Prawnik dy
żuruje w siedzibie naszej re
dakcji, tel. 288-25.

CENNIK OGŁOSZEŃ 
W GAZECIE RYBNICKIEJ
1 cm2 - 8. 000, - zł 
1/4 kolumny - 900. 000, - zł 
1/2 kolumny - 1. 600. 000, - zł 
3/4 kolumny - 2. 400. 000, - zł 
1 kolumna - 3. 000. 000, - zł 
1 słowo - 5. 000, - zł
1 słowo w ogłosz. towarzyskich 2. 000, - zł

UWAGI DODATKOWE

1.  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 
krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - 
dolicza się 50 procent.

2.  Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej i ostatniej 
stronie dolicza się 100 procent.

3.  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

4.  Bonifikaty:
- 10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

Renault - trafik
po wypadku sprzedam w całości 

lub na części.
Lyski, Dworcowa 7, tel. 96

- Mycie okien i witryn 
sklepowych,
- Sprzątanie biur, skle
pów, mieszkań, klatek 
schodowych,
- Prace porządkowe 
w ogrodach

oferuje
GLANC 

- SERVICE, 
tel. 31-10-42

OGŁOSZENIA O PRACY 

Szkoła Podstawowa Nr 10 
w Rybniku przyjmie informaty
ka w roku szkolnym 1992/93.

Podania proszę składać w se
kretariacie szkoły.
Bliższe informacje - tel. 21840

OGŁOSZENIA DROBNE 

TANIO sprzedam kamerę 
+ video. Tel. 26-942

 

NOTES DOMOWY
Neus 2101 Arendal 41 Sarpsborg 31 Castelo Branso 72
Nürnberg 911 Bergen 5 Seljord 36 Coimbra 39
Oberhausen 208 Bodo 81 Skien 3 Covilha 75
Offenbach/Main 69 Drammen 3 Stavanger 4 Elvas 68

  
Osnabrück 541 Forde 57 Steinkjer 77 Faro 89
Regensburg 941 Gjovik 61 Stord 54 Fiqueria da Foz 33 Remscheid 2191 Hamar 65 Tromso 83 Guarda 71
Saarbrücken 681 Hammerfest 84 Trndheim 7 Lagos 82

MIĘDZYNARODOWE Solingen 212 Harstsd 82 Tonsberg 33 Lamego 54
Stuttgart 711 Haugesund 4 Vadso 85 Lisboa (Lizbona) 1
Wiesbaden 6121 Kongsvinger 66 Porto 2

mm Wuppertal 202 Kristinsand S. 42 PORTUGALIA  kod - 351 Portalegre 45NUMERY Würzburg 931 Kristinsund N. 73 Santarem 43
Leknes 88 Miejscowość Nr kierunk. Setubal 65

KIERUNKOWE NORWEGIA- kod - 47 Molde 72 Aveiro 34 Tavira 81
Narvik 82 Barreiro 1 Viana de Castalo 58

Miejscowość Nr kierunk. Oslo 2 Beja 84 Vila Real 59
Älesund 71 Sandnessjoen 86 Braganca 73 Viseu 32
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Wszystkim, którzy 8 maja za
witali na Małą Scenę, BÓG uka
zał swe radosne oblicze. Punk
tualnie o godz. 18. 00 do uszu 
zebranych dobiegły pierwsze 
dźwięki świętej pieśni krisznaiz
mu - tzw. mahamantry. Niewiel
ka grupka wyznawców, siedząc 
półkolem na scenie, intonowała 
potężne imiona Pana - Kriszny. 
Ich zewnętrzne atrybuty to po
wiewne szaty i wygolone głowy 
z charakterystycznym warko
czykiem; na czole - biały or
nament w kształcie strzały. Pod
czas gdy jedni oddawali się śpie
wom i grze na oryginalnym in
strumentarium, inni przedziera
li się przez zapełnioną do ostat
ka salę z poczęstunkiem, jars
kimi smakołykami kuchni in
dyjskiej, w której potrawy ostre 
/pieprz/ mieszają się z bardzo 
słodkimi. W powietrzu unosił 
się subtelny zapach kadzideł... 
Kiedy żołądek i ucho zostały 
zaspokojone, na scenie pojawił 
się wrszcie ON - Mahadjuti M a
haraj - mistrz duchowy ubrany 
jak inni, chudy, w okularach, 
w trudnym do określenia wie
ku... Zabiera się do czytania 
Bhagavad-Gity - pisma obja
wionego wyznawców Kriszny. 
Wpierw tekst oryginalny /sans- 
kryt/, potem polskie tłumacze
nie i znaczenie fragmentu.

Padają pierwsze nieśmiałe py
tania. Mistrz wyczerpująco od
powiada. W trakcie dyskusji do
chodzi do incydentu: oto młody 
długowłosy wdziera się na scenę 
i siada obok Mahadjutiego. Kri
sznaici tego nie lubią; po krót
kiej perswazji, młodzieniec opu
szcza scenę... Mistrz przerywa 
rundę pytań, zapraszając zainte
resowanych na spotkanie po 
„części oficjalnej,,. Zaczyna się 
ogólna zabawa: krzesła wędrują 
pod ścianę, wierni inicjują mant
rę: „HARE KRISZNA, HARE  
KRISZNA...

Niemal wszyscy przyłączają 
się do „służby oddania... Z po

ŚWIADOMI KRISZNY

Uśmiech Mistrza...
Foto: W. Troszka

Wyzwalamy się z okowów 
materializmu...

Foto: W. Troszka

początku powolny, stopniowo 
zwiększający tempo, rytm po
rywa nas... Spontanicznie two
rzą się „ludzkie węże,,, podska
kujące i klaszczące na przemian. 
Kto nie wstydzi się brzmienia 
swego głosu, dołącza do roz
brzmiewającego w sali śpiewu. 
Twoja dłoń poszukuje kontaktu 
z inną - coś mistycznego wisi 
w powietrzu...

„Bhagavad-Gita„ /czyli 
„Pieśń Pana, /po jaw iła  się jako 
epizod „Mahabharaty,,, epickiej 
historii w sanskrycie, sięgającej 
czasów, w których prawdopo
dobne i fantastyczne było jed
nią.

Kriszna /osobowa forma Bo
ga/„wyśpiewał,, ją ok. 5 tys. lat 
temu. Według indyjskiej perio
dyzacji był to okres schyłkowy, 
kończyła się właśnie trzecia /o - 
statnia z pomyślnych/ era; roz
poczynał się czas chaosu, pożądliwości

pożądliwości, ignorancji i nienawiści. 
W tych niepomyślnych czasach 
tekst ów ma być dla nas drogo
wskazem i ratunkiem.

Dialog Kriszny z Arjuną to 
jedna z najważniejszych dysput 
filozoficzno - religijnych, utrwa
lonych na piśmie.

Kriszna wykłada swemu 
oszołomionemu przyjacielowi 
tajniki wiedzy transcendental
nej, sposoby wy zwolenia z pra
wa karmy /prawo przyczyno
wości powszechnej/, przestrze
ga przed „cudownymi manow
cami,, materialnego świata.

Nasze ciało jest tylko wehiku
łem i szatą dla duszy. Sztuka

polega na tym, aby wyzwolić się 
z okowów materializmu i zoba
czyć swą prawdziwą twarz - 
uwięzionego ducha. Jak to osią
gnąć? Przede wszystkim kont
rolując zmysły i umysł, ofiaro
wując się Krisznie w służbie od

dania /bhakti yoga/.
Ruch Świadomości Kriszny 

został zainicjowany przez Bhak
tiwedantę Swamiego Prabhupadę
Prabhupadę w Nowym Jorku w 1966 r. 
Niedługo potem Swami odbył 
pamiętną rozmowę z Beatlesami 
w ich podlondyńskiej farmie. To 
właśnie wtedy George Harrison 
- najbardziej uduchowiony z ca
łej czwórki - napisał „ALL YOU 
NEED IS LOVE,, /„Wszytko 
czego potrzebujesz, to miłość,, / .  
Przeżywali oni wtedy „okres mi
styczny,,, poszukując sensu ży
cia, mimo że byli u szczytu sła
wy.

Prabhupada był bardzo od

Informatyka w teatrze
Na początek zagadka - co 

ukrywa się pod następującą cha
rakterystyką: „Pamięć RAM 
100bitów/10 rejestrów. Pręd
kość zegara dopasowywana do 
możliwości operatora. Działa 
bez zasilania i bez baterii,,? Kto 
z czytelników „GR„ wy brał się 
8 i 9 maja do Teatru Ziemi 
Rybnickiej na WYSTAWĘ 
SPRZĘTU KOMPUTERO
WEGO, dla niego rozwiązanie 
tej zagadki nie stanowi proble
mu. Mowa w niej o najbardziej 
uniwersalnym komputerze 
świata, czyli o... liczydle!

