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Witamy w Kamieniu
Po raz drugi w swojej 27 let

niej historii, Polska Federacja 
Campingu i Caravaningu gościć 
będzie turystów z całej Europy. 
W 1984 r. zlot zorganizowano 
w Łebie, dziś miłośnicy tej for
my turystyki spotykają sią na 31 
EUROPA - RALLY w RYB
NIKU - KAMIENIU.

Organizatorzy przyjęli 500 
zgłoszeń imiennych z wielu kra
jów europejskich, a także zza 
oceanu - Stanów Zjednoczo
nych i Kanady. Spodziewany 
jest przyjazd około 1500 carava
nów,  a ponieważ turyści podró
żują całymi rodzinami w ka
mieńskim ośrodku przebywać

będzie prawie tydzień około 
5 tys. gości. Pierwsi uczestnicy 
zlotu już się zjawili, następni 
oczekiwani są w dniu dzisiej
szym.

Oficjalna uroczystość otwar
cia odbędzie się w sobotę 6 czer
wca. Wezmą w niej udział 
wszystkie ekipy narodowe, władze 

c. dalszy na str. 2

Walczmy
o    ,,SKARBKA,, !

I znów wydłużyła nam się 
droga do „wielkiego świa
ta,,! Zgodnie z nowym roz
kładem jazdy, który wszedł 
w życie 31 maja br., NIE 
będziemy już wygodnie, szy
bko i bezpośrednio jeździć 
do Warszawy, zlikwidowa
no bowiem ekspres „SKARBEK

BEK,,, motywując to małą 
frekwencją pasażerów. 
Wszyscy ci, co jeździli 
„SKARBKIEM,, do stolicy 
wiedzą, że właśnie dlatego, 
że było luźno, odczuwało się 
jako taki luksus podróży.

Jak poinformowano nas 
na stacji PKP Rybnik, decy
zję o likwidacji „SKARB
KA,, podjęto w Generalnej 
Dyrekcji PKP w Warszawie 
przy współudziale Śląsko - 
Dąbrowskiej DOKP. Zdecy
dowali więc ludzie zza biur
ka daleko stąd, którzy nie 
pomyśleli, że również na 
„głuchej,, rybnicko - raci
borskiej prowincji są ludzie, 
którzy są zmuszeni, nie tylko 
w celach turystyczno - zaku
powych, jeździć do stolicy.

c. dalszy na str. 2

Latem na MAŁEJ SCENIE

VIDE0DYSK0TEKI 
RÓWNIEŻ W PIĄTKI
W czerwcu pachnie też już 
wakacjami, więc MAŁA 
SCENA zaprasza tańczącą 
młodzież na dyskoteki w pie
rwszy dzień weekendu, czyli 
w piątki od godziny 18. 00 do 
23. 00 (cena wstępu 15. 000 
zł). Nastomiast w sobotnie 
videodyskoteki przedłużone 
zostały do godz. 0. 00 w nocy 
(cena biletu 25. 000. -zł).

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!

Już dziś pierwsza piątko
wa videodyskoteka.

Z tym kuponem  - kup isz taniej!

W zw iązku ze zm ianą nazw y firm y
P U H  „Alice & J„ na

P U H „U L E X„
każdy czyteelnik „GAZETY RYBNICKIEJ,, przy 
zakupach w naszej siedzibie dostaje upust w w yso
kości 3 procent wartości zakupu, po oddaniu  
kuponu wyciętego z gazety.

Diners Club 
International

w naszych punktach sprzedaży przyjmujemy zapłatę 
kartami kredytowymi oraz udzielamy zniżki od 1, 5 do 
3 procent po okazaniu karty BUSINESSMAN CLUB. 
Sprzedajemy także, dostarczamy i montujemy nowo
czesne centrale telefoniczne dla małych i dużych przed
siębiorstw. Osiedle Południe 37. 44-253 Rybnik 8, 
tel. 392134, 23031 w. 5134

3 1  EUROPA 
 RALLY

9 - 1 0  czerwca 1992

Salon samochodowy 
pod TEATREM

RENAULT CLIO
MADE IN PARADISE

Renault Clio wydaje się być wymyślony w raju, 
bo zapewnia użytkownikowi rajski komfort. Spe
cjalne wyposażenie, za które inni każą sobie 
dodatkow o płacić, znajdziesz w Renault Clio 
w ramach podstawowej ceny. Nie musisz już 
zamawiać dodatkowego wyposażenia. Czeka ono 
na Ciebie w standardowym modelu Renault Clio 
/R T  1, 4 1 benz. /.

We wtorek i środę, 9 i 10 czerwca na placu pod 
Teatrem Ziemi Rybnickiej odbędzie się impreza 
dla marzycieli... i tych, którzy mają duże pienią
dze, czyli Renault Info-Show.

Znajomość naszych realiów pozwala przypusz
czać, że tych pierwszych będzie zdecydowanie 
więcej, ale firma Renault ma swoją klientelę także 
w biednej przecież Polsce. Kto wierzy, że on także 
stanie się cząstką klasy średniej, k tórą mamy 
właśnie budować w drodze ku kapitalizmowi - ten 
powinien przyjść i poważnie obejrzeć salonowe 
eksponaty. A kto lubi marzyć - ten przyjdzie na 
pewno.

Zapraszamy na plac teatralny od godz. 9. 00

RENAULT to pełnia życia

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5        1



 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

W odpowiedzi na list „Konkurs czy farsa" zamie
szczony w poprzednim numerze GAZETY RYBNIC
KIEJ /n r 21 /73 / Zarząd Miasta wyjaśnia:

Konkursy, a ustawa o oświacie
Ustawa o systemie oświa

ty zakłada, że droga do sta
nowiska dyrektora szkoły 
wiedzie przez konkurs. Nie 
gwarantuje jednak zwycięz
cy konkursu powołania na 
stanowisko. Aby nie dopuś
cić do zaistnienia takiej pa
ranoicznej sytuacji regula
min konkursów zakładał, że 
zwycięzca powinien uzyskać 
szeroki konsensus komisji, 
w tym również tych jej człon
ków, którzy reprezentują 
władze oświatowe i samo
rząd miasta.

Zarząd Miasta jako po
wołujący dyrektora bierze 
odpowiedzialność za tą de
cyzję. Jeżeli ktoś chce uwa
żać, że intencje Zarządu były 
nieczyste i ujawnią się dopie
ro „w trzecim etapie,, - jest to 
jego prawo.

Intencja była tylko jedna: 
aby kierownikami placówek 
kształcących i wychowują
cych nasze dzieci - były oso
by najbardziej do tego pre
dystynowane. Temu ma słu
żyć procedura przeprowa
dzonych konkursów.

K O M U N I K A T
Władze Ruchu Autono

mii Śląska uprzejmie zapra
szają swoich członków, sym
patyków i przeciwników na 
otwarte dla wszystkich spot
kanie, w dniu 12 czerwca br. 
/piątek/ na godz. 17. 30 do 
kawiarni „Pod Maskami,,

w Zakładowym Domu Kul
tury Kopalni „Marcel,, 
w Wodzisławiu Śląski - Bier
tułtowach /dojazd z Rybni
ka autobusem Nr 594/. Or
ganizatorzy, oprócz wyczer
pujących informacji o Ru
chu Autonomii Śląska, prze
widują i inne atrakcje.

LISTY DO 
REDAKCJI

Zdrowie 
M ic hała
Chciałbym dziś za pośred

nictwem Waszej Gazety po
dziękować wszystkim tym, 
którzy zrozumieli mój pro
blem i pośpieszyli mi z po
mocą. Szczególnie ks. pro
boszczowi naszej parafii 
Matki Boskiej Bolesnej, za 
ufundowanie mi w kwietniu 
sanatorium w Busku Zdro
ju, za pomoc finansową i wy
stosowanie apelu w kościele 
do parafian o pomoc.

Wszystkie zebrane datki 
przekazał nam proboszcz, za 
co mu z całego serca dzięku
jemy.

Podziękowanie składam 
również ks. proboszczowi 
parafii św. Józefa za przeka
zane pieniądze na wyjazd, 
panu Pierchale - piekarnia 
ul. Hallera, panu Murasowi 
- z ciastkami przy ul. Piasta, 
sklepowi „Jaś i Małgosia,, 
przy ul. Gliwickiej, panu Je
rzemu Kuchcie, sklep „Wa
rzywa- owoce,, przy ul. Raci
borskiej, PUH „ULEX, „ 
sklepowi meblowemu pana 
Jojko w Rybnku.

Wszystkim tym osobom 
oraz instytucjom składamy 
serdeczne BÓG ZAPŁAĆ 

Michał z rodziną

Walczymy o „Skarbek"
c. dalszy ze str. 1
Skazując nas na jazdę z prze
siadkami, odebrano nam je
dnocześnie parę godzin snu, 
gdyż trzeba będzie wyskaki
wać z łóżka o drugiej lub 
o trzeciej w nocy, by zdążyć 
na poranny ekspres z Kato
wic... Odbieramy sporo syg
nałów rozczarowania ze 
strony potencjalnych pasa
żerów, skargi odbierane są 
również na rybnickim dworcu

cu.
Ponieważ i nam żal „SKA

RBKA,,, którego zdążyliśmy 
polubić, proponujemy wysła
nie skargi do Generalnej Dy
rekcji PKP z podpisami, któ
re będziemy zbierać w naszej 
redakcji.

Wszystkich, którym los 
„SKARBKA,, nie jest obcy, 
ZAPRASZAMY na Kościu
szki 54, p. 16.

/ r ó ż /

2

Witamy w Rybniku
c. dalszy ze str. 1    wła
dze polskiej i europejskiej fede
racji caravaningu, przedstawi
ciele rządu RP oraz gospodarze 
miasta.

Nasz region, kojarzony długie 
lata tylko z „czarnym bogact
wem„, ma do zaoferowania wie
le więcej, o czym organizatorzy 
31 EUROPA - RALLY będą 
chcieli przekonać swoich gości.

◄ ▲ Camping w Kamieniu 
jest malowniczo usytuowany 
wśród drzew.

T W restauracji „Olimpia,, 
goście znajdą urozmaicone 
menu...

Ośrodek w Kamieniu powinien 
zapewnić dobre warunki byto
we i być atrakcyjną bazą dla 
uczestników zlotu. Jego pro
gram przewiduje bowiem wypa
dy w pobliskie okolice, zajęcia 
rekreacyjne i sportowe, a także 
bogaty program artystyczny. 
W niedzielę o godz. 9. 00 na 
terenie ośrodka odbędzie się na
bożeństwo ekumeniczne.

31 EUROPA - RALLY za
kończy się oficjalnie w ponie
działek 8 czerwca w samo połu
dnie.

/ r ó ż /

Podwójny
dzień

w  miesiącu
Jak dowiedzieliśmy się 

z Urzędu Telekomunikacyj
nego, rachunki telefoniczne 
naliczane są od dnia 25 jed
nego miesiąca do dnia 25 na
stępnego miesiąca. Wynika 
z tego, że co miesiąc są dwa

dni oznaczone cyfrą 25. Ma
giczna cyfra 25 pozwala na 
podwójne liczenie rozmów 
w tym dniu. Tak więc 25 
maja wliczany jest JESZ
CZE do rachunku za maj 
i JUŻ do rachunku za czer
wiec.

Abonent ma, abonent pła
ci. Wystrzegajmy się więc 
rozmów telefonicznych każ
dego 25 dnia miesiąca.

/ l o g /

Kino muzyczne 
tamtych lat

W czerwcowe, poniedział
kowe wieczory ekranem Te
atru Ziemi Rybnickiej za
władnie „Kino muzyczne 
tamtych lat,,. W ramach 
przeglądu pod tą nazwaą 
obejrzymy trzy unikalne fil
my z muzyką BEATLE
SÓW i zespołu„BEE GE
ES,,, a także z udziałem 
„chłopców z Liverpoolu„ pt. 
„THE BEATLES,,, „ŻÓŁ
TA ŁÓDŹ PODWODNA,, 
i „ORKIESTRA KLUBU 
SAMOTNYCH SERC,,.

Uzupełnieniem przeglądu 
będzie musical z Brodway’u, 
przeniesiony na ekran przez 
Miłosza Formana - „HA
IR„, oraz crezy comedy Joh
na Landisa „THE BLUES 
BROTHERS,,

W. B.

Tradycyjna śląska pielgrzymka

Piekary '92
W niedzielę 31 maja br. 

odbyła się tradycyjna śląska 
pielgrzymka mężczyzn do 
Piekar. Przebiegała pod has
łem „PRZYJMIJCIE DU
CHA ŚWIĘTEGO,, i zgro
madziła nie mniej pielgrzy
mów, niż to bywało w latach

ubiegłych.
Niewątpliwie atrakcją 

niedzielnego spotkania byli 
goście, a wśród nich biskup 
Moskwy, który mając tylko 
25 księży, zarządza diecezją 
o powierzchni 4 mln km2.

/ s z o ł /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

G
A

ZE
TA

 R
Y

B
N

IC
K

A
. 

U
ka

zu
je

 s
ię

 o
d 

17
 s

ie
rp

ni
a 

19
19

 r
ok

u,
 w

yd
aw

an
a 

w
 o

kr
es

ie
 m

ię
dz

yw
oj

en
ny

m
 p

rz
ez

 M
ic

ha
ła

 F
ra

nc
is

zk
a 

K
w

ia
tk

ow
sk

ie
go

, 
a 

re
da

go
w

an
a 

od
 1

92
7 

do
 1

93
9 

pr
ze

z 
Ig

na
ce

go
 K

na
pc

zy
ka

. 
O

B
EC

N
IE

: 
ty

go
dn

ik
 s

am
or

zą
do

w
y.



TYDZIEŃ KULTURY FRANCUSKIEJ
„Degustez une region,, - „poznajcie smak regionu"

Uczta dla ducha i... podniebienia
TYDZIEŃ KULTURY 

FRANCUSKIEJ, odbywa
jący się w Rybniku od 25 do 
30 maja, zaowocował wyda
rzeniami kulturalnymi róż
nej rangi. Znalazły się wśród 
nich występy najwyższej 
próby, takie jak koncert zna
komitego pianisty FRAN- 
COIS KILLIANA, zwane
go w Polsce laureata Kon-

kursu Chopinowskiego. So
liście towarzyszyła orkiestra 
symfoniczna Filharmonii 
Ziemi Rybnickiej pod dyrek
cją Sławomira Chrzanow
skiego. Występ TRIO MA
RCHESINI w  sali Biblioteki 
Miejskiej został poświęcony 
pamięci zmarłego w kwiet
niu br., wielkiego kompozy
tora francuskiego OLIVIE- 
RA MESSIAENA. Nie za
brakło także akordów lżej
szej muzy - piosenki francu
skiej - której poświęcono 
konferencję prowadzoną 
w bibliotece przez goszczą
cego w Rybniku M. CAL- 
VETA. Wiadomo - muzyce 
najłatwiej przekraczać wsze
lkie granice.

Organizatorzy Tygodnia 
Kultury Francuskiej w Ryb
niku - miasto Mazamet, po
łożone na południu Francji 
w pobliżu Pirenejów, rybni
cki oddział Alliance Françai
se, Biblioteka Miejska oraz 
Teatr Ziemi rybnickiej - 
przygotowali także inne im
prezy, jak wystawa fotogra
ficzna i malarska - dwa ob-

licza Mazamet - to zewnętrz
ne /pokazane w bibliotece/ 
oraz to bardziej refleksyjne 
/w galerii teatru/. Klub Fil
mowy „EKRAN,, przy TZR 
zaprezentował pięć filmów 
francuskich: dwa z nich 
sprowadzono z Ambasady 
Francji, trzy przygotowała 
zaś Filmoteka Narodowa. 
Wśród ich reżyserów znale
źli się m. in. FR. TR U F
FAUT, C. CHABROL, R. 
VADIM, F. FELLINI, R. 
POLAŃSKI i A. WAJDA. 
Prawdziwa uczta dla kino
manów, choć nie tylko...

Uczta właściwa miała do
piero nastąpić: do restaura
cji „Olimpia,, w Kamieniu 
zawitali bowiem - PAT-

PATRICK CARMAGNOLE, 
szef kuchni szkoły Jeanne 
d’Arc, JEAN-PAUL BOU- 
RNIQUEL, wykładowca 
szkoły kelnersko-hotelar
skiej oraz FREDERIQUE 
BERTRAND, student mar
ketingu szkoły policealnej - 
wszyscy z Mazamet.

Początkowo zakładano, 
że goście podczas cztero
dniowego pokazu będą 
przygotowywać około 50 ze
stawów obiadowych dzien
nie, ale zainteresowanie tą 
formą promocji kultury fran
cuskiej wśród rybniczan prze
rosło wszelkie oczekiwania. 
Francuscy spece od kulina
riów wydawali 80-90 obiadów 
każdego dnia, a w czartek 28 
maja nawet około 100, mimo 
że posiłek kosztował 75. 000 
zł na osobę.

Warto pamiętać, że w ce
nę obiadu - składającego się 
z przystawki, dania podsta
wowego, zestawu serów i de
seru - wykonanego według 
oryginalnej receptury ciasta 
- wraz z odpowiednimi wina
mi - nie wliczano ceny pro
duktów przywiezionych 
z Francji. Wyroby WINNI
CY DE GAILLAC /wraz 
z piwnicą TECOU/, posia
dającej ponad tysiącletnią 
/!!! /  tradycję, były prawdzi
wą ozdobą stołów „Olimpii,, 
obo k win spod znaku AN
CIEN COMTE DE POU
ZOLS. Oryginalne sery pro
mowała firma LA VIE DE 
CHATEAU z Tuluzy, węd
liny przygotował MAISON 
MILHAU z Lacaune, a swo
je warzywa prezentowała fir
ma DISCOL - CARSALA
DE z miejscowości Grenade - 
sur - Garonne.

Dla tych Czytelników, 
którzy nie mogli skorzystać 
z francuskiej oferty kulinar
nej, podaję przykładowe me
nu /z  wtorku, 26 maja/: - 
przystawka:  ślimaki a’la
Mazametaine w różowym 
winie, rocznik 1990; - danie 
podstawowe: pieczeń woło
wa na winie Pouzols Miner- 
vois wraz z winem Minervois

ST PHAR, rocznik 1988; - 
marchewka po mieszczańs
ku; - ser roquefort z miodem 
i orzechami, do tego wino 
Gaillac Moelleux; - ciasto 
w musie truskawkowym 
z winem Gaillac Moelleux; - 
kawa /tradycyjnie kończąca 
francuski obiad/!

Konsumenci zgodnie 
stwierdzili: całość - rewelacja 
! A wino Gaillac - fantas
tyczne!

Francuscy mistrzowie ku
chni każdego dnia przygoto
wywali bufet prezentujący 
ich wyroby, szkolili uczniów 
rybnickiej szkoły gastrono
micznej w obsłudze gości, 
a szczególnie w sztuce od
powiedniego podawania wi
na i byli bardzo z nich zado
woleni!

Ciasta były przygotowy
wane u p. Norberta Weirau
cha, który udostępnił swoją

piekarnię w Kamieniu i wraz 
z jej personelem współpraco
wał z gośćmi z Mazamet.

Restauracja „Olimpia,, ze 
swej strony podjęła eksper
tów sztuki kulinarnej obia
do-kolacją złożoną z typowo 
polskich dań /m . in. pierogi, 
pieczeń, bigos, kremy/, po
dziękowała Alliance Fran- 
caise za pomoc, w tym tłu
maczowi - Grzegorzowi Wo
lnikowi - który cały tydzień 
towarzyszył Francuzom. 
Oni zaś ze swej strony stwie
rdzili, że wiele się nauczyli 
od Polaków - szczególnie 
ciekawe okazało się to, że

z tych samych produktów 
można przygotować różne 
dania. Gościom z Mazamet 
wizyta w Polsce bardzo się 
spodobała. Chętnie by ją po
wtórzyli, ale z zastrzeże
niem, że przygotowania zo
staną podjęte odpowiednio 
wcześniej. „Degustez une re
gion,, - hasło reklamowe win
nicy de Gaillac w ten sposób 
stało się faktem, a - być może 
- zalążkiem nowej tradycji?

Kończąca Tydzień Kuch
ni Francuskiej w Kamieniu 
gala, na którą zaproszono 
stałego delegata Alliance 
Française przy Ambasadzie 
Francuskiej w Warszawie - 
J E A N A - C L A U D E ’ A 
GONZALEZA obok przed
stawicieli władz miasta i re
gionu, stała się okazją do 
złożenia podziękowań przez 
prezydenta Rybnika dla go
ści z Mazamet /którzy nawet

tę okazję wykorzystali, by 
udowodnić, że podawanie 
aperitifu też jest sztuką/.

Na koniec dodajmy, że 
organizatorzy najbardziej 
oryginalnej części Tygodnia 
Kultury Francuskiej w Ryb
niku wiele mają do zawdzię
czenia konsulowi francus
kiemu z Krakowa. Gdyby 
nie jego poręczenie, nie uda
łoby się sprowadzić francu
skich specjałów bez cła. 
A wtedy wielu - oddanych 
dzisiaj francuskiej kuchni - 
smakoszy znałoby ją tylko 
z... książek kucharskich.

GRZEGORZ WALCZAK

F r a n coi s  
Killian po
koncercie muz
yki francu

skiej otrzymał 
gorące okla
ski

Foto: /szo ł/

Francuski bufet w,, Olimpii,, cieszył się dużym powo
dzeniem

Minęły czasy, gdy prze
mysł górniczy był filarem 
polskiej gospodarki. Wraz 
ze zmianą priorytetów, spo
sobu myślenia o gospodarce, 
podporządkowaniem się że
laznym prawom rynku - 
ekonomice zysków i strat - 
miała nastąpić przebudowa 
gospodarcza kraju. Ale nie 
następuje. Balastu „socjalis
tycznego,, gospodarowania - 
zarówno tego utrwalonego 
w naszej mentalności, jak 
i w postaci materialnego 
spadku - nie potrafimy ru
szyć z miejsca.

RYBNICKIE ZAKŁA
DY NAPRAWCZE PRZE
MYSŁU WĘGLOWEGO, 
kiedyś jeden z trybów wiel
kiej machiny wydobywczej, 
dzisiaj borykają się z podob
nymi problemami jak więk
szość polskich przedsiębiorstw

Najważniejsze - umieć sprzedać
biorstw państwowych. Pro
blem główny to zatory płat
nicze - spirala zadłużeń - po
wodująca, że jeden i ten sam 
zakład jest zarazem wierzy
cielem i dłużnikiem.

- Kopalnie nam nie płacą - 
mówi dyrektor RZN-ów, 
ZYGMUNT CZAJA - my 
z kolei nie w pełni płacimy 
naszym dostawcom oraz bu
dżetowi państwa. Z  tym, że 
saldo mamy dodatnie - bo
wiem nasze zadłużenia są 
mniejsze od długów wierzy
cieli wobec nas.

Rzecz jasna, że takiemu 
obiegowi pieniądza daleko 
jeszcze do prawdziwego ryn
ku. A przecież zakład taki

Główną osobą w firmie jest dyrektor handlowy - twierdzą 
zgodnie eksperci z Francji i dyrektor RZN-ów

jak ZAKŁADY NAPRA
WCZE musi mieć dodatko
we, swoiste problemy, zwią
zane z urealnieniem /delika
tnie mówiąc/miejsca górnic
twa węglowego w naszej gos
podarce. Firma ta zatrudnia 
1150 pracowników, w tym 
dwieście kobiet. Sześćdzie
siąt procent jej produkcji 
stanowią remonty - głównie 
urządzeń mechanicznej 
przeróbki węgla i urządzeń 
wydobywczyh. Część z nich 
wykonują brygady uloko
wane na stałe w różnych ko
palniach ROW-u. Kobiety 
pracują głównie w oddzia
łach pomocniczych: nawija
lni silników i zapalarek elek
trycznych.

Zakład nadal żyje głównie 
z górnictwa. W tym roku 
sprzedano pięć pras filtracyjnych 

c. dalszy na str. 5
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im. Tadeusza Kościuszki

Jarosław HERMAN 
Janusz KALISZ 
Aleksander KNESZ 
Sławomir KONKOL

Technikum
Mechaniczne

KI. Va /wychowawca: mgr inż. 
Joanna BYSTRICKY/
Dariusz BACHLEJ 
Mirosław DEMEL 
Piotr HANUSZ 
Tomasz JANISZ 
Agnieszka JUCEWICZ 
Bogdan KARPIERZ 
Arkadiusz KWAPIŃSKI 
Przemysław MALINOWSKI 
Marek OLEKSY 
Marcin PLEBANEK 
Andrzej RADEK 
Krzysztof RUSINEK 
Mariusz SALAMON 
Tomasz ŚMIEJA 
Grzegorz SZLENG 
Marek SZYNGIEL 
Tomasz URIASZ 

Grzegorz ZAREMBA

Kl. V b. / wychowawca: mgr Gra
żyna KLIMEK/
Adam BOSOWSKI 
Krzysztof CHOJNACKI 
Jarosław CZARTORYSKI 
Lucjan FIZIA 
Marek FRELICH 
Jarosław GAWLICZEK 
Michał GODOJ 
Zenon GOIK

Witold KOPEL 
Krzysztof KOWALSKI 
Wiesław LEDORUCKI 
Rafał LESZCZYŃSKI 
Robert OLEŚ 
Piotr PASZENDA 
Witold PRZYBYŁA 
Zbigniew SOKOLIK 
Krzysztof SPANDEL 
Marek WALKOWICZ

KI. V c. /wychowawca: mgr Jadwi
ga SALAMON/

Robert CAPUTA 
Wojciech CHŁAPEK 
Tomasz CHORĄGWICKI 
Marcin DYRDA 
Krzysztof FILUSZ 
Zbigniew GIEMZA 
Dariusz GOZDEK 
Krzysztof HORZE LA 
Łukasz HYŁA 
Marcisz KARASEK 
Wojciech KARD AŚ

Tomasz KRANS 
Leszek NAMYSŁO 
Michał NOSIADEK 
Wojciech ORAWSKI 
Mariusz PODHORODYŃ 

SKI
Arkadiusz POLASZEK 
Wojciech OCHAŁ 
Sławomir SKOWROŃSKI 
Ireneusz SKÓRA 
Tomasz SKRZYPIEC 
Roman SŁADEK 
Grzegorz WAWOCZNY 
Marek ZIMOLONG

Technikum
Górnicze

Zawód: technik górnik 
Specjalność: podziemna eksploa
tacja złóż 
KI. Va
Krystian BŁOCH 
Andrzej BRACHMAN 
Jacek BRYŁKA 
Jacek CHORĄGWICKI 
Sebastian CICHY 
Adam DZIWOKI 
Adam GASZKA 
Andrzej HADAM 
Grzegorz KORUS 
Adam KOWALCZYK 
Mariusz KOZIK 
Jacek KRAUZE 
Marcin MATULEWICZ 
Tomasz PROCEK 
Michał PIECHA 
Jarosław SOBIK 
Tomasz STEUER 
Damian STOLORZ 
Adam SUCHAN 
Tomasz SZYMAŁA 
Marek TWARDZIK 
Grzegorz WINKLER 
Mariusz WOLAS 
Mariusz WOWRA 
Dariusz ZAJĄC 
Wojciech ZDRZAŁEK

Wych.: mgr inż. 
 PIOTR WIECZOREK

Zawód: technik górnik 
Specjalność:  przeróbka
i przetwórstwo kopalin

KI. V c

Katarzyna BASTA 
Michał BUCHALIK 
Tomasz CIERNIAK 
Ewa COFALIK 
Karina DOLEŻOL 
Krzysztof GAŁUSZKA 
Czesław HENSEL 
Piotr HOFMAN

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S. A.

Zawód: technik elektryk 
Specjalność:  eksploatacja
maszy n i urządzeń elektrycznych

 górnictwa podziemnego

Kl. V e

Arkadiusz BOBER 
Dariusz BOBER 
Mariusz FRYSZTACKI 
Mirosław HEROK 
Damian KAWKA 
Mariusz KRAFCZYK 
Jurand KRAW CZYŃSKI 
Mariusz KRETTEK 
Marek KULESA 
Damian KUS 
Tadeusz LASKA
M arian MATYS 
Grzegorz MROZEK 
Leszek M ROZEK 
Krzysztof PATYK 
Sebastian PAWLAS 
Krzysztof PIĄTKOW SKI 
Dariusz PINIOR 
Leszek SAMOL 
Tomasz SUPONIK 
Dariusz TERELAK

Marek HOLECZKI 
Grzegorz JABŁONKA 
Katarzyna JENDRZYK 
Tomasz KONIOR 
Marzena KWASIBORSKA 
Beata KWOSKA 
Joanna OLEŚ 
Marzena PO G O RZEL
CZYK
Urszula RITAU 
Joanna SKABA 
Piotr STRUZIK 
Mirosław SZOSTEK 
Adam SZKATUŁA 
Jolanta TAJNERT 
Marek TOM ASZEK

Wych.:
mgr IWONA DURDZIŃSKA

Piotr TOKARZ 
Sławomir WAJS 
Krzysztof W IECZOREK 
Adam WILK 
Andrzej ZIELONKA

Wych.:
mgr MICHAŁ CIEŚLAR

 Zawód: technik elektryk 
 Specjalność: eksploatacja ma
szyn i urządzeń elektrycznych gó
rnictwa podziemnego.

KI. III f

Zbigniew ADAMOWICZ 
Marian BŁASZCZOK 
Stanisław CZOP 
Wiesław DANYŁKO 
Leszek DUDEK 
Wojciech DUDEK 
Mariusz GAWLICZEK 
Jarosław GROCKI 
Waldemar HOJAN 
Wojciech KASNER 
Mieczysław KAZIRÓD 
Piotr KOSTKA 
Grzegorz KREIS 
Tadeusz KUSIENICKI 
Bogdan KUŚKA 
Zbigniew LECHOWICZ 
Maciej LESISZ 
Artur LIPKA 
Adam NOWAK 
Aleksander NOWAKOWSKI 
Marek PASDZIOR 
Jarosław SEWERYNIAK 
Krzysztof SYBILA 
Artur STALMACH 
Arkadiusz STANULA 
Grzegorz STOKŁOSA 
Grzegorz SZEWIECZEK 
Wojciech WINCZURA 
Wojciech WROŻYNA 
Tomasz WUJEC 
Jacek ZDRZAŁEK 
Janusz ŻUREK

Wych.:
 mgr WALDEMAR WOLLNY/

Liceum
Zawodowe

 KI. IV a /wychowawca: mgr 
Halina BONK/
Jacek BEDNAREK 
Marek BROŻEK 
Dorota BUCHCIK 
Adam CIEŚLA 
Jacek GRABSKI 
Wojciech KILIŃSKI 
Przemysław LUDWICZAK 
Kazimierz MURA 
Krzysztof MYGA 
Tomasz PIĄTEK 
Halina RZESZÓDKO 
Grzegorz SZYMOSZYN 
Roman WALOCHA 
Patryk ZAJDEL 
Anita ADAMEK 
Sabina ADAMSKA 
Andrzej GONTARZ 
Dariusz JARYCH 
Teresa MADEJ 
Jacek PIEKORZ 
Liliana RASZEWSKA 
Monika SKASKIEWICZ 
Sylwia SOBCZAK 
Krzysztof SZYMCZYK 
Tomasz ZIOŁO 

\Tomasz ŻYCHOW1CZ

Technikum
Energetyczne

Zawód: technik elektry k 
Specjalność: elektroenergetyka

Kl. V b

Jacek CZORNY 
Mirosław KAŻMIERSKI 
Arkadiusz KLUGER 
Mirosław KOT 
Krzysztof KULIGOWSKI 
Piotr MALARA 
Adam MANDRYSZ 
Jacek MIODUSZEWSKI 
Damian NIWELT 
Michał OGERMAN 
Jan PROFASKA 
Wojciech PŁACZEK 
Tomasz TKOCZ 
Grzegorz WŁOCH 
Piotr WOWRA 
Tomasz WOŻNIAK