W ten humorystyczny i roz
praszający kompleksy laików 
sposób, autorzy imprezy witali 
zwiedzających. Głównym i bar
dzo sprawnym organizatorem 
wystawy było Przedsiębiorstwo 
Wdrażania Techniki Obliczenio
wej „bb soft„ Sp. z o. o. z Ryb
nika. Do narodzin imprezy 
przyczyniły się firmy REX Ltd. 
z Wrocławia, MSP Sp. z o. o. 
z Warszawy oraz Pracownia Re
klamy TZR - autor opracowa
nia plastycznego wystawy.

Znana w Rybniku, istniejąca 
od 1988 roku firma PWTO „bb 
soft,,, jest m. in. autorką wdro
żeń metod informatycznych 
w 20 urzędach administracji sa
morządowej. Na wystawie zgro
madziła ona typowe konfiguracje

komputerów z procesorami 
80286 i 80386 /1 6  i 32-bitowe/
do różnych zastosowań: w pra
cach administracyjnych, finan
sowych, księgowych oraz nad
ających się do tworzenia i pre
zentowania grafiki.

W pokazie ważne miejsce za
jmowały działające sieci kompu
terowe, będące przyszłością częś
ciowo skomputeryzowanej, ale 
nadal rozbitej na poszczególne 
komórki i działy, administracji. 
Sieć umożliwi gromadzenie infor
macji w komputerze centralnym

i udostępnianie wszytkim potrze
bującym. Sieci, które pokazano 
na wystawie zostały oparte 
o programy Novell Netware. 
Posiadają one bardzo silne me
chanizmy ochrony danych 
przed intruzami. Na potrzeby 
wystawy stworzono sieć, na któ
rą składał się komputer główny 
/Server/ wraz z kilkoma stac
jami roboczymi. Pokazano tak
że, jak poszczególne sieci można 
łączyć ze sobą, aby móc wymie
niać pomiędzy nimi informacje.

Oprócz komputerów osobistych

tych, stacji roboczych oraz sieci 
komputerowych na wystawie 
można było się zapoznać 
z oprgramowaniem firm zagrani
cznych takich jak MICRO
SOFT, BORLAND, LOGI
TECH, SYMANTEC czy NO
VELL. Na przykład oprogra
mowanie WINDOWS firmy 
MICROSOFT, umożliwiające 
pracę z komputerem w systemie 
graficznym, pozwala laikowi na 
szybkie i łatwe poznanie obsługi 
komputera. Poznanie jednego 
programu tego typu rozwiązuje 
problem obsługi innych.

Wśród nowości na wystawie 
znalazły się programy edukacyj
ne dla maluchów oraz FOTO- 
MAN firmy LOGITECH - cyf
rowy aparat fotograficzny, który 
zapamiętuje 32 zdjęcia. Fotogra
fie przesłane do komputera mogą 
zostać utrwalone w jego pamięci 
lub natychmiast w nim opracowa
ne. Pozwala to np. dziennika
rzowi ozdobić wywiad zdjęciem 
już w 5 minut po przeprowdze
niu rozmowy.

I jeszcze jedno. Firma REX 
Ltd. w pierwszym dniu wystawy 
pokazała minikomputer firmy 
MIPS, który posiada procesor 
o zredukowanym zbiorze instruk
cji RISC. Ta nowa generacja 
komputerów, zalecana przez rzą
dowe centra informatyczne, 
zmienia jakościowo informatykę. 
Wydajność komputera zaopat
rzonego w procesor typu RISC 
można porównać do wydajności 
potężnych komputerów w ośrod
kach obliczeniowych. DotarłyIch przyszłość...

dany swojej misji. Trzymał się 
przez lata żelaznego porządku 
dnia. O 4. 00 rano pobudka, po
tem medytacje, śpiewy oraz nau
czanie, a wreszcie praca trans
lacyjna i popularyzatorska. 
Dzięki jego wysiłkom możemy 
poznać „Bhagavad-Gitę„ taką 
jaką jest...

X   X   X
Około 20. 00 sala częściowo 

pustoszeje, pozostały resztki de
likatnych zapachów i... najwy
trwalsi.

Pytania mnożą się:
- Czy istnieje jedno prawo dla 

wszytkich bez względu na wy
znanie?

- Tak, oczywiście!

- Czy znasz swoje poprzednie 
wcielenie?

- Nie, nie znam i uważam to za 
nieosiągalne.

- Jak pokonać lęk przed sa
mym sobą / to  pytanie byłego, 
alkoholika/?

- Po prostu powtarzaj mantrę 
! I zapraszamy na nasze spot
kania.

W końcu trzeba się rozstać - 
jest 22. 00. Bhaktowie składają 
wyrazy szacunku gospodarzom 
sali za gościnność i tolerancję. 
Jeszcze tylko wpis MISTRZA 
do księgi /przed wejściem na 
salę można było zaopatrzyć się 
w literaturę/, kilka adresów ich 
ośrodków i można wsiąść do 
wehikułu, który zawiezie Twoją 
duszę do domu...

Jako że grzeszni jesteśmy - 
zaintonujmy świętą mantrę:

Hare Kriszna Hare Kriszna
Kriszna Kriszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare!

Świadomy Kriszny 
- uczestnik spotkania 

DARIUSZ BABCZYŃSKI

już do Rybnika i - jak głosi jedno 
z haseł wystawy - „czekają na 
poważnie myślących o przyszło
ści,,.

Państwo Joanna i Stanisław 
BULANDROWIE, właściciele 
firmy „bb soft,, twierdzą:

- Komputer to nie tylko gry czy 
też żmudne obliczenia. To także 
rzecz pasji, sprawa fascynująca - 
i z satysfakcją opowiadają mi 
o wykonanym samodzielnie 
przez ich 13-letniego syna muzy
cznym interface COVOX. M ar
cin prowadzi mnie zaraz do swo
jego urządzenia, by je zademon
strować...

Ich wystawa udowodniła, że 
komputer to przede wszystkim 
nauka. Musimy się - od naj
młodszych do starszych wie
kiem - śpieszyć, by nie zostać 
w tyle za uciekającym wciąż 
naprzód światem. Od liczydła, 
przez maszynę do pisania, kal
kulator z minidrukarką, aż po 
minikomputer MIPS z proceso
rem RISC i optymalizującymi 
kompilatorami - oto aktualna 
perspektywa „informatyki bez 
granic,,.

Niewielu z nas - indywidualnie 
zwiedzających wystawę - stać na 
kupienie sobie tego sprzętu, ale 
wspaniale się stało; że mogliśmy 
przynajmniej go poznać. Eduka
cyjny sens wystawy potwierdził 
się choćby przez to, że dużą część 
publiczności stanowiła młodzież 
oraz dzieci...

Tekst i foto: 
GRZEGORZ WALCZAK

9GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Wydarzenia szachowe
Pierwsze dni maja obfitowały 

w Rybniku w wydarzenia sza
chowe znaczącej rangi. Drugie
go maja odbył się po raz ósmy 
/! /  MIĘDZYNARODOWY 
TURNIEJ SZACHOWY DLA 
DZIECI, zorganizowany przez 
KS ROW Rybnik przy współ
udziale Polskiego Związku Sza
chowego. Sponsorami turnieju, 
który - mimo trudnych czasów - 
wrósł na trwałe w panoramę 
polskiego sportu, byli: Urząd 
Wojewódzki w Katowicach, 
Urząd Miasta Rybnika oraz 
KWK „Jankowice„ w Rybniku.

Impreza miała nieco skrom
niejsze rozmiary, jeśli chodzi

o liczbę uczestników, niż w la
tach ubiegłych. Wzięło w niej 
udział 368 dzieci, w tym 64 z ekip 
zagranicznych. Najmłodsi zawo
dnicy - Marta Szydłowska z KS 
ROW Rybnik oraz Damian Bar
todziej z „Górnika,, Zabrze - li
czą sobie niespełna 5 lat.

Drugi raz w historii turnieju 
zwycięstwo odniosła drużyna KS 
ROW Rybnik / 53,5 pkt/ przed 
VOKD Ostrava /5 0  p k t/ oraz 
TJ Frydek-Mistek „A„ /4 3  
pkt/. Wystąpiła ona w składzie 
/kolejność wg kategorii wieko
wych, od najstarszych/: Przemy
sław Gradalski / 9  pkt indyw. / ,  
Bartosz Ozimek /2 ,  5 pkt/, Ma-

Maciej Chmieliński / 7  pkt/, Łu
kasz Kiermaszek / 6  pk t/ oraz 
Monika Bobrowska /8 ,  5 / ,  Mo
nika Painta /6 ,  5 pkt/, Beata 
Bobrowska / 6  p k t/i Małgorza
ta Szydłowska / 8  pkt/.

Indywidualnie najlepiej wy
padli najstarsi,, zawodnicy 
z Rybnika: Przemysław Grą
dalski /rocznik 1977/ oraz Mo
nika Bobrowska /rocznik 
1977/, którzy zajęli pierwsze 
miejsca w swoich kategoriach 
wiekowych. Na uwagę zasługuje 
dobry występ najmłodszych 
/rocznik 1983 i młodsze/dziew
czynek - Małgosi Szydłowskiej 
oraz Alicji Chmielińskiej /SP 
31/, które zajęły 2 miejsca ex 
aequo na swojej szachownicy, 
zdobywając po 8 punktów oraz 
Roberta Laskowskiego /SP 9 / -

Pod naszym 
patronatem

... odbędą się organizowane 
przez Delegaturę Zamiejscową 
K. O. i W. w Rybniku oraz Sekcję 
Szachową KS ROW Rybnik 
/przy współudziale Polskiego 
Związku Szachowego oraz Urzę
du Miasta Rybnika/ OTWAR
TE MIĘDZYNARODOWE 
SZACHOWE MISTRZOST
WA POLSKI PRZEDSZKO
LAKÓW na 1992 rok.

Wystąpią w nich najmłodsi 
polscy szachiści, dzieci urodzo
ne w 1985 roku i młodsze. Tur
niej zostanie rozegrany na Małej 
Scenie TZR /ul. Kościuszki 54/, 
warunkiem udziału jest przesła
nie zgłoszenia na adres: KS 
ROW Rybnik, 44-200 Rybnik, 
ul. Gliwicka 72 do dnia 25 maja 
br., telefon kontaktowy 23404 
lub 28047

Turniej zostanie rozegrany 
systemem szwajcarskim w dzie
więciu rundach. Tempo gry - po 
15 minut na każdego zawod
nika.

Uroczyste rozpoczęcie turnieju 
nastąpi 6 czerwca o godz. 10. 00, 
w tym samym dniu zostaną ro
zegrane 4 rundy. 7 czerwca 
o 10. 00 rozpocznie się 5 runda, 
a zakończenie turnieju nastąpi 
o godz. 13. 00.

Zwycięzcy otrzymają pucha

puchary, medale i dyplomy. Przewi
dziano nagrody rzeczowe dla 
wszystkich uczestników.

Redakcja „Gazety Rybnic
kiej,, oczekuje na zgłoszenia 
firm, instytucji, osób prywat
nych, którym miła jest idea po
pularyzacji szachów wśród naj
młodszych. Mogą one wystąpić 
w charakterze sponsorów im
prezy. o czym będziemy na bie
żąco informować.

/g w /

Latanie bez długówLotnisko sportowe w Rybni
ku - Gotartowicach i działający 
przy nim Aeroklub ROW ob
chodzić będą niedługo 30 lat 
istnienia. Rybnicki aeroklub 
wychował w tym czasie rzesze 
doskonałych pilotów samoloto
wych, szybowcowych, modela
rzy, skoczków-spadochrono
wych, pilotów balonowych - 
a ostatnio również lotniarzy. 
Wymienić tu wypada nazwiska 
Marka Chmielą, Tadeusza Menż
yka, Witolda Tendery, Henry

ka Szendzielorza, Zbigniewa 
Durczoka i Eugeniusza Cofalika. 
Wszyscy oni stawali kiedyś na 
podium mistrzostw świata czy 
Polski.

Dziś, w trudnych czasach re
form, kiedy zamknięte zostały 
„kurki,, z... dotacjami do działa
lności sportowej, rybnicki aero
klub radzi sobie jak może, by 
w dalszym ciągu prowadzić 
swoją działalność. W każdą wol
ną sobotę i niedzielę w sezonie 
lotów, przy sprzyjających wa
runkach pogodowych, nad na
sze miasto nadlatują dwa samo
loty AN-2, odbywające od rana 
do wieczora loty wycieczkowe. 
Koszt jednego lotu wynosi 65 
tys. zł, od osoby. Popularny 
„Antek,, zabiera na swój pokład 
od 11 do 14 osób. Bilety można 
kupić na lotnisku albo zamówić 
telefonicznie /d la  grup/ pod

numerem telefonu 26-426. 
Oprócz tego, na lotnisku jest 
prowadzona normalna działal
ność szkoleniowa. Za kurs szy
bowcowy trwający ok. 3 tygo
dni, uczestnik płaci 3 mln zł, 
choć faktyczny koszt wynosi 75 
mln zł od osoby. Kursy dla 
skoczków spadochronowych, 
trwające ok. miesiąca, kosztują 
ich uczestnika 750 tys. zł. Pro
wadzone są też kursy pilotażu 
balonowego.

Aeroklub prowadzi również

działalność gospodarczą. Świa
dczy się tu m. in. usługi transpor
towe na przewóz osób i towa
rów w kraju i za granicą. Dla 
poprawienia kondycji finanso
wej, od ubiegłego roku przy lot
nisku czynna jest stacja benzy
nowa, przynosząca ok. 30 mln 
zł. zysku miesięcznie. Zarobione 
pieniądze zasilają sportową 
i szkoleniową działalność Aero
klubu ROW. Działalność tę 
wspomagają również sponso
rzy, jak np. ostatnio Elektro

1 0

3 miejsce ex aequo wśród chłop
ców z rocznika 1983 i młod
szych.

Mimo słabszej obsady mię
dzynarodowej /brak drużyn 
z WPN, które zwyciężały 
w trzech poprzednich turnie
jach/, konfrontacja rybnickiej 
czołówki szachowej dzieci z goś
ćmi zagranicznymi oraz całej 
Polski wypadła niezwykle uda
nie. Turniej otworzył prezydent 
Rybnika Józef Makosz, zachę
cając najmłodszych do walki 
o nagrody, które przygotowali 
sponsorzy.
X   X   X

Trzeciego maja rozegrano po 
raz pierwszy Szachowe Mistrzo
stwa Polski Górników. W tur
nieju głównym startowało 88 
górników z 20 kopalń i zakła
dów związanych z górnictwem. 
Równolegle rozegrano turniej 
dzieci górników, w którym wzię
ło udział 58 uczestników.

Indywidualnym mistrzem Po-

Polski górników na rok 1992 został 
Krzysztof Knopik z KWK ,, Dę- 
bieńsko,, /7 ,5 pkt/, przed Ta
deuszem Helisem z KWK „Ry
mer,,, Mariuszem Byrką 
z KWK „Janina,, i Władysła
wem Drążkiem z KWK „Mys
łowice,, - wszyscy po 7 punktów.

Drużynowo zwyciężyli górnicy z kopalni ,,Pniówek,, / 24,5 pkt./ przed drużyną KWK ,,Mysłowice,, / 23,5 pkt./ oraz KWK

„Rymer,, /2 2,5 pkt/.
Zarówno międzynarodowy 

turniej dzieci, jak i Mistrzostwa 
Polski Górników rozegrano 
w hali sportowej KWK „Jan
Jankowice,, w Rybniku - Boguszo
wicach. Działacze sekcji szacho
wej KS ROW Rybnik uprzejmości
mości dyrekcji kopalni „Janko
wice,, zawdzięczają możliwość 
przeprowadzenia obu turnie
jów, które przygotowali i prze
prowadzili społecznie wraz 
z działaczami wszystkich trzech 
związków zawodowych KWK 
„Jankowice,,.

/g w /

Tak walczyła najmłodsza uczestniczka turnieju Marta Szydłowska
Foto: G. Walczak

Elektrownia „Rybnik,,, która to prze
znaczyła dla aeroklubu 100 mln 
zł. Podpisano również umowę 
z firmą „Voyager,, na wyczar
terowanie jednego z dwóch „ An
tków„ na letnie loty w Turcji. 
Tyle o przychodach. Trzeba też 
wspomnieć o wydatkach, któ
rych jest sporo. I tak koszt re
montu samolotu „Wilga,, sięga 
kwoty 260 mln zł, a na samą zaś 
łączność wy dano już w tym roku 
18 mln zł. Wszystkie zyski i da
rowizny przeznaczone są na za
płacenie podatków i na pokrycie 
kosztów ubezpieczeń. Pomocny 
okazał się tu Zarząd Miasta Ry
bnika, który bezpłatnie wydzier
żawił aeroklubowi teren pod lot
nisko.

- Mimo niewątpliwych trudno
ści, jakoś sobie radzimy i nie 
narzekamy - mówi nasz gospo
darz, szef wyszkolenia Aeroklu
bu ROW KRZYSZTOF KUR
CZAB. - Jak na razie, „lecimy,, 
bez długów.

Ciekawostkę w działalności 
aeroklubu stanowi sekcja balo
nowa, działająca tu od roku 
1988, której szefem jest pilot 
balonowy Grzegorz Rutkowski. 
Sekcja posiada dwa balony, na 
których nasi piloci biorą udział 
w międzynarodowych zawo
dach, które akurat odbywają się 
w Stalowej Woli. Jedną z dwóch 
rybnickich załóg sponsoruje pan

Zbigniew Herszel - właściciel fir
my HEATRAG z Żor. W chwili 
obecnej trwa kurs dla pilotów 
balonowych, którego uczestni
kami są adepci baloniarstwa 
z Bielska - Białej, pragnący 
w przyszłości założyć sekcję 
w swoim mieście.