Wych.:
mgr URSZULA PLUTA

Kl. IV b /wychowawca: mgr Ali
na WILKOŃ/
Maciej BANY 
Mirosław BUDNICKI 
Piotr CENDROWSKI 
Mariusz CZOBOT 
Adam DUDA 
Piotr GÓRKA 
Arkadiusz JAGIEŁŁO 
Zbigniew KACHEL 
Iwona KWIATKOWSKA 
Adam MACHNIK 
Marek MIGAL 
Grzegorz PÓŁGROSZEK 
Krzysztof RYTEL 
Zbigniew STACH 
Michał TATARCZYK 
Tomasz WALA 
Rafał ZAKRZEWSKI 
Dariusz FARON 
Artur GINOWICZ 
Krzysztof INGLOT 
Sławomir KOCOT 
Grzegorz KOPEĆ 
Dariusz KRZYŻANOWSKI 
Adam MARCINÓW 
Piotr MYSZOR 
Grzegorz OCZKOWSKI 
Piotr PIKOS 
Piotr ROBERT 
Przemysław RÓG 
Mariusz RÓŻYCKI 
Mariusz SZAJNIK

Zawód: technik energetyk  
Specjalność: energetyka cieplna

Kl. Vd

Mirosław BOBER 
Roman BRYŁKA 
Paweł BRZEZOWSKI 
Krzysztof BURDA 
Krzysztof DAMIEC 
Michał DYL 
Janusz GASZKA 
Adam KALWAR 
Maciej KLAK 
Michał KONSEK 
Adrian LEPIARCZYK 
Zbigniew MAGIERA 
Tomasz MAZUREK 
Mirosław MILER 
Marek OBŁÓJ 
Grzegorz OSIŃSKI 
Piotr PĘKALA 
Bogdan POLOCZEK 
Damian RASSEK 
Adam STELLA 
Robert STERNAL 
Andrzej TRYBUŚ 
Robert WIOSNA 
Damian ZBROSZCZYK

Wych.:
 mgr ELŻBIETA MATYSIK

Technikum
Samochodowe

Zawód: technik mechanik 
Specjalność: naprawa i eksplo
atacja pojazdów samochodo
wych

Kl. III s

Wojciech CZAPLA 
Robert DĄBROWSKI 
Wiesław D RO ŻDZIEL 
Arkadiusz FALKOW SKI 
Adam FRĄCZEK 
Arkadiusz GAŁACH 
Krzysztof IGNACY 
Piotr JAŁOW IEC 
Piotr JANECKI 
Krzysztof KAISER 
Krzysztof KAZEK 
Jerzy KNOP 
Mirosław KRYŃ

Ireneusz M IKOŁAJCZYK 
Grzegorz KISIEL 
Norbert N IE D Z IO Ł KO 
Arkadiusz PIOTROW SKI 
Dariusz PODPŁOŃSKI 
Michał POLAK 
Michał PYSZNY 
Grzegorz SAUNECKI 
Grzegorz STACHA 
Jarosław STACH ERA 
Mariusz SZCZOTOK 
Adam SZLOSAREK 
Marek STRZELEC 
Maciej WITCZAK 
Tomasz ŻEDZICKI

Wych.:
mgr inż. ZENON MARCINIAK

GAZETA RYBNICKA



Najważniejsze 
- umieć sprzedać

Jarosław J. Szczepański /RWE-Warsza- 
w a / - specjalnie dla „Gazety Rybnickiej,,

Puszka Pandory?c. dalszy ze str. 3 
filtracyjnych, służących do uszla
chetniania węgla, spółce nie
mieckiej „Helter,,, która mo
dernizuje zakład przeróbczy 
KWK „Dębieńsko,, w Lesz
czynach. Prasy te, produko
wane w zakładzie od począt
ku lat siedemdziesiątych, są 
stale modernizowane. Za

Nowy produkt RZN-ów 
będzie ozdobą rybnickich pa-
granicą pracują na rzecz 
ochrony środowiska - odsą
czają ścieki. Zastosowanie 
w nich płyt z tworzywa sztu
cznego zamiast żeliwnych 
/dokumentacja w przygoto
waniu/ spowoduje, że staną 
się ośmiokrotnie lżejsze, 
produkcja będzie czystsza, 
mniej pracochłonna a wyrób 
tańszy, o bardziej konkuren
cyjnej cenie. Będzie je można 
stosować w cukierniach, rze
źniach, tzn. w tych zakła
dach spożywczych, gdzie 
występują odpady.

Jest to jeden z przejawów 
przeprofilowywania pro
dukcji - odchodzenia od ścis
łych powiązań z górnict
wem. Jednakże proces ten 
wymaga inwestowania, np. 
do modernizacji pras filtra
cyjnych trzeba będzie zaku
pić specjalne urządzenia 
w Niemczech.

- Inwestycje są konieczne, 
by utrzymać odpowiednią ja 

kość produkcji - mówi dyrek
tor Czaja. - Na przykład za
kup spektrometru pozwolił 
nam dorabiać części do re
montowanych maszyn, dla 
których - jak to się często 
zdarza - brak dokumentacji. 
Zakupiliśmy dwa czeskie 
urządzenia, które pozwalają 
na regenerację części maszyn 
górniczych bez konieczności 
ich złomowania. Spawanie 
w osłonie CO pozwala na 
poprawę jakości spawu połą
czoną z większym bezpie
czeństwem pracy.

Jedną z pierwszych decyzji 
dyrektora Czai - wybranego 
półtora roku temu w wyniku 
konkursu na to stanowisko - 
było utworzenie Działu M a
rketingu i Zbytu.

- Najistotniejsza sprawa to 
jest umieć sprzedać swoją 
produkcję - mówi dyrektor. - 
I  do tego trzeba było ludzi 
przekonać.

Umiejętność handlowa
nia jest równie ważna jak 
wytwarzanie dóbr. A że 
przez lata była zaniedbana, 
tu trzeba było położyć na
cisk.

- Udało mi się zahamować 
odpływ pracowników, a prze
de wszystkim zwolnienia gru
powe, czy to z przyczyn eko
nomicznych, czy organizacyj
nych. Zakład chętnie zatru
dni około 50 fachowców: od
lewników, tokarzy, frezerów - 
a więc tych specjalności, 
o które trudno w okolicach 
Rybnika. Potrzebujemy tak
że specjalistów od marketin
gu. W Dziale Rozwoju zamie
rzam zatrudnić zdolnego kon
struktora... Z  kontaktów za
granicznych wynika, że głów
ną osobą w firmie jest dyrek
tor handlowy. To od niego 
zależy kondycja firmy. Eks
perci z Avignionu, którzy 
przebywali u nas z inicjatywy 
prezydenta Makosza, pomo
gli nam umocnić się w tym 
przekonaniu. Pokazali także, 
jak realnie wycenić za pomo
cą uproszczonej, ale szybkiej

i dość dokładnej metody kosz
ty produkcji.

RZN-y dla miasta Rybni
ka wytwarzają ozdobne kosze 
i ławki a także stelaże zna
ków drogowych, pachołki 
mające chronić chodniki 
przed ciężkimi samochodami, 
w przyszłości także szlabany 
ostrzegające kierowców cię
żarówek przed wiaduktami. 
Wyroby te zostaną pokazane 
w czerwcu na Targach Po
znańskich, gdyż załad liczy 
na rozwinięcie ich produkcji 
i sprzedaży - w ramach unie
zależniania się od górnictwa.

- Przed nami prywatyza
cja. Od niej się nie ucieknie, 
ale nie można jej wprowadzać 
na silę. Rozmawiamy na ten 
temat z załogą od dawna. 
U części pracowników - głów
nie starszych - budzi ona zro
zumiale obawy. Rozpisaliśmy 
ankietę - czerwcowe ogólne

... podobnie jak tej żeliwne, 
stylowe kosze na śmieci.
zebranie załogi pokaże jej wy
niki. Pracownika interesuje 
głównie to, czy zyska, czy też 
straci... A na ten temat nie da 
się dzisiaj dokładnie odpowie
dzieć. Obawa przed nowym 
w mniejszym stopniu dotyczy 
młodych pracowników, któ
rych mamy dużo w zakładzie. 
Co można wygrać? Z  pew
nością - prawdziwego szefa. 
Ale jaki to kształt przybierze, 
zdecyduje m. in. odpowiedź 
załogi na pytanie: „Ile środ
ków finansowych jesteś w sta
nie przeznaczyć na prywaty
zację? „

Notował:
GRZEGORZ WALCZAK

Uchwały lustracyjnej mo
żna się było spodziewać. To 
znaczy - można było zakła
dać, iż w momencie, w któ
rym rządowi premiera Ol
szewskiego zacznie wymy
kać się władza z rąk, użyje 
tego właśnie argmunetu. 
I użył.

Już od paru tygodni było 
sporo mowy, wówczas jesz
cze zakulisowej o tym, że 
teczki Macierewicza są goto
we, że czekają i będą urucho
mione, gdy opozycja zaata
kuje. Ponieważ wiadome już 
stało się, iż opozycja zamie
rzała zaatakować w minio
nym tygodniu, opozycja, czyli 
UNIA DEMOKRATYCZ
NA, KONGRES LIBERA
LNO - DEMOKRATYCZ
NY, POLSKI PROGRAM 
GOSPODARCZY I PAR
TIA PIWA, to od środy 
w kręgach komentatorów po
litycznych słychać było głosy, 
że we czwartek jakaś mała 
partia wystąpi z żądaniem ot
warcia teczek. Niektórzy do
dają, że sprawa rozpętana 
przez byłego doradcę pre
miera Olszewskiego, Krzysz
tofa Wyszkowskiego, była 
wstępem, takim sondażo
wym balonem. A ponieważ 
nikt nikogo nie zabił, czy nie 
zaatakował publicznie, to 
stało się jasne, że można... 
I tak się też stało. We czwar
tek, na posiedzeniu, którego 
tematyka miała być zupełnie 
inna poseł Janusz Korwin 
Mikke, a więc przedstawiciel 
partii Unii Polityki Realnej, 
zażądał przyjęcia uchwały 
o przekazaniu teczek osobo
wych przez ministra spraw 
wewnętrznych.

Czym są rzeczone teczki 
personalne? A więc: są to 
akta gromadzone przez taj
ną policję polityczną /w  Pol
sce nazywała się ona przez 
lata Urzędem Bezpieczeńst
wa, a później Służbą Bez
pieczeństwa/; akta zakłada
no wielu dziesiątkom osób, 
dziesiątkom idącym w milio
ny... I wiele tych teczek ozna
czonych jest symbolami TW, 
czyli tajnego współpracowni
ka.

Jak można było zostać ta
kim tajnym współpracowni
kiem? Metod werbunko
wych było kilka. Na przy
kład przy staraniu się o pasz
port na wyjazd zagraniczny 
wielu ludziom proponowa
no współpracę. Przy róż
nych zawirowaniach życio
wych prawie zawsze padała 
propozycja współpracy. 
Przez jednych odrzucana,

przez innych przyjmowana. 
Ale - i tu zaczyna się problem 
- z każdej takiej rozmowy 
powstawała notatka służbo
wa czyniona przez oficera 
operacyjnego tajnej policji. 
Niektórzy takie notatki mu
sieli sami podpisywać. To też 
była forma wiązania z poli
cją. Człowiek wiedział, że 
podpisał i wtedy zastanawiał 
się nad tym, co ma czynić 
dalej. Bo ONI już go mają. 
Ale z większej liczby takich 
rozmów pozostawała jedy
nie służbowa notatka zro
biona przez oficera. Notat
ka, o istnieniu której inkry
minowany, czy bardziej: in
wigilowany, nie wiedział cza
sem zupełnie. A ponieważ 
każdy oficer operacyjny 
/przynajmniej w czasach ge
nerała Kiszczaka/ musiał 
mieć swoich, minimum dzie
sięciu tajnych informato
rów, to sporządzał notatki 
z rozmów, których czasem 
nie przeprowadzał, czasem 
je przprowadzał w sposób 
dla osoby oznaczonej kryp
tonimem „tw„ nieświado
my. I takie akta zostały 
w spadku po SB.

Skąd to wiem? Chociażby 
z tego, że przysłuchiwałem się 
opowieściom na ten temat mi
nistra Kiszczaka na posiedze
niach Rady Ministrów, przed 
zdymisjonowaniem go przez 
premiera Mazowieckiego. 
Po drugie - jestem history
kiem. A wiadomo z historii 
wszelkich tajnych policji, że 
TAKIE akta, TAK właśnie 
były tworzone.

No i teraz tej jakości do
kumenty, o istnieniu któ
rych człowiek często nie ma 
pojęcia, mają posłużyć do 
przeprowadzenia weryfika
cji - rzecz jasna politycznej - 
robionej przez tych, którzy 
do tych dokumentów mają 
dostęp... Czyli członków 
ZChN, bo tego ugrupowa
nia politycznego członkiem 
jest minister spraw wewnęt
rznych, Macierewicz. Jakie 
to może dać efekty? Otwar
cie puszki PANDORY  to 
mało powiedziane. Doświa
dczenie już jest. Tak stało się 
w Czechosłowacji, gdzie 
ilość afer i samobójstw ludzi 
skazanych na infamię czyli 
pozbawienie czci tą metodą, 
jest ogromna. A wystarczy 
dokonać czegoś innego. 
Mianowicie tego, iż ludzi, 
którzy popełnili zbrodnie 
czy przestępstwa oddać pod 
sąd. Normalny. N ie publicz
ny.

Ja mam nadzieję, że do 
tego otwarcia teczek jednak 
nie dojdzie.

Piwo raz, 
lody raz!
•W dzisiejszych, trudnych 

czasach, liczy się każdy dob
ry pomysł. Takim okazał się 
być widoczny na zdjęciu lo
kalik. Właściciel starej, za
niedbanej kamieniczki przy 
ul. Sławików wyremontował 
ją  i urządził w niej wcale 
przyjemny pub o dźwięcznej 
nazwie „CHARLIE,,. Moż
na tu w estetycznych warun
kach, a w ciepłe dni na gus
townie urządzonym tarasie 
przed lokalem, napić się ze 
smakiem dobrego, nie tylko 
zresztą rybnickiego, piwa. 
W przeciwieństwie do in

innych tego typu miejsc w na
szym mieście. Dba o to właś
ciciel, a i bywalcy, docenia
jąc to, potrafią się odpowie
dnio zachować. Można tu 
też zamówić lody, stąd też 
nierzadki jest obrazek, kiedy

tata zamawia dla siebie pi
wo, a dla dzieci lody. Więcej 
takich pomysłów, bo ten 
w zdecydowany sposób po
prawił estetykę ulicy Sławi
ków.

Tekst i zdjęcie: /C .  G. /
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Mała kronika 
ZAMYSŁOWA

W późniejszych latach kolejnym właścicielem po
siadłości został pan WODARZ, który gospodarstwo 
to doprowadził jednak do bankructwa. Większość 
ziem wykupili miejscowi gospodarze, natomiast właś
cicielem „zamku,, wraz z pozostałą częścią gruntów, 
stała się kopalnia „Rymer,, w Niedobczycach.

W 1878 roku władze Ryb
nika utworzyły tzw. „Bezirk
samt,, /Urząd Okręgowy/, 
w skład którego wchodziły 
miejscowości: Smolna, Za
mysłów-Wrzosy i Zebrzydo
Zebrzydowice, z siedzibą w Zebrzydo
wicach. Urząd ten przetrwał 
aż do 1907 roku. Spuścizną 
po likwidacji urzędu, był 
Urząd Stanu Cywilnego 
w Zebrzydowicach, który do 
końca 1939 roku rejestrował 
wszelkie zaszłości dotyczące 
urodzeń, zgonów, ślubów 
itp. z obszaru tych miejsco
wości. Dopiero pod koniec 
1972 roku cała ta dokumen
tacja przekazana została do 
USC w Rybniku.

Pomiędzy 60-tymi a 80- 
tymi latami ubiegłego stule
cia zbudowano w Zamysło
wie przy drodze do Wodzis
ławia kaplicę pod wezwa
niem św. Floriana, cegielnię, 
oraz gospodę - karczmę 
/patrz zdjęcie nr 2, 3, 4/. Fun
datorem tych obiektów był 
zamożny mieszkaniec Za
mysłowa - pan PASZEK, 
który pozyskał sobie wielkie 
uznanie mieszkańców, dlate
go nazwany był „dobroczyńcą

cą„ Zamysłowa. Obiekty te, 
za wyjątkiem kaplicy, dzisiaj 
już nie istnieją, a pozostałoś
cią po cegielni jest staw tzw. 
„gliniok,, przy ul. Wodzis
ławskiej.

Gospoda w czasie swego 
istnienia miała kilku właścicieli

właścicieli, którymi byli m. in.: 
LEŚNIK, JENDRYCZKO, 
KOLARZ, ŻACZEK. Bu
dynek ten został rozebrany 
w 1960 roku. Godnym uwagi

gi obiektem w Zamysłowie 
był również drewniany młyn 

wiatrak, zbudowany 
w 1877 roku przez FLO
RIANA IGNACA KO
CHA /patrz zdjęcie nr 5/. 
Wiatrak ten zlokalizowany 
był przy ul. Horzej, a był to

jedyny tego rodzaju obiekt 
w całej okolicy Rybnika. 
Zburzony został przez wojs
ko niemieckie w styczniu 
1945 roku.

c. d. n.

 GAZETA RYBNICKA

Z o. Emilem Drobnym spacery po mieście

O  p i w i e  rybnickim
B R O W A R
R Y B N IC K I

HERMANN  
M ULLER 
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Ulotka reklamująca przed

wojenne piwo rybnickie

Dokumenty z początku 
XIII wieku mówią o dwóch 
gospodach w Rybniku. Jed
na leżała przy dawniejszym 
rynku na Łonach /dziś Plac 
Wolności/, druga - zwana 
od prawa urządzania zabaw 
tanecznych w dni targowe, 
czyli tzw. „świerków,, - 
„ŚWIERKLANIEC,,, stała 
przy kościele ongiś parafial
nym św. Jana Chrzciciela, 
opodal drogi prowadzącej 
do Rud. W gospodach tych 
podstawowym napojem ser
wowanym do jadła było pi
wo - całkowicie wtedy już 
rybnickie. W tamtych cza
sach każdy obywatel posia
dał przywilej warzenia piwa 
na użytek rodziny i wyszyn
ku mieszczanom. Przywilej 
ten był ściśle określony. Ka
żdy mieszczanin warzył piwo 
w ustalonej kolejności, a że 
mieszkało wtedy w Rybniku 
ok. pięćdziesięciu mieszczan,

stąd też na każdego z nich 
przypadało około ośmiu dni 
warzenia piwa w roku.

Zwyczaj ten zwał się „re- 
jbroj„/od niemieckiego Rei- 
chbrau/ i regulował on ilość 
oraz kolejność warzenia pi
wa. Był to dodatkowy zaro
bek dla warzącego, ale wiązały

W 1854 r. Louis Muller wyposażył

wiązały się z tym również niema
łe kłopoty. „Lubownicy pi
wni,, od samego rana nacho
dzili ciasne nieraz mieszka
nie warzącego i często nad
używszy „złotego napitku,,, 
nie płacili zań, a zdarzało się 
też ponoć, że po prostu 
„sprali,, gospodarza i jego 
żonę.

Poza „rejbrojem,,, piwo 
warzono w browarze pań-

Nowe kościoły rybnickie

Kościół pw. MB Częstochowskiej w Ochojcu
W 1974 r. z inicjatywy 

wikarego parafii w Golejo
wie ks. KUCZMIERZYKA 
powstaje w Ochojcu przy ka
plicy na ul. Rybnickiej tzw. 
Duszpasterstwo „Rektorat”

Od 1980 związał swe losy 
z Ochojcem ks. HENRYK 
KOŁODZIEJ, najpierw ja
ko administrator, a następ
nie jako proboszcz powoła
nej w marcu 1981 roku przez 
biskupa HERBERTA BED
NORZA parafii p. w. Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

Budowę kościoła rozpo
częto od domu parafialnego, 
który początkowo spełniał 
rolę świątyni. Budowę właś
ciwego kościoła rozpoczęto 
w 1982 r. i przez cały okres 
napotykała ona na prze
szkody ze strony naczelnika 
gminy Pilchowice. Budowę 
świątyni zakończono jej po
świeceniem 24 sierpnia 1991

r. przez ks. bpa DAMIANA 
ZIMONIA.

Projekt wykonał mgr inż. 
architekt DITER PALETA 
z Katowic. Budowniczym 
był mgr inż. JAN MORA
WIEC z Gliwic. W trakcie

budowy zaszła konieczność 
przeprojektowania lekkiej 
konstrukcji dachu na żelbe
tową. Dokonał tego mgr inż. 
TADEUSZ SZCZĘSNY. 
Wystrój wnętrza zaprojek
tował mgr sztuki JANUSZ 
ŁĘGOWSKI z Katowic. Pa
rafia liczy aktualnie 1200 pa
rafian.

Tekst i zdjęcia: 
CZ. GOLIŃSKI
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RYBNICKA

mieście

ry b n i c k i m
pańskim przy Zamku. Z warze
nia piwa rybnickie miesz
czaństwo miało chyba niezły 
dochód, skoro straż książęca 
pilnie baczyła, by w obu kar
czmach a i w okolicznych 
gospodach wiejskich, nie 
sprzedawano cudzego. Po
dobno było to piwo bardzo

rocznie około 1000 ton piwa. 
Wodę sprowadzano doń 
drewnianymi rurami spod 
pagórka, na którym dziś stoi 
budynek Politechniki Śl. 
Ziemia należała do rodziny 
jednego z najbardziej zasłu
żonych dla naszego miasta 
burmistrzów - Antoniego

wyposażył browar w maszynę parową, która dymi do dziś
Foto: Cz. Goliński

dobre, co zawdzięczać miało 
źródlanej wodzie tryskającej 
obficie na całym terenie mia
sta. Browar zanikowy prze
szedł w 1851 roku w ręce 
obywateli miasta, za co ci 
zrzekli się prawa do lasów 
pańskich, z których brali 
drewno na budowę i opał. 
W trzy lata później browar 
sprzedano Żydowi Louisowi 
Muellerowi, który go rozbu
dował i unowocześnił, sta
wiając w nim maszynę paro
wą. W 1860 roku rybnicki 
browar wyprodukował 1125 
ton piwa, a w 1870 - już 3375 
ton. W 1860 roku zatrudniał 
on ośmiu robotników 
a w 1865 r. już dwunastu.

Drugi browar powstał 
w 1836 roku, a zbudował go 
Jakub Mueller, również Żyd, 
przy ulicy Zanikowej, na ob
szarze leżącym wtedy poza 
terytorium miasta - gdzieś 
w okolicy dzisiejszej stacji 
benzynowej. Warzył on rocznie

Żelasko. Był on burmist
rzem Rybnika w latach 1809 
- 1829. Woda była wówczas 
nadzwyczaj dobra, stąd i pi
wo rybnickie było przedniej 
marki. Browar rybnicki po
został własnością rodziny 
Muellerów aż do wybuchu II 
wojny.

A i dzisiaj, mimo braków 
dobrej i zdrowej wody w na
szym mieście, piwo rybnic
kie może stawać w konkury 
z najlepszymi w kraju. Tylko 
jego cena nie pozwala pić go 
w nadmiarze. A może by 
tak, wzorem starych rybnic
kich „lubowników piw
nych,,, sprać mieszczanina, 
który je aktualnie warzy. Ta
ka interwencja sprawić by 
mogła, że w naszym mieście 
jak grzyby po deszczu wyras
tałyby punkty skupu butelek, 
których dziś nie ma gdzie 
sprzedać...

Przy rybnickim piwie z o. 
Emilem Drobnym gwarzył 

CZESŁAW GOLIŃSKI

  Janina Podlodowska |

Sobótka w Pszowie - odc. XIII
- Tak, tak, widziałem to na 

Sobótce - rzekł smutno Paweł 
- coś z nią wyprawiał, jak ieś  
ją przed wszystkimi zawsty
dził. Potrzebne to było. W je j 
położeniu?

- Straszne rzeczy? Tak wy
szło. Przeprosiłem.

- To dobrze - i daj temu 
pokój. Ona nie dla ciebie. 
A z ogniem nie trzeba żar

żartować. Komu wiatr w oczy, 
temu o nieszczęście nietrud
no. Wierz mi wiem, co mówię.

Zamilkli - zaczęli o czymś 
innym i wkrótce pożegnali 
się. Tomek był zły na siebie, 
Że się zdradził przed Pawłem 
zainteresowaniem Agniesz
ką. „Co ten Paweł sobie my
śli, żeby mi dawać rady, sam

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Cudza
naklejka

Niemcy i obywatele po
zostałych krajów niemiecko
języcznych należą do tych 
narodów europejskich, któ
re najbardziej lubią oklejać 
swoje samochody przeróż
nymi „abcybildrami,,. Na
klejki te najczęściej są rekla
mami różnych towarzystw 
czyli fundacji, np. słynny 
motyw „Ein herz fuer Kin
der,,. Ostatnimi czasy, 
oprócz banalnych motywów 
zajączków czy piesków, spo
pularyzował się motyw żół
tych gwiazdek na niebieskim

świadomości regionalnej, która 
jest jeszcze pozytywnie dzi
siaj podsycana w ramach 
tworzenia EUROPY BEZ 
GRANIC - która w rzeczywi
stości stanie się EUROPĄ 
REGIONÓW. Nie trudno 
więc kupić dzisiaj w Mona
chium /Bawaria/, w Dijon 
/Burgundia/, w Linzu /G ór
na Austria/, w Pizie / Tos- 
kania/... albumy gloryfiku
jące ich własną małą ojczyz
nę. Wydawnictwa albumo
we, periodyki podróżnicze 
i geograficzne, biura po

stawia czarnego orła z napi
sem „Schlesien,, /znaczy 
„Śląsk,, /  i jest niewątpliwie 
wyprodukowany w Niem
czech. W samym tylko Ryb
niku widziałem ją już na kil
kunastu samochodach.

Można by teraz oczywiś
cie dyskutować, czy praw
dziwy Polak, Ślązak powi
nien mieć taką naklejkę 
z niemieckim napisem i „ta
kim Adlerem,, /w  języku nie
mieckim znaczy „orzeł,, / ,  
czy nie? Ale takich jałowych 
dyskusji zwykle unikam. Po
zwolę sobie uczynić to i w tej 
chwili. Dla mnie jest już po
zytywnym zjawiskiem, że 
ktoś świadomie identyfikuje 
się z własnym regionem. No, 
ale ta niemiecka naklejka...? 
A czy w Polsce ktoś już coś 
podobnego wydrukował? 
Niestety! A przecież nie trze

tle ustawionych w koło - 
symbol jednoczącej się Eu
ropy.

Godna zainteresowania 
jest również ta grupa nakle
jek, która informuje o przy
należności do danego regio
nu, „Heimatu,,, do czego 
przyznaje się właściciel sa
mochodu, motoru, roweru 
czy torby podróżnej. Tego 
typu oznaczenia są wręcz 
obowiązkowe w Austrii 
i w Szwajcarii, gdzie herb 
regionu jest umieszczony na 
samochodowej tablicy rejes
tracyjnej pomiędzy oznacze
niem literowym a cyfrowym.

Wszystkie te zjawiska są 
niewątpliwie oznaką żywej 
i głęboko zakorzenionej świadomości

podróży zapoznają swoich 
klientów z wielkimi regiona
mi Europy. Jest to najnow
sza moda na europejskość, 
wyrażająca się lansowaniem 
kultury regionalnej. I przy
znać należy, iż nie ma w niej 
żadnych wynaturzeń.

Świadomość regionalna 
na ziemiach polskich, podo
bnie jak wszystkie pozostałe 
dziedziny życia, przeżywa 
również wielki kryzys, i jest 
często źle rozumiana, bez
myślnie krytykowana i przez 
to niszczona. Ale o tym już 
pisałem. Dzisiaj chciałbym 
się głównie zająć problemem 
malej naklejki na tylnym ok
nie pewnego samochodu. 
Widać ją na zdjęciu. Przed

ba się urodzić „Edisonem,,, 
żeby coś takiego zrobić. I to 
wcale nie dla idei, lecz dla 
najzwyklejszego w świecie 
interesu.

Gdyby zaś o mnie chodziło, 
to chętnie kupiłbym taką 
„śląską,, naklejkę, której 
centralnym punktem byłby 
orzeł piastowski, np. ten ze 
zwornika sklepienia Kaplicy 
Piastowskiej z kościoła fran
ciszkanów w Opolu. Zaś 
obok niego wypisane nazwy 
„Śląsk,, w językach, które 
tworzyły kulturowe oblicze 
naszej ziemi: w języku łaciń
skim, polskim, czeskim i nie
mieckim - Silesia, Śląsk, Sle
zsko i Schlesien.

MAREK SZOŁTYSEK

przecież nie święty„ - oburzał 
się. Zastanowiło go jednak, 
Że coś w tym musi być, kiedy 
wszyscy jakoś ostrzegają go 
przed Agnieszką, czy Bronka 
powiedziała mu całą prawdę 
o rodzinie Agnes?

I zaraz zebrała go tkliwość 
do tej biednej dziewczyny, 
więzionej... „Szkoda mi je j„ - 
myślał.

Po południu wysłyszał jesz
cze jak  mówiono w domu, że 
dziwiono się leśniczemu, iż 
prowadził do kościoła tę dziewczynę

dziewczynę od Burdów, tych co 
się niedawno do wsi sprowa
dzili, a Bóg jeden wie, co to za 
jedni i czy nie będzie z tego 
nieszczęścia, że tacy co ucie
kają przed sprawiedliwością, 
znaleźli tu przytułek. Bo co to 
za rodzina, synów gdzieś 
w świecie potracili, została 
tylko ta jedna dziewka. Niby 
mają chałupę, ale co to za 
bogactwo? Dziadostwo. Że 
Burda dobry rzemieślnik, co 
z tego. Niech będzie, a dziew
czyna niech idzie na robotę do

dworu, ho takie tam potrzeb
ne panu Srokowskiemu... do 
wszystkiego. Że gładka, to 
i dobrze. Nada się tam. Ta
kich tam potrzeba. Tomek 
cierpiał słuchając tego. Nie 
wypomnieli mu zdarzenia na 
Sobótce, ale jasne było, że się 
tym przejęto i to, co mówiono 
przy nim, miało być ostrzeże
niem.

Zabolało go najwięcej, że 
wspominano o Srokowskim 
w związku z Agnieszką.

c. d. n.
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Policja
prosi o pomoc

Komenda Rejonowa Po
licji w Rybniku zwraca się 
z prośbą o kontakt osoby, 
które w dniu 5. 05. 1992 r. 
około godziny 20. 00 stały na 
przystanku PKS w Rybniku 
przy ul. Żorskiej obok koś
cioła pw. św. Antoniego i by
ły świadkami pobicia stoją
cego tam mężczyzny przez 
trzech innych mężczyzn, 
którzy przyszli na ten przy
stanek. Po pobiciu mężczyź
nie temu skradziono saszet
kę z pieniędzmi.

X   X   X
Prosi się również o kon

takt osoby, które 17 marca 
1992 r. około godz. 13. 00 
były świadkami wypadku 
drogowego w Rybniku na 
skrzyżowaniu ulic Kotucza 
i Rudzkiej, gdzie samochód 
żuk potrącił na pasach przej
ścia dla pieszych 16-letnią 
dziewczynę. W szczególnoś
ci prosi się o kontakt starszą 
kobietę ubraną na czarno, 
która była widziana w tym 
czasie na miejscu wypadku.

X   X   X
W dniu 14. 04. 1992 r. oko

ło godz. 11. 00 w Rybniku-

KRONIKA POLICYJNA

Złapali go sami
22 maja na ulicy św. Józe

fa dwóch mieszkańców Ryb
nika zatrzymało sprawcę 
wybicia szyby w sklepie spo
żywczym. 39-letni chuligan 
został osadzony w areszcie 
policyjnym. Straty powstałe 
w wyniku tego występku wy
niosły 1 mln zł.