Przy okazji nasi gospodarze - 
panowie Kurczab i Rutkowski 
zapewniają, że każdy sponsor 
będzie miłym gościem na lotnis
ku. W zamian proponują szero
ką gamę usług lotniczych i nie 
tylko.

Niedawno aeroklub otrzymał 
wyczynowy szybowiec „Swift,, 
w miejsce wysłużonych „Kobu
zów,,. Latał na nim będzie v-ce 
mistrz świata w akrobacji szy
bowcowej Tadeusz Menżyk. 
Dodamy tylko, że w całym kraju 
są tylko trzy takie szybowce. Od 
19 czerwca br. trwać będą na 
naszym lotnisku Mistrzostwa 
Śląska w Szybownictwie, a wez
mą w nich udział piloci z Gliwic, 
Katowic, Opola, Częstochowy 
i Rybnika. W październiku na 
rybnickim lotnisku odbędą się 
zawody o Puchar Świata w mo
delarstwie kosmicznym, o czym 
oczywiście poinformujemy.

Życzymy sportowcom dłu
gich jeszcze lat bezpiecznego la
tania i skakania - ile startów tyle 
lądowań.

Z. i Cz. GOLOŃSCY

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
 pod redakcją MARIANA RAKA

MAUZOLEUM
św. Stanisława 

biskupa - patrona Polski
8 maja był dniem, w którym odbywały się w KOŚ

CIELE KATOLICKIM uroczystości ku czci św. 
Stanisława, biskupa krakowskiego - Patrona Polski.

W 1076 roku, 36-letni Bo
lesław II Śmiały, zwany 
„Szczodrym,,, koronował 
się na króla Polski. Jednakże 
wewnętrzna i zagraniczna 
polityka Bolesława wywoły
wała konflikty w kraju. Nie
zadowolonych z poczynań 
króla możnowładców i ryce
rzy poparł biskup krakowski 
Stanisław ze Szczepanowa. 
W 1079 roku Bolesław wy
krył spisek możnych, a bis
kupa Stanisława skazał na 
śmierć. Wykonanie wyroku 
doprowadziło do wybuchu 
powstania. Król wraz z sy
nem Mieszkiem musiał ucie
kać z kraju. Schronił się 
w klasztorze na Węgrzech, 
gdzie niedługo potem zmarł.

W  latach 1626-1629, bis
kup Marcin Szyszkowski

ufundował MAUZOLEUM  
Ś W. STANISŁAWA, które 
umiejscowione zostało pod 
krzyżem transeptu katedry 
wawelskiej.

Mauzoleum projektu Jana 
Trevana chrakteryzuje rzym
ski styl - nie ma bowiem jesz
cze ani śladu rozluźnienia 
form inicjujących okres roz
winiętego baroku. Wykonane 
jest z czarnego marmuru, in
krustowanego marmurem ró
żowym oraz złoconym brą
zem; jest kwadratowe, z ot
wartymi arkadami, nakryte 
kopulą z drewnianej czaszy 
i zdobione posągami świę
tych.

Natomiast z lat 1669-71 
pochodzi srebrna trumna św. 
Stanisława, będąca dziełem 
gdańskiego złotnika Piotra 
von den Rennen'a.

Mauzoleum św. Stanisława w katedrze wawelskiej/ w rysunku 
Mariana Raka/.

„MAMA,, BEA nie rozczarowała
I nie zawiedli się przybyli 

na koncert wMamy„ Bei TE
KIELSKI na Małej Scenie 
TZR amatorzy francuskiej 
piosenki. Grono słuchaczy 
nie było wprawdzie duże, 
lecz żywo reagujące, nie tyl
ko na muzykę, lecz również 
na ciekawe, niebanalne teks
ty. „Mama,, Bea TEKIEL
SKI nie ma już... rudej, 
potarganej czupryny...,,, jak 
pisał recenzent „Le Figaro,,, 
ale fryzurę blond, nie zmie
niła się jednak magia jej gło
su - niskiego, silnego, któ
rym potrafi mistrzowsko 
operować i oddawać bogact
wo treści swoich tekstów. Jej 
piosenki są małymi scenka
mi dramatycznymi, które

rozgrywa, mając za partne
rów szmaciane lale usado
wione na scenie. W tym co 
robi jest szczera i autentycz
na, i Tego samego wymaga 
od słuchaczy - tylko wtedy 
jej występ będzie wydarze
niem.

„Mama,, Bea Tekielski ze
chciała odpowiedzieć na kil
ka naszych pytań.

Skąd się wziął przydomek 
„Mama,,?

Nie ma dziennikarza, któ
ry w rozmowie ze mną o to 
by nie spytał. Tymczasem 
nie było żadnego specjalne
go powodu. Uważałam po 
prostu, że to dobrze brzmi

 

„Mama,, Bea dziękuje za wy
słuchanie piosenek i pozdra
wia „słonecznie,,...

Foto: G. Walczak

i jest zabawne, nic poza tym.

Czy szmaciane lalki, będą
ce jedynym elementem sceno
graficznym sceny, mają ja 
kieś specjalne znaczenie i za
danie do spełnienia?

Tak, oczywiście. Ma zna
czenie i to nawet podwójne. 
Po pierwsze - na scenie jes
tem się nieco osamotniona, 
a czuję potrzebę zwracania 
się do kogoś bezpośrednio.

Po drugie: teksty moich 
piosenek są ostre, mówią 
o świecie i jego problemach, 
także trudnych problemach 
dzieci. Te lalki osłabiają, ła
godzą nastrój, są jakby jego 
katalizatorem. Poza tym 
„gram,, z nimi, są moimi 
partnerami.

Jest Pani anonsowana jako 
piosenkarka rockowa, na co 
wskazywałaby mocna muzy
ka. Jednak sposób wykony
wania piosenek bliski jest 
francuskiej, aktorskiej pio
sence poetyckiej. Świadczą 
o tym również inteligentne, 
zaangażowane teksty. A więc 
nowoczesna forma i tradcyj
na treść...

Utożsamiam się ze szkołą 
Leo Ferre, a ponieważ jes
tem młodsza, wybrałam 
rock, poprzez który moje te

teksty, mam nadzieję, trafią 
również do młodszych słu
chaczy. Jestem odbierana 
również jako piosenkarka 
kontestująca, wręcz anarchi
zująca. Moje teksty rozpra
wiają się ze światem, są zob
razowaniem jego proble
mów.

Czy kiedykolwiek czuła 
Pani potrzebę szukania pol
skich korzeni?

Mój ojciec urodził się 
w okolicach Krakowa. M at
kę poznał w czasie wojny, 
a ponieważ był skrzypkiem, 
wiele podróżował. Zmarł, 
kiedy miałam 16 lat, więc nie 
znałam go dobrze.

Od lat marzyliśmy razem 
z bratem, by odnaleźć rodzi
nę. Ojciec używał nazwiska 
swojej matki, jego ojciec był 
Austriakiem, tak więc po
szukiwania byłyby utrud
nione. W Polsce jestem po 
raz pierwszy i niestety, nie
wiele widziałam. Może kie
dyś... W każdym razie moja 
przyjaciółka, polska aktor
ka i piosenkarka zamieszka
ła od lat w Paryżu, Anna 
Prucnal nie ma żadnych wąt
pliwości, że w moich żyłach 
płynie słowiańska krew.

I  ma rację. Emocjonalne 
zaangażowanie w to co Pani 
robi, najlepiej o tym świad
czy. Dziękujemy za rozmowę.

Zanotowała: 
WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Oceniasz wszystko po
przez własne istnienie, a gwa
łtowne usposobienie każe Ci 
atakować otoczenie, przewa
żnie Bogu ducha winne...

BYK
21. 04.  - 21. 05.

Trzeba sięgnąć do rezerw 
organizmu, bo zakończenie 
rozpoczętego przedsięwzięcia 
wymagać będzie końskiego 
zdrowia.

BLIŹNIĘTA
22. 05.  - 21. 06.

Od dłuższego czasu nie 
opuszcza Cię uczucie tymcza
sowości, czas najwyższy pod
jąć decyzję, by ten stan zmie
nić.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Porozumiewanie się na od
ległość jest możliwe, niestety, 
tylko wśród jasnowidzów. 
Twoi bliscy oczekują, że za
stosujesz bardziej „przyziem
ne„ sposoby...

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Potrafisz skierować dys
kusję na wygodne dla siebie 
tory, ale to dopiero początek 
batalii...

PANNA
24. 08.  - 22. 09.

Dają się odczuć skutki ży
cia na wysokich obrotach, pil
nuj, by największych nie po
nieśli twoi najbliżsi.

WAGA
23. 09.  - 23. 10.