Podpalenie na daczy
W domku rekrecyjnym 

w Stodołach doszło do znisz
czenia wyposażenia przez 
spalenie. Sprawcy włamania 
i podpalenia dokonali tego 
czynu w okresie zimowym, 
a właściciele domku stwier
dzili to dopiero teraz - gdy 
chcieli z niego skorzystać 
w majowy weekend.

Skradli koło
W nocy z 21 na 22 maja 

w Świerklanach przy Alei 
włamano się do garażu po
przez zerwanie kłódek. Zło
dzieje po wejściu do środka 
skradli koło zapasowe ze 
stojącego tam fiata 126p. 
Straty wyniosły 500 tys. zł.

Maluchem w drzewo
22 mają na ulicy Boryń

skiej w Świerklanach fiat 
126p na łuku drogi zjechał 
na pobocze i uderzył w drze
wo. 42-letni pasażer doznał 
obrażeń ciała i został umie
szczony w szpitalu. N ato
miast kierowca samochodu 
zbiegł z miejsca wypadku.

Nieudane włamanie
Do sklepu GS-u przy ul.

8

Boguszowicach na skrzyżo
waniu ul. Rostka - Kadetów, 
Eugeniusz W. jechał na dy
szlu przyczepy ciągniętej 
przez ciągnik. Podczas skrę
tu w ul. Kadetów zleciał 
z dyszla, upadając na jezdnią 
i doznał obrażeń głowy, 
wskutek czego w dniu na
stępnym zmarł.

X   X   X
Świadków tych wypadków 

prosi się o osobiste lub telefo
niczne zgłoszenie w Komen
dzie Rejonowej Policji w Ry
bniku pok. 108, tel. 21091- 
330 lub 997 albo w najbliższej 
jednostce policji.

Nożem 
kuchennym 

w serce
W środę 27 maja około 

godz. 22. 00 prokurator dy
żurny został powiadomiony 
o znalezieniu przez policję 
w mieszkaniu przy ulicy 
Wrębowej zwłok mężczyz
ny. Z wstępnych ustaleń pro
kuratury wynika, że denat 
zginął od rany kłutej, zada
nej w klatkę piersiową 
w okolice serca nożem ku
chennym. Śmierć nastąpiła 
na miejscu. Żadnych śladów 
walki ani innych obrażeń na 
ciele zamordowanego nie

Gotartowickiej w nocy z 22 
na 23 maja usiłowano doko
nać włamania. Niedoszły 
sprawca został jednak spło
szony. Poprzestał więc na 
zniszczeniu dachu.

Reflektory też kradną
W nocy z 22 na 23 maja 

z samochodu ford escort za
parkowanego pod blokiem 
na ul. Hibnera skradziono 
reflektor wartości 1 mln zł.

Wjechał „kołem do auta„
Na ul. Sztolniowej 23 ma

ja jadący rowerem nieletni 
chłopiec wjechał na samo
chód osobowy fiat. Młody 
sprawca wypadku doznał 
złamania podudzia lewej no
gi i został umieszczony 
w szpitalu.

Kradzież recept spod kostni
cy

24 maja na parkingu koło 
cmentarza przy ul. Rudzkiej 
/obok domu pogrzebowe
g o / nieznany sprawca wła
mał się „na pasówkę,, do 
fiata 125p. Skradł saszetkę 
z dokumentami i ostemplo
wanymi drukami recept le
karskich oraz gotówkę 
w wysokości 2, 3 mln zł.

Włamanie do szkoły
Do Szkoły Podstawowej 

nr 7 przy ul. Piasta miało 
miejsce włamanie w nocy 
z 24 na 25 maja. Skradziono 
telewizor Samsung, magne
towid IVC, kasety video 
oraz radiomagnetofon 
Grundig wartości 11 mln zł.

Motorowerem w żuka
25 maja na ul. Niedobczy

ckiej 14-letni chłopiec naje-

stwierdzono.
N a jp ra w d o p o d o b n ie j  

sprawczynią śmierci jest żo
na denata. Z ustaleń policji 
i prokuratury wynika, że 
małżeństwo to nie należało 
do środowisk marginesu 
społecznego i stanowiło ty
pową robotniczą rodzinę. 
Między małżonkami często 
dochodziło jednak do kon
fliktów i prawdopodobnie 
jeden z nich był przyczyną 
tego tragicznego wydarze
nia. Prokurator przedstawił 
żonie zarzut spowodowania 
śmierci męża. Śledztwo 
trwa. Do tej pory nie są 
znane wyniki sekcji zwłok, 
od których będzie zależał 
dalszy tok postępowania po
licji i prokuratury. Nie wia
domo, czy ofiara i prawdo
podobna sprawczyni morde
rstwa byli w trakcie tego 
tragicznego wydarzenia pod 
wpływem alkoholu. Małżeń
stwo, które nie uchodziło 
w opinii sąsiadów za wzór 
pożycia rodzinnego, posia
dało dziecko w wieku 4 lat.

Ze względu na dobro śle
dztwa, prokuratura odma
wia podania bliższych szcze
gółów. O dalszych jego wy
nikach będziemy informo
wać naszych czytelników 
w następnych numerach 
„Gazety Rybnickiej,,.

/ j a k /

chał motorowerem pony na 
samochód żuk. W wyniku 
wypadku złamał sobie nogę 
w podudziu oraz doznał ra
ny tłuczonej głowy. Został 
umieszczony w szpitalu.

Przejażdżka kradzionym
W nocy z 26 na 27 maja 

włamano się do garażu przy 
ul. Rajskiej w Boguszowi
cach. Po urwaniu kłódek 
i wejściu do środka skra
dziono stojący tam samo
chód fiat 126p. Auto odnale
ziono w lesie przy ul. Plebis
cytowej w Świerklanach 
w godzinach popołudnio
wych.

Splądrowanie mieszkania
Między 23 a 27 maja mia

ło miejsce włamanie do mie
szkania przy ul. Budowla
nych podczas pobytu właś
cicielki w Niemczech. 
Sprawcy wyważyli okno na 
parterze a po wejściu do 
wnętrza mieszkania splądro
wali je. Straty zostaną usta
lone po powrocie właścicie
lki.

Zabawa zapałkami
W mieszkaniu przy ul. 

1 Maja doszło do pożaru 
wieczorem 27 maja. Pozos
tawiona bez opieki 3-letnia 
dziewczynka, prawdopodo
bnie bawiąc się zapałkami, 
podpaliła wersalkę. Od og
nią zajęły się firany. Pożar 
spowodował odymienie 
ścian. Dzięki interwencji są
siadów, którzy wezwali straż 
pożarną, udało się ugasić

pożar i uratować dziecko,
któremu na szczęście nic się 

nie stało. Na beztroskich ro
dziców strażacy nałożyli 
mandat karny.

/ j a k /

Przez
dziurę

w
płocie

B u d o w a  
ciągu domów 
przy Placu 
W o l n o ś c i  
zmierza ku f i
niszowi 

Foto: /szoł/

O G Ł O S Z E N I A  B R O B N E

SPRZEDAM opla corsę 1, 2 /1991/ tel. 28609

FUJI    FUJICOLOR
EK SPRES  

Rybnik 
Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykonywanie od
bitek w dwóch formatach. Terminy od 1 do 24 
godzin. Ceny konkurencyjne.

„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcie,,

PO R A D Y  PR A W N IK A  - w środy

Przypominamy naszym czytelnikom, że dyżury 
prawnika udzielającego bezpłatnie porad, prze
niesione zostały na środy, w godz. od 15. 00 do 
17. 00. Prawnik dyżuruje w siedzibie naszej reda
kcji, 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 okre
sie krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety
- dolicza się 50 procent.

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

3.  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 pro
cent.

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 1 0 /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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K la w a  z a b a w a
Wielką niespodziankę 

zrobiło kierownictwo MO
SiR w Kamieniu dzieciom 
z okazji ich święta. W nie
dzielę poprzedzającą Dzień 
Dziecka, na 34-hektarowym 
obszarze ośrodka, zorgani
zowano z rozmachem fes
tyn, który ze względu na 
ilość atrakcji młodzi uczest
nicy zapamiętają do końca 
życia. Czego tam nie było: 
przejażdżki konne, strzela
nie z prawdziwego pistoletu 
czy karabinu, przejażdżka 
kajakiem... obok nowej fon
tanny na basenie, gry i zaba
wy na tarasie restauracji „O
limpia,,, a po południu do
datkowo konkurs zespołów 
wokalno-instrumentalnych 
w pięknym amfiteatrze na 
wyspie. Wchodząca na ry
nek firma DIM zafundowa
ła spragnionym degustację 
soków. I to wszystko za dar

mo. Płaciło się tylko za je
dzenie i napoje. Żałować tyl
ko wypada, że remont wia
duktu na ulicy Mikołowskiej 
przypadł na ten właśnie 
okres - stąd też duża ilość 
ludzi po prostu nie dojechała

ła.
Pogoda dopisała, a frek

wencja przeszła oczekiwania 
organizatorów, dla których 
impreza ta była próbą gene
ralną przed europejskim zlo
tem carawaningu, który roz
poczyna się w Kamieniu już 
dziś i potrwa do niedzieli.

/ C .  G. /

... a ostrzegaliśmy, że koń jest wysoki i śliski
Foto: W. Troszka

Tarzanie się 
w pianie

Nie mogli narzekać na 
brak atrakcji z okazji Dnia 
Dziecka uczniowie SP 34 
w Rybniku. Był to dla nich 
dzień wolny od zajęć, ale 
całymi klasami gromadzili 
się na terenach wokół szko
ły. Z myślą o nich przygoto
wano liczne niespodzianki. 
Szczególnym uznaniem cie
szyły się konkursy sportowe: 
rowerowy tor przeszkód i tu
rniej tenisa stołowego. Jury 
złożone z nauczycieli 
i uczniów oceniało opano
wanie sztuki tańca rapp. Na 
ogół oceny jurorów pokry
wały się z odczuciami wi
dzów. Atrakcją, zwłaszcza 
dla najmłodszych, był pokaz 
straży pożarnej, a tarzanie

się w pianie wśród tysiąca 
baniek to nie lada przeżycie.

Interesujący pokaz sekcji 
judo obserwowali uczniowie 
i coraz liczniej przebywający 
mieszkańcy osiedla sąsiadu
jącego z budynkiem szkol
nym. Gorącymi oklaskami 
nagradzano umiejętności 
młodych zawodników. Oka
zały wilczur w towarzystwie 
policjanta, sierżanta Walde
mara JAZGARA demonst
rował, jak być posłusznym 
i bezbłędnie wykonywać po
lecenia opiekuna.

Dla wszystkich głodnych 
od godziny jedenastej polo
wy bar „Smyk,, serwował 
grochówkę. Zupa była wyją
tkowo smaczna, gdyż co nie
którzy kilkakrotnie ustawia
li się w kolejce po ten darmo
wy poczęstunek.

Około godziny dwudzies
tej imprezę zakończyły dys
kotekowe rytmy.

W nagrodę 
do Francji
W ubiegłą niedzielę, przy 

pięknej, słonecznej pogo
dzie, odbył się w muszli kon
certowej Miejskiego Ośrod
ka Sportu i Rekreacji w Ka
mieniu Przegląd Młodzieżo
wych Zespołów Muzyki Roz-

MAZAMET na południu 
Francji.

Zwyciężył jednogłośnie 
„OLEM BAND,,. Ta bardzo 
ciekawa grupa, występująca 
w klasycznym składzie /2  
gitary, git. basowa, perkusja 
i wokalista/ zaprezentowała 
jednak zupełnie niekonwen
cjonalny sposób wypowiedzi 
artystycznej. Zespół stosuje

Od pop-rocka do raege

Rozrywkowej. Uczestniczyło 
w nim 9 zespołów spośród 17 
zgłoszonych, a wybranych 
przez jury na podstawie na
desłanych nagrań. Rybnik 
reprezentowały zespoły 
„ Apartament,, i „Frument,, 
/obydwa działające przy 
Elektrowni Rybnik/, z Lesz
czyn przyjechały „Banshee,, 
i „Olem Band,,. Pozostałe 
zespoły to „Abat-Voixe„ 
/Racibórz/, „Trava Dub 
Band,, /Żory/, „Graffiti,,, 
„Underground,, /Wodzis
ław/, „Kamila,, /Jastrzębie/ 
i „Red Roosters,, /Katowi
ce/. Zespoły te ubiegały się 
o jedną jedyną nagrodę - 
uczestnictwo w Dniach Ryb
nika, organizowanych w po
łowie czerwca przez miasto

Foto: Cz. Goliński

zaskakujące pomysły har
moniczne i ciekawą rytmikę, 
często odchodząc od stereo
typowego metrum 4/4. Bar
dziej wymagającemu audy
torium gra zespołu może 
sprawić wiele satysfakcji.

Pozostałe zespoły prezen
towały również dobry po
ziom wykonawczy i bardzo 
zróżnicowaną stylistykę - od 
pop - rocka do bluesa i rae
ge. Sympatyczną atmosferę 
na widowni sprawił fakt, iż 
licznie zgromadzona młoda 
publiczność z jednakowym 
aplauzem przyjmowała pro
dukcje zespołów bez wzglę
du na gatunek prezentowa
nej muzyki.

/g a w /

P C K
dla

dzieci
W sobotę 30 maja w parku 

przy ulicy Chrobrego odbył 
się festyn zorganizowany 
przez Zarząd Rejonowy 
PCK z okazji Dnia Dziecka. 
Sama impreza była efektem 
poczynań czerwonokrzy
skich działaczy, uparcie za
biegających o pozyskanie 
kolejnych mecenasów.

Przy ich pomocy zorgani
zowano dla dzieciaków gry 
i zabawy, konkursy z nagrodami

nagrodami, a nawet atrakcyjną lo
terię fantową. Jan Topolew
ski z Rybnickiej Straży Po
żarnej przygotował nagłoś
nienie, które umożliwiło 
przeprowadzenie konkursu 
piosenki. Był również mały 
kiermasz, na którym można 
było nabyć m. in. sprzęt me
dyczny. Do zorganizowania 
całego przedsięwzięcia przy
czynili się sponsorzy, bez 
których nie doszłoby ono do 
skutku: STACJA SANE
PID-u, Spółka „CENT
RUM,,, POLSKI KOMI
TET POMOCY SPOŁECZ
NEJ, KOŁO PCK przy 
KWK „Rymer,,, Księgarnia 
Wojciecha Wojewody „ZO
DIAK,,, Spółka Cywilna 
„DUET,,, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „LIBRA,, 
/Żory/, Sklep „GOSPO
SIA,, /Żory/, „FUND- 
FARM„ /Żory/, a także 
PSS „Społem,, z Rybnika 
i pani Irena STOPA - właścicielka

właścicielka sklepu w Wielopolu.
W czasie festynu właścicie

le Spółki „Duet,, przekazali 
nieodpłatnie dziecięcy wózek 
inwalidzki 11-letniej Ewelinie 
BALCAR. Również człon
kowie zespołu plastycznego 
„OBLICZA,, przekazali 14 
obrazów, które po niezbyt 
udanej aukcji można obec
nie nabyć w siedzibie PCK 
przy ulicy Chrobrego. Do
chód z imprezy przeznaczo
ny zostanie na zorganizowa
nie kolonii socjalnych dla 
dzieci z Rybnika i Żor.

WACŁAW TROSZKA

P. S. Spółka „Duet,, mają
ca swą siedzibę na ulicy Raci
borskiej jest w stanie oddać 
bezpłatnie ludziom potrzebu
jącym pewną ilość artykułów 
żywnościowych dla dietety
ków /żywność bezglutenowa, 
mąka i proszek do piecze
n ia /.