Jesteś opiekuńcza i bezin
teresowna, co sprawia, że ni
gdy nie brakowało wokół Cie
bie życzliwych ludzi. W  naj
bliższym czasie jeszcze ktoś 
będzie potrzebował Twojego 
zainteresowania...

SKORPION
24. 10.  - 22. 11.

Nawet szczere wyrażenie 
jakiejś gotowości czy stanu 
uczuciowego to mało, jeżeli 
czyny nie podążają za słowa
mi... Bądź bardziej odpowie
dzialny za słowo.

STRZELEC
23. 11.  - 20. 12.

Z  impulsywności wywodzi 
się niecierpliwość, która jest, 
niestety, złym doradcą. Naci
skanie partnera nie posunie 
sprawy naprzód.

KOZIOROŻEC
21. 12.  - 20. 01.

Weź pod uwagę psychiczne 
reakcje innych, bo od tego 
zależy sukces, zespołowego 
przecież, przedsięwzięcia.

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Przesadne przywiązanie 
się do jednej idei ogranicza 
nieco Twoje choryzonty. Wa
rto od czasu do czasu wy
chylić głowę spoza otaczają
cego Cię muru...

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Twój niepokój ma źródło 
w zdarzeniach, na które nie 
masz wpływu. Pozostało cze
kanie...
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Fatałachy z naszej szafy

Grochy i groszki
Na razie pojawiają się maso
wo w żurnalach, zaś ich wy
syp na ulice wystąpi, kiedy 
nareszcie zrobi się ciepło. 
Wtedy ujrzymy je w całej 
krasie - grochy i groszki, 
wielkie i mniejsze, biało - 
czarne i kolorowe. Bardzo 
kobiece, bo to wzór, którego 
nie zagarnęli jeszcze mężczy
źni. Chyba, że posłowie 
i chyba że na muchy...

Dawno temu, bo przed stu 
prawie laty, grochy miały za 
zadanie maskować niedo
skonałość bawełnianej tka
niny - niedoprzędy i przebar
wienia, dziś są dekoracją 
i ozdobą. Należą do wzorów 
ponadczasowych, co najwy
żej kryjących się na jakiś czas 
na drugiej linii mody, by 
w pewnym momencie ostro 
zaatakować... co właśnie na
stąpiło. Kobiety chętnie 
poddają się „groszkowemu,, 
atakowi, bo wiedzą, że wzorek

rek ten wygląda wdzięcznie 
i można go wykorzystać we 
wszystkich prawie częściach 
garderoby i jej fasonach, ró
wnież w dodatkach. Dobrze 
wygląda „groszkowa,, falba
niasta spódnica, jak i obcisłe 
body w kropki, cudownie 
letni kapelusz. Wzór ten nie 
gubi się w marszczeniach, 
a także świetnie wygląda na 
dużej płaszczyźnie. Tchnie 
świeżością, a jednocześnie 
nawiązuje do tradycji. Za
tem do groszków, do kro
pek...

Wróżka

KRZYŻÓWKA NR 51

Poziomo:
3. szkolna lub parkowa, 7. 
obywatelstwo świata, 11. 
imieniny obchodzi 26 lipca, 
12. zawiadomienie odbiorcy 
o wysłaniu towaru, paczki 
itp., 13. kwaśny, stosowany 
do sałatek itp., 14. król zwie
rząt, 16. grupa ludzi przodu
jących w danej zbiorowości, 
wyróżniających się 18. z ro
dziny dyniowatych, 20. sy
ryjski albo „dachowy,,, 21. 
ptaki z rodziny krukowa
tych, 22. bot. wilcza jagoda, 
23. ryba z rodziny karpiowa
tych, 24. na boisku, łące,

w parku... 27. górna czść 
tchawicy, 28. jest piękna, 
gdy gwiaździsta, 29. na śmie
ci - często nieczynny, 21. 
modniś, laluś, fircyk 32. 
znak na pięciolinii, 33. skło- 
ność do kłótni, wybryków, 
34. klęska, dopust, kara

Pionowo:
1. kurz, 2. imieniny obchodzi 
z Adamem, 4. muz. górna 
czść skali dźwiękowej, 5. 
wietrzna lub czarna, 6. tkan
ka drzew i krzewów tworzą
ca warstwę włóknistą pod 
korą, 7. człowiek o przekonaniach

Lekarz domowy radzi

Majowe zioła
Zioła, które stosujemy 

przez cały rok, zbiera się 
w odpowiednich jego po
rach. Odpowiednio zbiera
ne, suszone i przechowywa
ne, zachowują swoje właś
ciwości lecznicze przez cały 
rok. Należy pamiętać, że 
zbieramy tylko te zioła, które 
dobrze znamy i nie w pobliżu

Warto zobaczyć

S T A N IS Ł A W
S O J K A

W  TZR
Po perypetiach z zapowie

dzianym, a niezrealizowa
nym koncertem STANIS
ŁAWA SOJKI, artysta ten 
zagości w końcu w Rybniku. 
Wystąpi on w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej w niedzielę 17 
maja o godzinie 19. 30. Nie
wykluczony jest dodatkowy

aniach zachowawczych, 8. 
strach przed czymś, lęk, 9. 
obraz cerkiewny malowany 
na drewnie, 10. stan społecz
ny, którego członkowie byli 
posiadaczami prawa miej
skiego, 15. niejeden ciągnię
ty przez lokomotywę, 17. 
imieniny obchodzi 23 maja,
19.  ciele pow. 6-ciu miesięcy,
20.  oprzęd wraz z poczwar
ką, 25. pierwotnie gwara 
środowisk przestępczych, 
26. brak szacunku, lekcewa
żenie, 27.... zostały rzucone, 
30. zamkowy lub zabaw, 32. 
ocena, 34. patak z pięknym 
ogonem 35. Cyganka 
z „Chaty za wsią,,

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwią
zanie krzyżówki do 27 maja 
br., wylosowana zostanie 
nagroda w postaci Żelazka 
parowego Vap-Osel. 
Rozwiązanie prosimy prze
słać na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,,, Rybnik, ul. Koś
ciuszki 54

Rozwiązanie łamigłówki 
z „GR„ nr 17

- kwadrat F5

Nagrodę za prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki za
mieszczonej w „Gazecie Ry
bnickiej,, nr 17 wylosowała 
Ania Glinianowicz, zam. Żo
ry, Os. Sikorskiego 29E/9. 
Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

dróg ani zakładów przemys
łowych.

W maju zbieramy: 
liście: babki zwyczajnej, 

bobrka trójlistnego, brzozy 
brodawkowatej, borówki, ru
ty  zwyczajnej, szałwii lekar
skiej,

ziele: bylicy piołun, glist
nika jaskółcze ziele, bratka  
trójbarwnego, kopytnika  po
spolitego, maliny, pięciornika 
gęsiego, podbiału, pokrzyw y  
zwyczajnej, porzeczki czar
nej, poziom ki pospolitej, tasz
nika pospolitego,

koncert wcześniejszy, co za
leżeć będzie od frekwencji.

Stanisław Sojka jest czo
łową postacią w polskim jaz
zie i muzyce rozrywkowej. 
Absolwent Akademii Muzy
cznej w Katowicach, w pier
wszym okresie swojej twór
czości zajmował się wokalis
tyką jazzową, współpraco
wał z największymi polskimi 
muzykami /Karolak, Wege
haupt, Bartkowski, Szukalski

NASZE PROPOZYCJE

Duża Scena TZR
15 maja, godz. 17. 00, 

FOLK SPOTKANIA, 
„BLISKIE SPOTKANIA 
Z MUZYKĄ CELTYC
KĄ,,, wykonawcy: Siobhan 
Armstrong /Irlandia/, Gru
pa Patryka i Artura /Irlan- 
dia-Polska/, Michal Hro
mek i Jiri Vrbik /Czecho
słowacja/, Open Folk /Po l
ska/ oraz Carrantouhill, 
koncert prowadzi Tomasz 
Szwed, wstęp 30. 000 zł

17 maja, godz. 16. 00 
i 19. 00, RECITAL STANI
SŁAWA SOJKI, cena biletu 
50. 000 zł

21 maja, godz. 8. 00, 9. 30, 
11. 00, 12. 30, „ORTOGRA
FIA NA WESOŁO,,, dla 
młodzieży szkolnej występu
ją Damian i Maciej Damięc
cy z Warszawy, wstęp 15. 000 
zł

Mała Scena TZR 
16 maja, godz. 18. 00 - 

24. 00, DYSKOTEKA, 
wstęp: 25. 000 zł

kwiaty: jasnoty białej, cha
bru, głogu, bzu czarnego, 
konwalii majowej, rumianku, 

pęki: sosny zwyczajnej. 
Do roślin pozostających 

pod ochroną, należą rów
nież niektóre rośliny leczni
cze. Zbiór ziół chronionych 
może być dozwolony na pe
wnym tylko obszarze kraju: 
częściej bywa zabroniony 
w ogóle. Zioła te są więc 
najczęściej uprawiane i w ten 
sposób otrzymujemy cenny 
surowiec zielarski.