Ewelina wraz z mamą i ofiarodawcami wózka Foto: W. Troszka

9G AZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Żużlowy półdystans
Ostatni mecz z drużyną 

KKŻ Krosno był chyba naj
nudniejszym, jak dotąd, me
czem na rybnickim stadionie 
w tym sezonie. Nękani fi
nansowymi problemami 
działacze z Krosna nie mogli 
sobie pozwolić na wynajęcie 
„choćby jednego Węgra, 
który z pewnością wniósłby 
nieco ożywienia w monoto
nię piętnastu wyścigów.
Zwycięstwo rybniczan 69: 21 
nie wymaga komentarza, 
pytanie tylko czy tak słabego 
rywala nie wartało wykorzy
stać do celów szkolenio
wych. Przecież naszym „uta
lentowanym,, młodzieżow
com przydałyby się dodat
kowe starty poza wymuszo
nymi regulaminem trzema 
biegami. Może debiutujący 
w meczu ligowym Dariusz 
Oleś przełamałby swą złą 
passę i wywalczył na torze 
punkty. Przebieg spotkania 
na to pozwalał, nie wiadomo 
dlaczego z tej okazji nie sko
rzystano. Za rok jeśli dobrze 
pójdzie, rybniczanie znów 
występować będą w żużlo
wej ekstraklasie i co? Ano, 
tak jak dawniej nasi mło
dzieżowcy znów będą dosta
wać lanie niezależnie od tego 
czy mecz odbywać się będzie 
w Rybniku, czy na każdym 
innym torze. Poza tym starty

x    x    x      Speedway Fanklubu prowadzili
Przed rozpoczęciem me-     dzili zbiórkę pieniędzy na 

czu członkowie Rybnickiego     rzecz dwóch poszkodowa
nych w wypadkach żużlow
ców - EUGENIUSZA BŁA
SZAKA eks-tarnowianina 
i PIOTRA PAWLICKIE-

Emocji w czasie meczu nie 
było. Nie zabrakło ich nato
miast w czasie pomeczowych 
wyścigów maluchów. Najwię
cej dostarczył ich pojedynek 
pryncypała sekcji żużlowej 
Romana Niemyjskiego 
z Amerykaninem Billy Ha
millem. Wygrał szef. No cóż, 
Amerykanin w najmniejszym 
polskim samochodzie...?

A W czasie meczu z drużyną 
Krośnieńskiego Klubu Żużlo
wego Billy Hamillowi towa
rzyszył w parkingu inny ame
rykański jeździec Greg Han
cock

w niedzielnym meczu mło
dzieżowców mogły dostar
czyć widzom choć odrobiny 
emocji, bo który znający się 
żużlu choć trochę, może pas
jonować się zwycięstwami 
swoich pupili nad dużo słab
szymi rywalami i w dodatku 
jeżdżącymi na nieco wrako
watych motocyklach? Żuż
lowa tragifarsa i tyle; 69: 21 - 
to wręcz nieprzyzwoite...

Foto: Wacław Troszka

GO z Unii Leszno, który 
podczas tegorocznego Fina
łu Mistrzostw Polski Par 
Klubowych doznał poważne
go urazu kręgosłupa i gro
madzi fundusze na zabieg 
chirurgiczny w zachodniej 
klinice, gdzie jak wierzy, 
przywrócą mu władzę 
w kończynach dolnych, by 
przynajmniej mógł chodzić. 
Efekt tej zbiórki to 8 milio
nów i 600 tysięcy złotych, 
które podzielono równo na 
dwóch żużlowców. Euge
niusz Błaszak szukający 
wsparcia, osobiście zjawił się 
na stadionie swoim inwali
dzkim maluchem. Pozostałą 
kwotę wpłacono na specjal
nie utworzony fundusz „PO
MOCNA DŁOŃ,,, gdzie 
gromadzi się pieniądze ma
jące ułatwić przywrócenie 
sprawności Piotrowi Pawlic
kiemu.

X   X   X
JOANNA KOPEĆ zatru

dniona przez Niemyjskiego 
jako „minister spraw zagra
nicznych,, prowadzi aktual
nie rozmowy z reprezentan
tami Danii w sprawie plano
wanego na dzień 14 lipca 
meczu JEANETTE-ROW  
kontra DANIA /Drużyno
wy Mistrz Świata/. Całą 
procedurę pertraktacji 
skomplikowała poważna 
kontuzja „Jano„ Pedersena. 
W rybnickim zespole w me
czu tym mieliby wystąpić 
m. in. Billy Hamill i Paul 
Thorp.

Rozgrywki
„szkaciorzy,,

W sobotę 30 maja odbył 
się na Małej Scenie IN D Y 
W IDUALNY TURNIEJ 
SKATOWY O MISTRZO
STWO OKRĘGU, pod pat
ronatem „Ruchu Autonomii 
Śląska,,. Wzięło w nim 
udział 52 zawodników, któ
rzy w trzech seriach przepro
wadzili 24 gry.

Zwyciężył Ewald PAU
LUS - „Silesia,, Rybnik 
/2622 pkt/, drugie miejsce 
wywalczył Władysław BA

RON - „Piast,, Leszczyny 
/2512ptk/, a trzeci był Jozef 
ROZKOSZ - z LKS Górki 
/2317 pkt/.

Turniej ten zakończył cykl 
rozgrywek 1991/1992, które 
wznowione zostaną po prze
rwie wakacyjnej. Należy do
dać, że Okręgowy Związek 
Skatowy w Rybniku, zorga
nizował tydzień wcześniej 
turniej w ramach „Akcja- 
SERCE,,. Zebrana w trakcie 
imprezy kwota 1. 196. 000 
złotych, przeznaczona zo
stała na potrzeby wycho
wanków Domu Małego 
Dziecka w Rybniku przy ul. 
Powstańców.

/ r ó ż /

Puzzle
dla

dorosłych?
Nie! To układanie chodni

ków na Placu Wolności! 
Trzeba przynać, że nabierają 
one w naszym mieście coraz 
bardziej cywilizowanych 
kształtów.

Foto: (szoł)

NOTES DOMOWY

o
RYBNICKA
KSIĄŻKA

TELEFONICZNA

23534 Jabłońska Katarzyna Wysoka
23859 Jabłoński Ireneusz Karłowicza
28336 Jabłońska Ewa Chabrowa
27497 Jabłoński Marek Orzepowicka
25266 Jabłoński Michał Górnicza
23359 Jabłońskii Władysław Wiejska
25764 Jabłukiewicz Henryk Chwałowicka
28349 Jackowski Bolesław Orzepowicka
28410 Jadacki Jan Findera
25526 Jachym Marek Wolna
26056 Jagodzińska Bronisława Wandy
24985 Jahm Hnnelore Sławików
22031 Jajko Aniela Kraszewskiego
25656 Jajko Ireneusz Połczyńskiego
26653 Jajko Kazimierz Niedobczyce

24682 Jakubiec Bronisława 
26247 Jakubowska Janina 
23343 Jakubiak Leon 
278907 Jakubiak Czesław 
27285 Jakubczak Wiesław 
26697 Jakubczyk Eugeniusz 
25563 Jakownuk Jan 
27436 Janek Zbigniew 
28953 Janicka Ewa 
23931 Janiszewski Mieczysław 
23945 Janiszewski Piotr 
28231 Janosz Joanna 
24372 Janosz Urszula 
23528 Janyga Alojzy 
27735 Janik Józef

Sławików
Dworek
Wyzwolenia
Mglista
Chabrowa
Mglista
Puławskiego
Wawelska
Orzepowicka
Kościuszki
Mikołowska
Za Torem
Wyzwolenia
Poniatowskiego
Niedobczyce

c. d. n.
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

Twórczość dziecka
PODOBNIE JAK NA 

INNYCH ODCINKACH 
ŻYCIA, W ZAKRESIE 
MALARSTWA NALEŻY 
DZIECKO WYSZKOLIĆ 
I PODDAĆ TRESURZE, 
ABY MOGŁO WYKAZAĆ 
SIĘ POPRAWNIE
I W SPOSÓB PRZYPO
MINAJĄCY DOJRZAŁĄ 
TWÓRCZOŚĆ.

Taki pogląd panował jesz
cze do niedawna i był właś
ciwie wyrokiem śmierci dla 
każdej malarskiej wypowie
dzi dziecka. Dopiero dokonane

dokonane przez artystów malarzy 
nowoczesne odkrycia w dzie 
dzinie pierwotnej sztuki oraz 
sumienne studia nad tym za
gadnieniem pozwoliły zro
zumieć naturalny, zdrowy 
klimat, w którym rodzi się 
samorodne piękno sztuki 
dziecięcej. Nie jest i nie może 
tu być ważna ani biegłość 
techniczna, ani wiedza mala
rska, ani zgodność z tzw. 
obrazem natury. Dziecko 
pracuje w swoistej atmosfe
rze, tworzy dzięki nie zbada
nym dotąd siłom jakiejś praludzkiej

ludzkiej nieomylności in
stynktu w sposób zadziwia
jący i wspaniały. Bawiąc się 
zestawem form i barw, stwa
rza harmonie zaskakujące 
bogactwem wyrazu, równo
wagą uładu i siłą światła.

Jednakże w poszczegól
nych fazach rozwoju psychi
cznego dziecko jest zaintere
sowane coraz innymi zjawis
kami i w inny sposób wnika 
w to, co spostrzega, inaczej 
przeżywa to, co widzi. A to 
wszystko odzwierciedla się 
w jego rysunkach. Dlatego 
też tak bardzo różnią się 
rysunki dzieci młodszych od 
rysunków dzieci starszych. 
Każdemu bowiem wiekowi 
odpowiada inny rodzaj zain
teresowań światem rzeczy 
widzialnych i dających się 
narysować.

Stadia rozwoju rysunku dziecięcego w okresie od 2 do 6 lat - od bazgrot do symbolizmu

I tak rysunek dziewczynki 
ośmioletniej nie jest dobrym 
rysunkiem, gdy naśladuje 
ona sposób rysowania dzie
wczynki czternastoletniej 
lub osoby dorosłej i gdy wy
raża się w nim jakiś niewłas
ny, zapożyczony od kogoś 
starszego sposób widzenia 
rzeczy i ich przedstawiania. 
Trzeba, aby małe dzieci mó
wiły po dziecięcemu i postę
powały jak dzieci, a nie jak 
dorośli; dlatego też ceni się 
rysunki charakterystyczne 
dla danego wieku i odpowia
dające jego stylowi i wyra
zowi.

Rysunki dzieci są m. in. 
wówczas urocze, gdy nie na
śladując w technice, tematyce 
i stylu „sztuki dorosłych„, 
mają prosty, szczery i bezpo
średni wyraz, gdy nie są sztu
czne i „przemądrzałe„.

opisowego.

W ertik o ł
Ile kosztuje to... ta... ten 

mebel?
W taki właśnie sposób 

spytała elegancka pani o we
rtiko stojące w Galerii „Pod 
Manekinem,,. Jak wynikło 
z późniejszej rozmowy, wie
działa wprawdzie jak jej ba
bcia nazywała ten mebel, ale 
ona sama wstydziła się uży
wać gwary. Pojawia się pyta
nie: kim jesteśmy, jeśli język 
naszych przodków nas razi?

Jednak nie rozważania so
cjokulturowe są tematem te
go artykułu, a pewien gatu
nek mebla, który pojawił się 
w 4 ćwierci XIX wieku, by 
następnie ulegać kolejnym 
przemianom. Najstarsze 
obiekty posiadają cechy cha
rakterystyczne dla stylu Lu
dwika Filipa: wygięte szuf
lady, ażurową snycerkę, czę
sto jasne, czereśniowe for
niry. Następnym wcieleniem 
była wersja w stylu neorene
sansowym z toczonymi ko
lumnami, po niej zapanowa
ła secesja z ornamentem roś
linym, która z kolei ustąpiła 
miejsca wczesnemu moder
nizmowi i art-deco. Równo
legle z tym ostatnim stylem 
występowały egzemplarze 
klasycyzujące, a wszystkim 
wertikom zadał cios moder
nizm, który od lat trzydzies
tych wyrzucał je jako prze
starzałe na strychy i do piw
nic. Jednak parę lat temu

powróciła moda na te chara
kterystyczne, niskie/ok. 130 
cm / szafy z wewnętrznymi 
półkami i szufladą umiesz
czoną pod górnym blatem. 
Nad nim wznosiła się nad

stawka - górka - zazwyczaj 
była to półka umieszczona 
na toczonych kolumnach, 
z tyłu domknięta deską 
wzbogaconą często o lustro. 
Całość wieńczyła korona 
w formie ażurowej rzeźby, 
muszli lub tympanonu. Cza
sem nadstawka wzbogacona 
była o małe szufladki. Gór
ka stanowiła główną ozdobę 
mebla - niestety przetrwało

ich niewiele, gdyż przez swe 
małe wymiary doskonale 
nadawały się na rozpałkę 
w piecu.

Uważny czytelnik do
strzeże różnicę w pisowni ty
tułu, a nazwą mebla wystę
pującą w tekście. Otóż wer
tiko to nazwa niemiecka, 
a że na Śląsku gwarowo 
przetworzono ją na wertikoł
- to mamy już drugą wersję. 
Opisywany przedmiot służył 
głównie do przechowywania 
bielizny - stąd kolejna nazwa
- bieliźniarka - używana mię-

Małpki 
w bibliotece

Wszyscy miłośnicy telewi
zyjnych gawęd o zwierzętach 
Hanny i Antoniego GUC
WIŃSKICH będą mogli 
spotkać się ze swoimi idola-

między innymi w Krakowie. Że
by rejestr był pełny, wspom
nieć należy instytucję tzw. 
„pensji dla panien,,, gdzie 
młode dziewczęta przecho
wywały swoje ubiory właś
nie w wertikach, pardon 
w pensjonarkach /  wyrażenie 
warszawskie/.

Jak widać nazw jest wiele, 
lecz mnie najbardziej odpo
wiada swojski wertikoł, gdyż 
łączy historię tego ciekawe
go mebla z dziejami naszej 
pięknej i bogatej, lecz jakże 
zaniedbanej śląskiej ziemi.

RAYMAN

mi z telewizyjnego okienka 
na żywo i to już we wtorek 
9 czerwca br. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. 
Szafranka.

Atrakcją będą małpki, 
które państwo Gucwińscy 
przywiozą do Rybnika...

/ r ó ż /

W y p o ż y c z a l n i a

V I D E O  - H I T
nieczynna w  soboty

W sezonie letnim wypożyczalnia kaset „VIDEO-HIT,, 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej ZAMYKA swoje podwoje 
w SOBOTY! Tak więc po filmy, które będziemy chcieli 
obejrzeć w weekend, wybieramy się już w piątek.

A jest po co się wybrać, bo wśród nowości są m. in. 
filmy: „Blues brothers,,, „Hawana„„, Ojciec chrzestny III,,, 
„Żyć i umrzeć w Los Angeles„ i „Zimny jak głaz,,.

/ r ó ż /

Pod znakam i 
ZODIAKU

BARAN
21. 03. - 20. 04.

Spychanie czarnej roboty na 
podwładnych nie jest cechą ład
ną, choć niekiedy korzystną - dla 
jej posiadacza, oczywiście. Ale 
jak to bywa: „Nosił wilk razy 
kilka...,,

BYK
21. 04.  - 20. 05
Najlepiej będzie, kiedy wyko

rzystasz swoje prawdziwe umie
jętności, nie łudząc się, że w krót
kim czasie zdołasz posiąść no
we...

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.
Samotność nie jest twoim na

turalnym stanem, a więc aktual
na sytuacja nie może trwać dłu
go...

RAK
22. 06.  - 22. 07.
Jesteś rozedrgany wewnętrz

nie, skup się na sobie, darując 
sobie w czasie weekendu zewnęt
rzne bodźce w postaci prasy czy 
wiadomości TV.

LEW
23. 07.  - 23. 08.
Oczekiwanie na szybki efekt 

wywołuje napięcie blokujące mo
żliwości... Easy - jak mówią sta
rzy Amerykanie

PANNA
24. 08.  - 22. 09.
Człowiek jest istotą o schema

tycznie działającej wyobraźni. 
Wyjdź poza ten schematyzm, 
a zobaczysz i pojmiesz więcej.

WAGA
23. 09.  - 23. 10.
Nie zrywaj się na równe nogi 

zaraz po obudzeniu, weź jeszcze 
trzy głębokie oddechy, uśmiech
nij się i... wyjdź na spotkanie 
nowego dnia.

SKORPION
24. 10.  - 21. 11.
Potrafisz wykorzystać nawet 

rezerwy swojej energii na cele, 
które mają dla Ciebie wagę 
szczególną. Znajdź trochę czasu 
na ładowanie akumulatorów.

STRZELEC
22. 11.  -  21. 12.
Lękasz się wyzbyć „pancerza 

ochronnego,,, owej skorupy psy
chicznej, pod którą ukrywa się 
przecież „dusza człowieka,,. Na
wet szparka w tej skorupie może 
przynieść odmianę Twojego ży
cia...

KOZIOROŻEC
22. 12. - 20. 01.
Jeśli nagromadziło się w Two

im życiu zbyt wiele niepowodzeń 
i sam nie możesz sobie z nimi 
poradzić, ktoś spod znaku Bara
na da znak przyzwolenia, by Ci 
pomóc.

WODNIK
21. 01. - 18. 02.
Starasz sobie wszystko racjo

nalnie wytłumaczyć, a gdy to się 
nie udaje, uciekasz od rzeczywis
tości w świat fantacji. Na dłuższą 
metę nie jest to metoda na życie...

RYBY
19. 02. - 20. 03.
Za często wybiegasz myślą na

przód, kreując przyszłość na swo
ją  modłą. Rozczarowania zaś by
wają bolesne.

Wróżka
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Fatałachy z naszej szafy

Cudze chwalicie...
„Cudze chwalicie...,,, a tu 

w samym centrum Rybnika 
/nie podaję dokładnego ad
resu i nazwy firmy, żeby nie 
posądzono mnie o krypto
reklamę - szukajcie, a znaj
dziecie/, istnieje sklep, który 
swoją fatałachową zawar
tością różni się nieco od 
standartowych, banalnych 
ciuchów w innych butikach.

Znajdziecie tam przede 
wszystkim dżins oraz indyj
skie bawełny i wiskozy, na
wiązujące stylem do nieza
pomnianych, kolorowych 
lat siedemdziesiątych, kiedy 
królowały szerokie spodnie, 
długie do kostek powiewne 
spódnice, kamizelki, hafty, 
pasmanteria i sznurkowo - 
metalowo - skórzana biżute
ria. Ja te lata wspominam 
z sentymentem i ogromnie 
mnie cieszy możliwość po
grzebania w bawełniano - 
wiskozowym świecie.

Można tu kupić również 
piękne i w wielkim wyborze 
białe bawełniane lub wisko
zowe bluzki, przeważnie 
o klasycznym, koszulopodo
bnym kroju, lecz oryginalnie 
zdobione dyskretnym haf
tem lub delikatną koronką.

Sukienki tu sprzedawane 
są przeważnie długie, co ko
responduje z nowym tren

dem letniej sukienki - dobrze 
za łydkę, często rozpinanej, 
w pastelowo-ekologicznej 
kolorystyce, takiej na luzie... 
Są to rzeczy doskonale kom
ponujące się z kapeluszem 
z słomki lub rafii czy takim 
koszykiem.

Z tego co dzieje się w skle
pie, wnioskuję, że wiele jest 
wielbicielek tego typu sposo
bu ubierania się na lato.

Wymarzony strój na lato - 
lniana, biała tkanina, staniczek 
na ramiączkach, rząd niedopię
tych guzików, płaskie wygodne 
obuwie...

Ostatnio nie potrafiłam się 
bowiem dopchać do obroto
wego wieszaka.

Tak trzymać!
Wróżka

P. S. Niektórzy radzą, by 
rzeczy produkowane na 
Wschodzie wyprać przez wło
żeniem. Może to dobra rada?

/Wr/

Artystyczne wydarzenie sezonu! Adam Makowicz w Rybniku

Mistrz gra mistrza
We wtorek, 9 czerwca br.

o godz. 18. 00 w Teatrze Zie
mi Rybnickiej mieć będzie 
miejsce wydarzenie artysty
czne światowego formatu. 
Wystąpi pianista niezwykły, 
fenomenalny MISTRZ FO
RTEPIANU - ADAM MA
KOWICZ.

Artysta urodził się w 1940 
roku, uczył sią w Rybniku 
w miejscowej szkole muzycz
nej. Zakochawszy się w mu
zyce jazzowej, porzucił szko
łę, grywał w Krakowie, po
tem występował z coraz lep
szymi grupami polskimi, aż 
wylądował w Nowym Jorku. 
Jego praca i olbrzymi talent 
zaowocowały w Ameryce. 
Piął się po drabinie sukcesu, 
aż stał się osobowością, 
gwiazdą, fenomenem. W cią
gu pierwszych 6 lat pobytu 
w Nowym Jorku wydał az 26 
płyt, co nie udało się żad
nemu Europejczkowi. Kon
certował niemal na całym 
świecie z najwybitniejszymi 
artystami współczesnego 
jazzu. Jest pianistą roman
tycznym, głęboko przeżywa
jącym swą muzykę, a jedno
cześnie wspaniałym wirtuo
zem klawiatury.

W Rybniku grać będzie 
wyłącznie Gershwina. I to 
z towarzyszeniem orkiestry 
symfonicznej Filharmonii 
Ziemi Rybnickiej. Koncert 
będzie więc syntezą jazzu
i muzyki symfonicznej, jak 
to miało miejsce w twórczo
ści George’a Gershwina. Jak

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o w y

Poniższe obrazki różnią się ośmioma fragmentami. Znajdź je

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie łamigłówki do dnia 
10 czerwca br., wylosowana 
zostanie nagroda w postaci 
żelazka parowego Vap - Osel 
ufundowanego przez PUH  
Alice & J.

Rozwiązanie prosimy 
przesłać na kartkach poczto
wych na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,, , Rybnik, ul. Koś
ciuszki 54.

Rozwiązanie krzyżówki nr 51

Poziomo:
3. ławka, 7. kosmpoli

tyzm, 11. Anna, 12. awizo, 
13. ocet, 14. lew, 16. elita, 18. 
arbuz, 20. kot, 21. gawrony, 
22. pokrzyk, 23. lin, 24. tra
wa, 27. krtań, 28. noc, 29. 
zsyp, 31. goguś, 32. nuta, 33. 
awanturnictwo, 34. plaga

Pionowo:
1. pył, 2. Ewa, 4. wiolin, 5. 

ospa, 6. łyko, 7. konserwaty
sta, 8. obawa, 9. ikona, 10. 
mieszczaństwo, 15. wagon, 
17. Iwona, 19. bukat, 20. 
kokon, 25. argot, 26. pogarda

da, 27. kości, 30. plac, 32. 
nota, 34. paw, 35. Aza

Nagrodę za prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki nr 51 
zamieszczonej w nr „GR„ nr 
19 - żelazko parowe, wyloso
wał: Piotr BUKARTYK, ul. 
Saint Vallier 6a/12, Rybnik, 
zaś na rozwiązanie łamigłó
wki z nr 20 „GR„ /z  
22. 05. b r /  wylosował Zbig
niew ADAMCZYK, 44-293 
Gaszowice, ul. Podleśna 7. 
Nagrody prosimy odebrać 
w redakcji.

zawsze grać będzie brawuro
wo. rzetelnie, bez?, tanich,, 
efektów, za to niezwykle 
twórczo. Będzie można po
słuchać 6 słynnych piosenek 
- szlagierów talach jak: „So
mebody Loves Me,,, „Naugh
ty Baby,, czy „Summertime,,, 
opracowanych po raz pierw
szy na fortepian i wielką or
kiestrę symfoniczną przez 
polskiego kompozytora, 
aranżera i instrumentalistę 
Krzesimira Dębskiego, któ
rego zobaczymy także za pu
lpitem dyrygenckim. Poe
matem symfonicznym „A-
merykanin w Paryżu,,  oraz ,,Błękitną rapsodią,, dyrygować będzie, SŁAWOMIR CHRZANOWSKI.

Solo Adam Makowicz wy-

wykona Preludia 1 i 3.
Zapowiada się uczta nie

zwykła. Bowiem niewielu jest 
pianistów na świecie, którzy 
potrafią sobie tak radzić z fo
rtepianem, jak to robi Adam 
Makowicz. Warto się o tym 
przekonać osobiście. Pozos
taje zaprosić melomanów 
i wszystkich miłośników Ge
rshwina na wielki koncert 
p. n. „Makowicz plays Gers
hwin, ,  ,  a może lepiej... 
„MISTRZ GRA MIST
RZA,,.

Organizatorem tego wy
darzenia artystycznego są: 
Wiesław Dąbrowski /Partus 
Ltd. w Warszawie/ przy 
współpracy Czesława Gaw
lika i Wojciecha Bronowskie
go /Teatr Ziemi Rybnic
kiej/.

/W . B. /

NASZE 
PROPOZYCJE

Duża Scena TZR
5 czerwca, godz. 17. 00, 

KONCERT WIOSENNY - 
występ Zespołu Regionalne
go „PRZYGODA,,, cena bi
letu 10. 000 zł

9 czerwca, godz. 18. 00, 
ADAM MAKOWICZ / U
SA, fortepian/GRA GERS
HWINA z towarzyszeniem 
orkietry symfonicznej Filha
rmonii Ziemi Rybnickiej 
oraz sekcji rytmicznej. Dyry
gują: KRZESIMIR DĘB
SKI i SŁAWOMIR 
CHRZANOWSKI, cena bi
letów 90. 000 i 50. 000 zł

Mała Scena TZR
6 czerwca, godz. 19. 00 - 

24. 00, DYSKOTEKA, cena 
biletu 25. 000 zł

10 czerwca, godz. 18. 00, 
HARE KRISZNA - pro
gram specjalny Międzynarodowego

międzynarodowego Towarzystwa Świa
domości Kriszny, wstęp 
15. 000 zł

Klub Filmowy EKRAN 
8 czerwca, godz. 20. 00 

„ŻÓŁTA ŁÓDŹ PODWO
DNA,,, film angielski z 1968 
roku - muzyczna fantazja - 
pop-art i muzyka Beatlesów 
/z  cyklu „Kino muzyczne 
tamtych lat,, / ,  wstęp za oka
zaniem karnetu

Kino Premierowe 
10 i 11 czerwca, godz. 

16. 30 i 19. 00, „KSIĄŻĘ 
PRZYPŁYWÓW,,, nagro
dzona 2 Oscarami opowieść 
Barbry Streisand o miłości 
i przebaczeniu, w rolach gł. 
Nick Nolte i B. Streisand, 
cena biletu 18. 000 i 12. 000 zł.

Kino WRZOS DK 
w Rybniku-Niedobczycach 

7 czerwca, godz. 17. 00, 
„MOJA MACOCHA JEST 
KOSMITKĄ,,, film prod. 
USA /od lat 15/.

/ g w /
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PROGRAM TELEWIZYJNY
Piątek - 5. 06. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 40 Program dnia
9. 45 Szkoła dla rodziców / l /
10. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów, / 1 4 /  - serial prod. niem.
10. 45 Szkoła dla rodziców / 2 /
11. 00 Koronacja - film dokum. 
prod. fińskiej
11. 40 Moja modlitwa
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - uprawy specjalne

specjalne: chmiel, wiklina
12. 45 Telewizja edukacyjna za
prasza
13. 00 Teleplastikon
13. 20 Eko - lego
13. 45 „Al-Kibla, kierunek na 
Mekkę/12/-„Gaudi z Kapado
cji„ - serial prod. hiszpańskiej
14. 20 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla ósmoklasistów
14.30 Szkoła żon - umieć zwycię
żać, umieć przegrywać
15. 00 „Pogranicze,, - Tarnoszyn
15. 10 „Dokument trochę inny,, - 
Andrzej Brzozowski
15. 40 Uniwersytet nauczycielski 
- szkoła inaczej - komunikacja
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla najmłodszych „Ciu
chcia,,
17. 05 Język angielski dla dzieci

/60/
17. 15 Teleexpres
17.3 5  „Laboratorium,, - „Mag
nesy wokół nas,,
17. 55 Za kierownicą
18. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów, / 1 4 /  - serial prod. niem.
18.50 „Tele-audio-wideo,,
19. 15 Dobranoc: „Bouli,,
1930 Wiadomości
20. 05 „Szalone małżeństwo,, - 
komedia prod.
niemieckiej, (1989r., 97 min), reż. 
Sonke Woftman
21. 45 „Aby do świtu,, - serial TP
22. 10 „Polskie ZOO,, /pow tó
rzenie/
22. 25 Studio „TEMAT,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Siódemka,, w „Jedynce,,, 
Niżyński - fabularyzowany do

dokument prod. francuskiej 
0. 20 „Noc z gwiazdami,, - pro
gram rozrywkowy ze Szczecina

Program 2
730  Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Przygody Supermana,, - 
serial animowany prod. USA 
835  „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Transmisja obrad sejmu
15. 45 Powitanie
15.50 „Przygody Supermana,, - 
serial animowany prod. USA 
/powtórzenie/
16. 15 „Z kart krakowskiego ar
chiwum,, - sprawa Janiny Bo
rowskiej
16.3 0  Panorama
16. 40 „Benny Hill„ - program 
rozrywkowy

17. 10 „Świat lat trzydziestych,, 
/ 2 / -  „Utopia i wolność,, - serial 
dokum. prod. niemieckiej
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama
21.3 0  Sport
21. 40 „Benny Hill,, - program 
rozrywkowy
22. 10 „Ryzykowny interes,, - 
film fabularny prod. USA 
/1983- 96 minut/reż. Paul Bric
kman, wyk.: Tom Cruise, Re
becca de Mornay, Curtis Armst
rong
23. 45 Non stop kolor /1  /  - Sine
ad O’Connor - „The year of the 
horse,,
24. 00 Panorama
0. 10 Non stop kolor/ 2 /  - Sinead 
O’Connor - „The year of the 
horse,,

Sobota - 6. 06. 92

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,, - program redak
cji rolnej
7. 55 „Wszystko o działce,,
8. 20 Z Polski
8. 30 „Rynek - AGRO,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - program redak
cji katolickiej dla dzieci i rodzi
ców
9. 35 „5-10-15,, - program dla 
dzieci i młodzieży
10.3 0  Język angielski dla dzieci 
/6 1 /
10.3 5  „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial animowany prod. 
USA
11. 00 „60/90,, - magazyn 
1130 Telewizyjny koncert ży
czeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia 
12. 15„Podróże na celuloidzie - 
Piotra Parandowskiego - Cho
dząc po Rzymie

Niedziela - 7. 06. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,,
8. 15 „Dylematy,,
8. 35 „Notowania,,
9. 00 „Teleranek,,
10. 00 Język angielski dla dzieci
/62/
10. 05 „Rasmus wyrusza 
w świat,, /2 /  - serial prod. szwe
dzkiej
10.3 0  „Australia,, / 4 /  - „Podróż 
w głąb kontynentu,, - serial do
kum. prod. austrialijskiej
11. 25 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
11.55 Magazyn „Morze,,
12. 20 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy
12.55 „Tęczowy music-box,,

12.50 „EKO - ECHO,, - pro
gram ekologiczny
13. 00 „200 lat Virtuti Militari,, - 
wojskowy program dokum.
13.3 0  „My i świat,, - magazyn
14. 00 Walt Disney przedstawia: 
„Kacze opowieści,, - „Wygnań
cy,, / 2 /
15. 15Telewizyjny Teatr Rozma
itości - Jan Brzechwa „Czerwo
ny Kapturek,,, reż. T. Slobo
dzianek, wyk: Iza Dąbrowska, 
Sylwia Graczyk, Alina Gielnie
wska, Leon Krzycki
16. 00 Zaproszenie do ponie
działkowego Teatru Telewizji - 
na planie „Natana Mędrca,,
16. 15 „Z Polski rodem,, - maga
zyn polinijny
16. 40 „Poradnik domowy,,
17. 15„Teleexpres„
17.3 5  „Nowy styl,, / 2 /
18. 00 „Detektyw w sutannie,, 
/ost./  - „Malarz,, - serial kry
min. prod. USA
18. 45 „Z kamerą wśród zwie
rząt,, -„Czekając na lato,,
19. 00 Małe wiadomości DD - 
Program informacyjny dla dzieci