J. B.

Szukalski etc. /  Przez szereg lat za
jmował pierwsze miejsce 
w ankietach jako wokalista 
roku. Dwukrotnie został 
uznany najlepszym wokalis
tą jazzowym Europy.

W połowie lat 80-tych 
zmienia swoje zainteresowa
nie muzyczne, rozszerzając 
swoją twórczość na muzykę 
rockową.

Zaczyna tworzyć własną 
muzykę przeznaczoną dla 
młodzieżowej publiczności. 
Występuje na festiwalu w Ja
rocinie, porywając młode 
audytorium.

Przez trzy lata występuje 
w Anglii, gdzie nagrywa 
dwie płyty dla słynnej wy
twórni RCA. Po powrocie 
do kraju występuje solo 
i w różnych ugrupowaniach.

Od pewnego czasu wystę
puje wspólnie z gitarzystą 
Januszem „Janiną,, Iwań
skim, kreując swoje najnow
sze koncepcje artystyczne.

CZESŁAW GAWLIK

17 maja, godz. 18. 00 - 
23. 00, DYSKOTEKA, 
wstęp: 15. 000 zł

Klub Filmolwy EKRAN
18 maja, godz. 19. 00, film 

prod. USA pt. „CZAS APO
KALIPSY,,, reż. Francis 
Ford Cappola, wśród wyko
nawców Marlon Brando, 
wstęp za okazaniem karnetu

Kino Premierowe 
20 i 21 maja, godz. 16. 30 

i 19. 00 „HOOK„ - super
produkcja USA w reż. S. 
Spielberga z R. Williamsem, 
D. Hoffmanem i J. Roberts 
w rolach głównych, cena bi
letów: 18. 000 i 12. 000 zł

Kino APOLLO 
15 - 19 maja, godz. 15. 30, 

„ŻÓŁWIE NINJA,,, film 
prod. USA w reż. S. Bar
rona, cena biletu 15. 000 zł 

15 - 19 maja, godz. 17. 30 
„CYRANO DE BERGE
RAC„, komedia prod. fran
cuskiej, w roli gł. G. Depar
dieu, cena biletu 15. 000 zł 

20 - 24 maja, godz. 15. 30 
i 17. 30, „ODNALEŹĆ SIE
BIE,,, film prod. USA, reż. 
Mike Nichlos, cena biletu 
15. 000 zł

/gw/
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PROGRAM TELEWIZYJNY

od 15 maja do 21 maja 1992 r.
Piątek - 15. 05. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „Szkoła dla rodziców,, / l /
10. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ / l l /  -serial prod. niem.
10. 45 „Szkoła dla rodziców,, / 2 /
11. 00 Reportaż
11. 40 Moja modlitwa
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - Łąki i past
wiska - ekonomika - Czy warto

robić sianokiszonki
12. 45 Telewizja Edukacyjna za
prasza
13. 00 Teleplastikon
13. 20 Muzeum XX wieku - Czas
dyktatorów
13. 40 „Al Kibla,, kierunek na 
Mekkę /9 /  - serial prod. hisz
pańskiej
14. 10 „ABC ekonomii,, - bez 
podatków ani rusz
14. 15 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla maturzystów
14. 35 Pogranicze / 5 /  - Mach
nów
14. 45 „Dokument trochę inny,, 
/5 /  - Grzegorz Królikiewicz
15. 15 Prawa człowieka
15.35 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Szkoła inaczej /3 /
16. 10 Program dnia

16. 15 Dla dzieci „Ciuchcia,,
17. 05 Język angielski dla dzieci 
/4 8 /
17. 15 Teleexpress
17.35 „Warto wiedzieć,, - maga
zyn popularnonaukowy 
17.55 „Za kierownicą,,
18. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ / l l /  - serial prod. niem.
18. 45 „Klub dobrej książki,,
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Zwycięstwo miłości,, - 
serial prod. włoskiej
21. 30 „Aby do świtu,, - serial TP
21. 55 „Polskie ZOO,, /powt. /
22. 10 „Sprawa dla reportera,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Wszystko czego zaprag
nie twe serce,, - tokijski recital 
duetu Hall i Oates

24. 00 Wieczór konesera - „Życie 
i śmierć Vincenta Van Gogha,, - 
film prod. austr., reż. Paul Cox 
135 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 10 „Pif i Hekules,, /1 2 / - 
„Szczęśliwy dzień,, serial anim. 
prod. francuskiej
8. 35 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny 
9.30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15.50 „Pif i Herkules,, /1 2 / - 
„Szczęśliwy dzień,,, serial anim.

prod. francuskiej
16. 15 „Z kart krakowskiego ar
chiwum,, - „Zaraza,,
1630 Panorama
16. 40 „Benny Hill„ - angielski 
program rozrywkowy
17. 10 „Nagi Hallywood„ /5 /  - 
„Trochu tu, trochę tam,,
18. 00 Program lokalny
20. 00 Światowe Dni Muzyki 
1992 / l /  - transmisja koncertu 
z Filharmonii Narodowej
21. 00 Panorama
21. 25 Światowe Dni Muzyki 
1992/2/
22.30  „Zmowa mileczenia,, / 2 /  
film fab. prod. kanadyjskiej
24. 00 Panorama
0. 10 „Benny Hill„ - angielski 
program rozrywkowy

Sobota - 16. 05. 92

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,,
7. 55 „Wszystko o działce,,
8. 20 „Z Polski,,
8. 30 Rynek „AGRO,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - program Reda
kcji Katolickiej dla dzieci
9. 35 „5-10-15,, - program dla 
dzieci i młodzieży
10.30 Język angielski dla dzeici 
/4 9 /
10.35 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial anim. prod. USA
11. 00 „Świątynie przyrody,, - 
Archipelag Galapagos czyli wy
spy pełne tajemnic - Ekwador 
11.30 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 „Podróże na celuloidzie 
Piotra Parandowskiego,, 
Rzym

12. 45 „Eko-Echo„
13. 00 „Armie świata,, - siły 
zbrojne Japonii
13.30 „My i świat,, - magazyn
13. 45 Walt Disney przedstawia: 
„Kacze opowieści,, - „Podwójny 
agent,, / l /
15. 00 „Moda i uroda,,
15. 20 Z archiwum Teatru Tele
wizji - Gyorgy Spiro „Szal
bierz,,, reż. Tomasz Wiszniew
ski, wyk.: Tadeusz Łomnicki, 
Jan Peszek, Jerzy Grałek, Anna 
Dymna i inni
17. 15 Teleexpress 
17. 35 „Butik,, - magazyn Graży
ny Szcześniak
18. 00 „Detektyw w sutannie,, - 
ser. kryminalny prod. USA
18. 45 „Z kamerą wśród zwie
rząt,, - „Matka czy ojciec,,
19. 00 Małe wiadomości DD - 
program informacyjny dla dzie
ci
19. 10 Dobranoc 
1930 Wiadomości

20. 00 Polskie ZOO
20. 20 „Oto Elvis,, - dokument 
fabularyzowany prod. USA, 
reż. David L. Wolper, wyk.: 
Johnny Harra i in.
22. 00 Wiadomości wieczorne
22. 15 Festiwal filmowy w Can
nes
23. 15 Sportowa sobota
23. 50 „Skorpion,, - film fab. 
prod. USA, reż. Michael Win
ner, wyk.: Burt Lancaster, Alain 
Delon, Gayle Hannicutt
1. 45 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 Magazyn wojskowy
8. 00 Halo „Dwójka,,
8. 20 „Mała księżniczka,, /1 0 / 
„Dwa prezenty,, ser. anim.
8. 45 „ONA,, - magazyn dla ko
biet
9. 10 „Tygiel,, - zagraniczny ma
gazyn kulturalny
9. 40 „Tacy sami,, - program

w języku migowym
10. 00 „Z ziemi polskiej,, „Nowi 
australijczycy,, - film Andrzeja 
Chiczewskiego
10.30  „Magazyn przechodnia,,
10. 40 „Nobliści,, - Henryk Sien
kiewicz
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu: „Powrót,,, reż. Jerzy Pas
sendorfer, wyk. Andrzej Łapi
cki, Alina Janowska, Józef No
wak, Kazimierz Opaliński
12. 40 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają
13. 00 Zwierzęta świata „Kraina 
orła,, 912/ „Życie na krawędzi,, 
/ 2 /  - serial przyrodniczy prod. 
angielskiej
13.30 „Seans filmowy,, - pro
gram Ewy Banaszkiewicz
14. 00 „Wideo-junior,,
14.30 „Na polach Italii,, / l /  - 
film dok. Zbigniewa Wawra
15. 10 Studio sport - Koszyków
ka zawodowa NBA

16. 00 Program dnia
16. 05 „Licytacja,, - teleturniej
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Za chwilę dalszy ciąg 
programu,, program Wojciecha 
Manna i Krzysztofa Materny
17. 10 „Port lotniczy Duessel
dorf„ / 7 /  - „Biała trucizna,,
18. 00 Program lokalny
18.30 „Miesiąc Francji w Pol
sce,, - koncert MC SOLAR- 
KAZIK w „Stodole,,
20. 00 „Muzyka moja miłość,, - 
Ryszard Peryt
21. 00 Panorama
21. 25 „Słowo na niedzielę,, 
21.30  „Camerata,, - magazyn 
muzyczny
22. 10 „Bangkok Hilton,, / l /  - 
serial prod. australijskiej, reż. 
Ken Cameron, wyk. Nicole Ki
dman i in.
23. 00 „Non stop kolor,,
24. 00 Panorama

Niedziela -1 7 . 05. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,, - 
„Produkować taniej,,
8. 15 „Przystanki codzienności,,
8. 35 „Notowanie,,
9. 00 „Teleranek,,
9. 55 Język angielski dla dzieci 
/5 0 /
10. 00 „Operacja Mozart,, /12 
ost. /  - serial prod. francusko- 
niemieckiej
10.30 „Australia,, / l /  - „Począ
tki,, - serial dokum. prod. an
gielskiej
11.25 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
11.55 „Szkoła pod żaglami,,
12. 20 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy

12.50 Teatr dla dzieci: Euge
niusz Szwarc „Nagi król,,
13.55 W Starym Kinie: „Pepe Le 
Moko„ film fabularny prod. 
francuskiej z Jeanem Gabinem 
15.30  „7 dni świat,,
15. 55 Studio Sport - transmisja 
meczu piłki nożnej Anglia - Bra
zylia
ok. 16. 45 Teleexpres /  w prze
rwie meczu/
17.50 Zaproszenie do Teatru 
Telewizji - Głowacki, Nazar: 
„Polowanie na karaluchy,,
18. 05 „Paradise - znaczy raj,, 
/2 0 / „Godzina grozy,, - serial 
prod. USA
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 05 „Rodzina Straussów,, 
/ l l / ,  ser. prod. amerykańskiej
21. 00 Sportowa niedziela

21. 30 Piosenki z kabaretu Olgi 
Lipińskiej
22.30  Świat filmu animowanego
23. 00 „La Semana Santa,, - re
portaż
23. 20 Teatr czyli świat,, - z Ja
nem Peszkiem rozmawia And
rzej Żurowski
23. 50 Zakończenie programu 

Program 2
7. 30 „Przegląd Tygodnia,, /dla 
niesłyszących/
8. 00 „Rodzina Straussów,, /1 1/ 
- serial prod. niemiecko-amery
kańskiej
8. 55 „Słowo na niedzielę,, /dla 
niesłyszących/
9. 00 Powitanie
9. 10 „Rebusy,, - teleturniej
9. 30 Program lokalny
10.30 „Ulica Sezamkowa,, - pro

gram dla dzieci
11.30  „Róbta co chceta,, - listy 
do zespołu - program Jerzego 
Owsiaka
11.50 „Zwierzęta wokół nas,, - 
„Podaj łapę,,
12. 20 „Przecież to znamy,,
12. 40 „Podróże w czasie i prze
strzeni,, - „Dotknięcie Midasa,, 
/4 /-  „Dwa oblicza Chińczy
ków,, - serial dokum. prod. an
gielskiej
13. 30 „Auto,,
14. 00 „Klub Yuppies? „ - pro
gram dla młodzieży’
14. 25 Sport - hokejowa liga za
wodowa NHL
15. 10 „Spięcie,,
15. 30 Kino familijne: „Duch 
Czarnobrodego,, / l /  - film fab. 
prod. USA, reż. Robert Steven
son, wyk. Peter Ustinov

6. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Bezludna wyspa,,
17. 20 „Wielka gra,, - teleturniej
18. 15 „Bliżej świata,, - przegląd 
telewizji satelitarnych
19. 00 Studio koncertowe PR 
pod dyr. Agnieszki Duczmal
20. 00 Telekonferencja „dwójki,,
20. 40 „Miejsce dla teatru,, - re
portaż
21. 00 Panorama
21. 30 Gość „Dwójki,,
21. 40 „Nocna zmiana,, - kome
dia prod. USA, reż. Ron Ho
ward, wyk. Henry Winkler, Mi
chael Keaton, Shelly Long
23. 25 Benefis Stanisława Sojki 
/ l /
24. 00 Panorama
0. 10 Benefis Stanisława Sojki
/ 2 /
0. 40 Zakończenie programu

Poniedziałek 18. 05. 1992 r.
Program 1 
1330 Wiadomości
13. 40 Program dnia

13. 45 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
13. 45 Mechanizm ekonomii 
rynkowej - dla kogo to jest kon
kurencja / 2 /
14. 15 Fundacja Sasakawa, cz. l -

Relacja z konferencji prasowej
14. 20 Zarządzenie / 3 /  - Zasady
14. 35 Gospodarka USA /3 /  - 
Rozwój gospodarki Stanów 
Zjednoczonych: Co to jest pro
dukt narodowy brutto - film

dokumentalny produkcji USA
15. 05 Fundacja Sasakawa cz. 2 - 
relacja z konferencji prasowej
15. 10 Rozwój firm / 3 /  - film 
dokumentalny produkcji USA
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel -

ski - prezentacje - oblicze szkoły
16. 10 Program dnia
16. 15 „Luz,, - program nastolat
ków
17. 15 Teleexpres

c. d. na str. 14
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c. d. ze str. 13
17. 35 „Antena,,
18. 00 „Alf,, - serial prod. USA 
1830 Kraje, narody, wydarze
nia
19. 00 Opinia publiczna
19. 15  Dobranoc „Reksio,,
1930 Wiadomości
20. 05 Teatr Telewizji - Janusz

Głowacki - „Polowanie na kara
luchy,, reż. K. Nazar, wyk.: J. 
Szczepkowska, J. Englert, J. 
Bińczycki, D. Maksymowicz 
21. 35 Aby do świtu 
21. 55 „GOOD NEWS FESTI
VAL,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Kino Europejskie: „Po 
własnym pogrzebie,, - film fabu
larny prod. polskiej / r .  prod. 
1989 - 83 min. /re ż . S. Jędryka

wyk.: A. Ciepielewska, A. Gra
barczyk, B. Pawlik

Program 2
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Sonda,, - „Grawitacja
zero,,
17. 10 „Artysta i jego świat,, - 
„Żółte rozdarcie,, - J. P. Sartre 
o Tintoretcie, cz. 2 - film dokum. 
prod. francuskie

17. 40 „Ojczyzna - polszczyzna,,
18. 00 Program lokalny
18. 30  „Biuro, biuro,, - „Szpieg 
u Lurzera,,
19. 00 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
19. 20 Fotel „Dwójki,,
19. 30 Świta jazzowa Claude 
Bollinga
20. 00 Wielka piłka
20. 30 „Sąsiedzi,, - Białoruś
21. 00 Panorama

Wtorek 19. 05 . 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach /program dla rodziców/
9. 40 Program dnia
9. 45 Głowa do góry / l /
10. 00 „Dynastia,, - serial pro
dukcji USA
10. 50 Głowa do góry / 2/
11. 05 „Kwadrans na kawę,,
11. 20 „Szalona szansonistka,, - 
Iga Cembrzyńska
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - wiosenny 
zbiór zielonek na kiszonki - 
przy gotowanie maszyn do żniw 
12. 50 „Surowce,, - kakao - serial

Środa 20. 05 . 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - Poranny M a
gazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9. 45 Program dnia
9. 45 „Giełda pracy - giełda 
szans,, cz. l
10. 00 „Kobieta za ladą,, /1 0 /  - 
serial prod. czechosł.
10. 50 „Giełda pracy - giełda 
szans,, cz. 2
11. 05 „Kultura ludowa,, - kon
teksty
11. 50 Kawa z czekoladą - repor
taż Romana Dobrzyńskiego 
z Kostaryki
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna

Czwartek 21. 05. 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - Poranny M a
gazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach - program dla rodziców
9. 40 Program dnia
9. 45 Przyjemne z pożytecznym 
/ 1/
10. 00 Estera Egato / 3 /  - „Raj - 
Lajoshalii,, serial prod. węgier
skiej
11. 05 Przyjemne z pożytecznym
/ 2 /
11. 20 Po sześćdziesiątce - maga
zyn dla wszystkich
11. 40 „Zdrowie - osobista spra
wa,, - wojskowy program pub
licystyczny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia

14 

prod. niemieckiej
13. 05 Świadkowie przeszłości - 
zadziwiający świat techniki
13. 20 Fizyka - podstawy teorii 
i względności
13. 50 Nasi dalecy Sąsiedzi
14. 00 Chemia - budowa atomu
14. 30 Co jak i dlaczego? - 
dlaczego okrągłe formy są stabi
lne
14. 55 Przy gody kapitana Remo
15. 15 Sezam - magazyn popula
rnonaukowy
1530 3-2-1 - kontakt - Trzęsie
nie ziemi
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla dzieci: „Tik - Tak:, 
oraz film z serii: „Dennis Zawa
diaka,, /1 3 /
17. 05 Język angielski dla dzieci 
/5 1 /
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Tom i Jerry,, - serial 
animowany produkcji USA
18. 00 „Druga rewolucja rosyjs
ka,, /8  - o s t /  „Przewrót,, - serial

12. 15 Agroszkoła - Jak zrobić 
dobrą kiszonkę
1230 Agroszkoła - Konserwa
cja pasz w gospodarstwie
12. 40 Andrzej Wanet o „Wese
lu,,
12. 45 Teatr telewizji - Stanisław 
Wyspiański „Wesele,,, reż. J. 
Kulczyński, wyk.: K. Chamiec, 
A. Seniuk, K. Wachelko-Zales
ka, P. Fronczewski, W. Pszo
niak, J. Englert, F. Pieczka, W. 
Siemion, A. Gordon-Górecka, 
Z. Kucówna, Z. Zapasiewicz, J. 
Jankowska, G. Holoubek i inni
14. 40 Teatr z kurtyną i bez - „Ile 
masz w sobie radości?,, - film 
dokum.
15. 10 Każdy aktorem własnego 
szczęścia - warsztaty aktorskie 
Z. Wardejna
15. 40 Uniwersytet nauczycielski 
- edukacja kultury
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów: 
„Trzy, cztery... start,,

12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - co słychać 
w sądzie
12. 35 Agroszkoła 
12. 50 Wspaniała maszyneria - 
/8 /  - „Serce,, serial dok. prod. 
włoskiej
13. 45 Jean Painleve i jego filmy
14. 15 Mieszkamy w Polsce - 
Drawiański Park Narodowy
14. 40 „Ssaki,, - film Jana Walenc
ika

14. 50 „Dookoła świata,, - „W 
Sawannie,,
15. 15 Zwierzęta świata: „Kraina 
orła,, /1 3 / - „Pierwsza i ostatnia 
granica,, cz. l Film przyrodniczy 
produkcji angielskiej
15. 40 My dorośli
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów 
„Kwant,,
17. 15 Teleexpres

dokum. prod. angielskiej
19. 00 Test - magazyn konsu
menta
19. 15 Dobranoc „Mały Pingwin 
Pik - Pok„
1930 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial prod.
USA
21. 00 „Studio publicystyczne 
„Zapis,, - warianty
22. 15 Studio Sport - mecz piłki 
nożnej: Austria-Polska
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „W siłach pokojowych 
ONZ,, - wojskowy program do
kumentalny
23. 25 Family album /o st. / ame
rykański kurs języka angielskie
go

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Diplodorianie,, / 6 /  - „Su
sza,, serial animowany produk
cji francusko-amerykańskiej

16. 45 Kino nastolatków „Part
nerzy,, - serial prod. USA
17. 15 Teleexpres
1735 Klinika Zdrowego Czło
wieka
18. 00 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
18. 30 „Encyklopedia II wojny 
światowej,, - inwazje powietrz
ne, cz. 2
19. 00 10 minut dla ministra pra
cy
19. 15 Dobranoc - „Opowieści 
upierzonego węża,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 Studio sport - Finał Pu
charu Europy w piłce nożnej 
Sampdoris Genua - FC Barcelo
na
21. 55 „Aby do świtu,, - Wymia
na szefa - serial TP
22. 15 „Reflex,, - program pub
licystyczny
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „DOM,, /5 / -  „Ponad 200 
czwartków,, serial TP

17. 35 Magazyn katolicki - Po
moc wsi
18. 00 „Sherlock Holmes i dr 
Watson,, /12/ - „Ostatni akt..,,.
- serial prod. polsko - angielskiej
18. 25 „Zwierzęta Ameryki,, - 
Film dokumentalny prod. USA
18. 55 „Prawo i bezprawie,, - 
program rzecznika praw oby
watelskich prof. T. Zielińskiego
19. 15 Dobranoc „Dziwny świat 
kota Filemona,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Detektyw w sutannie,, - 
serial prod. francuskiej
21. 35 „Pegaz,,
22. 05 Studio temat
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Proszę pań,, - felieton 
Tadeusza Drozdy
23. 05 Studio festiwalowe - stu
denckiego festiwalu piosenki
23. 20 „Vo Voo„ - /teatr „Buffo,,
- 22. 03. 92/

8. 35  „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Teleklinika dr Anatolija 
Kaszpirowskiego /Psychotera
pia i nałóg palenia/
10. 35 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Diplodorianie,, / 6 /  - 
„Susza,, serial prod. francusko- 
amerykańskiej /powtórzenie/
16. 15 Sport - HIGH 5 Surfing 
cz. l
1630 Panorama
16. 40 „Sposób na starość,, - 
progrm Haliny Miroszowej
17. 05 Przegląd kronik filmo
wych /Związek Patriotów Pol
skich i obóz sielecki - materiały 
filmowe - „Czołówki,, - Filmowej 
Armii gen. Berlinga/
17. 40 Moja modlitwa
18. 00 Program lokalny

Program 2
730 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczonych 
„ - serial animow. prod. USA 
8. 35 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,, - serial animow. prod. 
USA
16. 15 Sport -„Galopem,, - ma
gazyn sportów konnych
16. 30 Panorama
16. 40 Magazyn ekologiczny
17. 00 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 05 Albania - Ograbione dzieciństwo

Program 2
730 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Nowe przygody He M a
na,, - serial animow. prod. USA
8. 35 „Światem kobiet,, - maga
zyn
9. 00 Program lokalny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
10. 00 CNN
10. 15 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Nowe przy gody He M a
na,, - serial animow. prod. USA
16. 15 Sport
16. 30 Panorama
16. 40 „Giełda,, - magazyn kup
ców i przemysłowców
17. 05 „Reduta,,
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Marc i Sophie,, / 9 /  -

2130 Sport
21. 40 Stan rzeczy
22. 00 „Opowieści z dreszczy
kiem,, - „Poszukiwacz wrażeń,, - 
serial prod. angielskiej reż. R. 
Andrieux
23. 00 „Nieskończoność dale
kich dróg,, - Film dokumentalny 
Andrzeja Różyckiego
23. 30 Światowe dni muzyki 
1992 - relacja reporterska / l /
24. 00 Panorama

18. 30 „Cudowne lata,, /4 8 / - 
„Dziewiątoklasista,, - serial 
prod. USA
18. 55 „Europuzzle,,
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 „Rozmowy o rzeczynie
pospolitej,, - program Aleksan
dra Małachowskiego
19. 30 Ambasadorzy - BIG 
BAND Sił Powietrznych USA 
w Europie
20. 00 Wielki sport
20. 30 „Mistrzowie współczesne
go kina,, - Jiri Menzel
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Na południu duszy mo
jej,, - Film fabularny prod. aust
riackiej/r. prod. 1990 - 90 min /  
reż. Frieder Schuller, wyk.: Mi
chael Goldenberg, Gudrun 
Landgrebe, Ion Bessin
23. 15 „Żyli wśród nas,, - repor
taż Macieja Lapiewskiego
24. 00 Panorama

dzieciństwo
1730 Dział form dokumental
nych przedstawia: Af rykańczy
cy - Film dok. Marka Nowic
kiego
18. 00 Program lokalny
18. 30  „Allo, Allo„ - serial prod. 
angielskiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Aktualności „dwójki,, 
19. 30  Pieśni do przyjaciela
20. 00 „Z biegiem rzeki,, / 8 /  - 
serial prod. australijskiej
21. 00 Panorama
21. 25 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Studio teatralne „Dwój
ki,, Ida Fink „Stół,,, reż. K. 
Lang, wyk.: W. Malajkat, W. 
Kowalski, T. Marczewska, Z. 
Zapasiewicz, M. Ciunelis 
2235 Konkurs im. Artura Ru
binsteina w Tel Awiwie - repor
taż
23. 25 „Nowa rzeczywistość ar
tystyczna,,
24. 00 Panorama

„Noc z iguaną,, serial prod. 
francuskiej
18. 55 „Europuzzle,, /powtórze
nie/
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Aktualności „Dwójki,, 
1930 Kraków gotycki, Barok 
w Krakowie - reportaże
20. 00 Wielki sport
20. 30 „Klinika natury,, - Serce 
masz tylko jedno - program 
Wandy Konarzewskiej
21. 00 Panorama 
21. 30  Panorama
21. 40 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
22. 00 „Zaakceptuj mnie,, - Film 
fabularny produkcji USA /r . 
prod. 1985 - 93 min. /  reż. Gil
bert Cotes wyk.: Marlo Tho
mas, Martin Sheen, Barry Tu
ub, Talia Balsam
23.30  Światowe Dni Muzyki 
1992 - relacja reporterska / 2 /
24. 00 Panorama
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