13. 40 „Raport,,
14. 00 W Starym Kinie: „Pościg 
za cieniem,, - komedia prod. 
USA, reż. Woody S. Van Dyke 
1535 Publicystyka kulturalna
16. 15 „Rhytmick,, - program 
muzyczny
16.55 „Klub samotnych serc,,
17. 15 Teleexpress
17.3 5  „7 dni - świat,,
18. 05 „Domek na prerii,, - serial 
prod. USA
19. 00 Wieczorynka - Walt Dis
ney: „Nowe przygody Kubusia 
Puchatka,,
1930 Wiadomości
20. 05 „Jerzy Waszyngton,, / 2 /  - 
serial biograficzny prod. USA
21. 10 „Kabaretowa lista prze
bojów,,, wyk. kabaret „Elita,,, 
Jan Jakub Należyty, Jerzy Boń
czak, Dorota Nowakowska,

ci
19. 10 Dobranoc: „Przygód kil
ka wróbla Ćwirka,,
1930 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 20 „Kiedy po raz ostatni wi
działem Paryż,, - film fab. prod. 
U S A /r . prod. 1954, 116 min. /  
reż Richard Brooks., wyk.: Eli
zabeth Taylor. Van Johnson, 
Eva Gabor, Roger Moore
22. 20Wiadomości wieczorne 
2235 CANNES’92 - reportaż 
z festiwalu filmowego
2335 Sportowa sobota 
2335 „Czarny cień Wezuwiu
sza,, / 1 /  serial sensacyjny prod. 
włoskiej/r. prod. 1991, 89 m in . - 
4 odc. / , reż. Steno, wyk.: Carlo 
Giuff re, Marcel Bozzuff i, Mas
simo Ranieri
1. 25 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Diabelska historia,, - woj
skowy progrma dokum.
8. 00 „Halo - Dwójka,,
8. 20 „Mała księżniczka,, /1 3 / -

„Dzień ciężkiej pracy,, - serial 
animowany prod. japońskiej
8. 45 „ONA,, - magazyn dla ko
biet
9. 10 Studio sport - międzynaro
dowe Zawody Konne CSIO 
w skokach przez przeszkody - 
Puchar Narodów - Nagroda 
prezydenta
9. 40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
10. 00 „Wspólnota w kulturze,, 
1030 „Magazyn przechodnia,, 
1030 Polska Kronika Filmowa
11. 00 Akademia polskiego fil
mu: „Rzeczywistość,,, film fabu
larny /1960 r. - 109 miny, reż. 
Antoni Bohdziewicz, wy k. Hen
ryk Boukołowski, Pola Raksa, 
Maciej Maciejewski
13. 00 Zwierzęta świata: „Krai
na orła,, /1 5 /  - „W poszukiwa
niu raju,,, cz. 1 - film przyrod
niczy prod. ang.
13.3 0  „Zbliżenia, czyli to i owo 
o filmie,,
14. 00 Studio sport - Międzyna
rodowy turniej tenisowy Ro
land Garros - finał kobiet

16. 05 „Szczęśliwy rzut,, - teletu
rniej
16. 25Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
1630 Panorama
16. 40 „Misz - masz,, - magazyn
17. 05 „Port lotniczy Dussel
dorf,, /10/ ,  „Stara przyjaźń,, - 
serial produkcji niemieckiej
18. 00 Program lokalny
18.3 0  Miesiąc Francji w Polsce - 
Soiree feminienne, czyli wieczór 
piosenki francuskiej
19.3 0  Theatrum Gedanenese - 
reportaż
20. 00 „Recital na dwa fortepia
ny,, - Martha Argerich i Alexan
dre Rabinovitch
21. 00 Panorama
21. 25 Słowo na niedzielę
21.3 0  Obrazy,  słowa, dźwięki - 
program o sztuce
22. 10 „Bangkok Hiltron,, / 4 /  - 
serial prod. australijskiej
23. 10 GUNS N ’ROSES - kon
cert z Paryża / 1 /
24. 00 Panorama
0. 10 GUNS N ’ROSES - koncert 
z Paryża /2 /

16. 40 „Do trzech razy sztuka,,
17. 10 Bliżej świata - przegląd 
telewizji satelitarnych
18. 00 Studio sport - międzyna
rodowe zawody konne - Grand 
Prix o Puchar Świata
19. 00 „Sonety krymskie„ - kon
cert kameralistów Opery Nie
mieckiej w Berlinie z udziałem 
solistki Gwendolyn Bradly - so
pran /U S A /
20. 00 Telekonferencja „Dwój
ki,,
21. 00 Panorama
21.3 0  „Co było... minęło,, - film 
fab. prod. USA, reż. Christop
ner Cain, wyk. Emilio Esterez, 
Craig Sheff er, Kim Delaney, 
Morgan Freeman
23. 10 Bezludna wyspa - pro
gram z udziałem Wiesława Wa
lendziaka
24. 00 Panorama

Ewa Bem, Andrzej Sikorowski, 
Elżbieta Zającówna, Krzysztof 
Jaroszyński
22. 00 Studio sport - Międzyna
rodowy turniej tenisowy - Ro
land Garros - finał mężczyzn 
i „Sportowa niedziela,,
2330 Studio miesiąca kultury

Program 2
7. 30 „Przegląd tygodnia,, /dla  
niesłyszących/
8. 00 Film dla niesłyszących: „Je
rzy Waszyngton,, /2 / ,  serial bio
graficzny prod. USA
9. 00 „Słowo na niedzielę,, /dla  
niesłyszących/
9. 05 Powitanie
9. 10 Nobliści - J. R. Kipling
9. 30 Program lokalny
10.3 0  „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci

11.30  „Róbta, co chceta - roc
kowe spotkania, czyli muzyczna 
jazda bez trzymanki,, - program 
Jerzego Owsiaka
11.50 „Animals,, - magazyn 
ekologiczny
12.30  „Animals show,,
12. 40 Podróże w czasie i prze
strzeni: „Life story, czyli tajem
nica życia,,, cz. l - dokum. fabu
lar. prod. angielskiej 
1335„Auto„ - magazyn
14. 05 „Klub Yuppies? „ - pro
gram dla młodzieży
14. 25 Studio sport - hokejowa 
liga zawoda NHL
15. 10 Wydarzenie tygodnia
15.3 5  Kino familijne: „Duch 
prerii,,, cz. 2 - ost., film prod. 
angielsko-kanadyjskiej
16. 25 Program dnia 
1630 Panorama

Poniedziałek 8. 06. 1992 r.

Program 1
13.3 0  Wiadomości
13. 40 Program dnia
13. 45 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
13. 45 Mechanizm ekonomii

rynkowej / 5 /  - Co to jest pro
duktywność?
14. 15 ABC ekonomii - produk
tywność pracy
14. 20 Zarządzanie / 6 /  - organi
zacyjne procedury działania - 
serial dokumentalny produkcji 
niemieckiej
14.3 5  Gospodarka USA / 6 /  -

Poliyka Finansowa: Czy może
my sterować gospodarką serial 
dok. prod. USA
15. 05 ABC ekonomii - system 
podatkowy
15. 10 Rozwój firm / 7 /  - serial 
dok. prod. USA
15. 40 Uniwersytet nauczycielski 
- Prezentacje - oblicze szkoły -

program nastolatków
17. 15 Teleexpres 
1735 Antena
18. 00 Alf /6 4 /  - serial prod. 
USA
1830 Kraje, narody, wydarze
nia
19. 00 Katolicki magazyn mło
dzieżowy

19. 15 Dobranoc: „Reksio,,
19.3 0  Wiadomości
20. 05 Teatr Telewizji: Ephraim 
Lessing - „Natan mędrzec,,, reż. 
Krzysztof Babicki, wyk. J. Ła
piński, K. Gordon, H. Winiars
ka, H. Słowjewska i inni
21.50 „Leksykon polskiej muzyki 

c. d. na str. 14
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Poniedziałek 8. 06. 92. r

c. d. ze str. 13 
ki rozrywkowej,, - S/T
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Kino europejskie: „Złote 
węgorze,,, film fab. prod. cze
chosłowackiej, 84 min., reż. K.

Kachyna, wyk. M Miklas, V. 
Mensik i inni

Program 2
16. 25 Powitanie
1630 Panorama
16. 40 Sonda - „TEST,, / l /
17. 10 Artysta i jego świat -
„Frans Hals z Antwerpii,, / 2 /

-film dok. prod. angielskiej
17. 40 „Ojczyzna - polszczyzna,, 
- kłopoty z Rzecząpospolitą
18. 00 Program lokalny
18.3 0  „Biuro, biuro,, /2 4 /  - 
„Chaos w sekretariacie,, - serial 
prod. niemieckiej
19. 00 „Pokolenia,, /1 3 2 / - serial 
prod. USA

19. 20 Aktualności - fotel 
„Dwójki,,
19.3 0  Menuet i inne utwory Pa
derewskiego - recital młodego 
pianisty Karola Radziwonowi
cza
20. 00 Wielka piłka
20.3 0  „Szajbus,, - film dok. An
drzeja Mellina

21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 „Stan rzeczy,, - program 
publicystyczny
22. 00 „Opowieści z dreszczy
kiem., / 7 /  - „Dzień zapłaty,, - 
serial prod. angielskiej
23. 00 „Prawo wyboru,, - Potrze
ba bezpieczeństwa - program 
publicystyczny
24. 00 Panorama

Wtorek 9. 06 . 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
9. 40 Program dnia
9. 45 Gotowanie na ekranie / 1 /  -
magazyn kulinarny
10. 00 „Dynastia,,, serial prod. 
USA
10.50 Gotowanie na ekranie 
/2 / -  magazyn kulinarny
11. 05 Kwadrans na kawę
11.20 „Jestem tekstylna,, - pio
senki Grażyny Oblińskiej
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - zbiór rzepa-

ku
1235 Agroszkoła - odmiany 
rzepaku, koszty produkcji
12. 45 Powitanie w bloku telewi
zji edukacyjnej
12.50 „Surowce,, - mięso
13. 05 Coraz wyżej - wieżowce
13.20 Fizyka - energia jądrowa
13.50 „Delfiny,,
14. 00 Chemia - wiązania chemi
czne w cząsteczkach
14.3 0  Tele - komputer
14.55 Przygody kapitana Remo
15. 15 Sezam - magazyn popula
rnonaukowy
15.3 0  „3-1-1 Kontakt,, / 7 /  - „Na 
tropach śmieci i narzędzi,,
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla dzieci „Tik - tak,, oraz 
film z serii „Dennis Zawadiaka,,
17. 05 Język angielskie dla dzieci 
/6 3 /
17. 15 Teleexpres
17.3 5  „Tom i Jerry,, - serial 
animowany prod. USA

18. 00 „Kontakt intymny,, - ser
ial dok. prod. angielskiej
18.50 „Polska z oddali,, - Jan 
Nowak Jeziorański
19. 00 „TEST,, - magazyn kon
sumenta
19. 15 Dobranoc „Mały Pingwin 
PIK - POK„
1930 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial prod.
USA
21. 00 Tylko w „Jedynce,,
22. 15 „Telemuzak,, - magazyn 
muzyki rozrywkowej
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Wezwanie,,
23. 25 „Siódemka,, w „Jedynce,, 
- Akira Kurosawa - film dok. 
prod. franc. /74  min. /

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Diplodorianie,, / 9 /  - 
„Koń trojański,, - serial ani-

animow. prod. franc. - ameryk.
8.3 5  „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny 
9 3 0  Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Rano
10.20 Dr Anatolij Kaszpirowski 
gościem „Dwójki,,
15. 45 Powitanie
15.50 „Diplodorianie,, - /9 /  - 
„Koń trojański,, - serial prod. 
franc. -amerykańskiej
16. 15 Sport - GIGH 5
16.3 0  Panorama
16. 40 „Klinika natury,, - „Taj - 
czi„
17. 05 Przegląd kronik filmo
wych
17. 40 Moja modlitwa
18. 00 Program lokalny
18.3 0  „Cudowne lata,, - „Made
line„ - serial prod. USA
18.55 „Europuzzle,,

19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 „Rozmowy o rzeczynie- 
pospolitej,, - program Aleksan
dra Małachowskiego
19.3 0  „Z ziemi polskiej,, - „Ślą
zacy w Teksasie,, - film dokum. 
Andrzeja Chiczewskiego
20. 00 Studio sport - M oto - cykl
20. 25 VI. Konkurs Eurowizji 
dla młodych muzyków - trans
misja koncertu Finałowego 
z Brukseli
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 „Mamo, przestań pić,, - 
film fabularny prod. USA /rok  
prod. 1984 -46 min. / - reż. R. C. 
Thomposon, wyk.: J. Pettet, E. 
Cornell, J. Mathews 
22.25 VI. Konkurs Eurowizji 
dla młodych muzyków - retrans
misja koncertu finałowego 
z Brukseli
24. 00 Panorama

Środa 10. 06 . 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 „Porozmawiajmy o dzie
ciach,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „Giełda pracy - giełda 
szans,, /1 /
10. 00 „Pod jednym dachem,, / l /  
- „Dziadek,, - serial komediowy 
prod. czechosłowackiej
10.55 „Giełda pracy - giełda 
szans,, /2/
11. 10 „W drugim planie,, - repo
rtaż
11. 45 Narodziny firmy /16/
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - zbiór zboża
12. 45 Chochlikowe psoty, czyli

Czwartek 11. 06. 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole
9. 35 „Porozmawiajmy o dzie
ciach,,
9. 40 Program dnia
9. 45 Przyjemne z pożytecznym
/1 /
10. 00 „Estera Egeto,, /6  - ost. /  
„Niespełnione marzenia,, - ser
ial prod. węgierskiej
11. 15 „Przyjemne z pożytecz
nym,, / 2 /
11. 3 0  „Sto lat„ - magazyn ubez
pieczeń społecznych
11. 40 „Azymut,, - magazyn woj
skowy
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna

14 

zmagania z ortografią
13. 05 Swego nie znacie - Kata
log zabytków - Gostyń
13. 15 Wielka historia małych 
miast - Pułtusk
13. 45 „Do kraju tego, gdzie kru
szynę chleba,, /wspomnienia 
dzieci syberyjskich/
14. 15 Swego nie znacie - Kata
log zabytków - Leszno
14. 25 Kronikarz - reportaż
14. 45 Telewizyjny słownik bio
graficzny historii najnowszej - 
płk Franciszek Niepokolczycki
15. 10 „Rewizja nadzwyczajna,, - 
ks. Zygmunt Truszyński - A l
kazer
15. 40 Sensacje XX wieku - N ie
znana wojna
16. 10 Program dnia
16. 15 Sami o sobie - magazyn 
nastolatków
16. 45 Kino nastolatków - „Part
nerzy,, / 5 /  - serial prod. USA
17. 15 Teleexpres
17.3 5  Klinika zdrowego człowieka

12. 15 Agroszkoła
- Specjalne rodzaje orek
- Sprzęt własny czy usługi
12.50 „Life Story, czyli tajem
nica życia„ / 2 /  - film dokumen
talny prod. angielskiej
13. 45 Jean Painleve i jego filmy
/7 /
14. 10 Opowieści księżniczki Li- 
lavati
14.3 0  Trzydzieści na pięćdzie
siąt, czyli od świtu po zmierzch
14.50 Zwierzęta świata: „Kraina 
orła,, /1 6 / - „W poszukiwaniu 
raju,, / 2 /  - serial dokum. prod. 
angielskiej
15. 15 Rzeźba Polski - KAMBR
15. 40 My dorośli - inne oblicza 
seksu; transseksualizm, trans
westytyzm
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów 
„KWANT,,
17. 15 Teleexpres
1735 Magazyn Katolicki - zda-

wieka
18. 00 „Bill Cosby Show - serial 
prod. USA
1830 Dziesięć minut dla Minist
ra Pracy
18. 45 Dobranoc: „Opowieści 
upierzonego węża,,
19. 00 Wiadomości
19.3 0  Studio sport - Ceremonia 
otwarcia Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej - m ecz: Szwecja - 
Francja
22.3 0  „Reflex,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Dom,, / 8 /  - „Jak się łowi 
dzikie ptaki,, - serial TP

Program 2
7 3 0  Panorama
7. 40 Rano

8. 10 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczonych 
- /13  ost. /  „Weteran kosmicz
nych szlaków,, - serial animowa
ny produkcji USA
8. 35 „Świat kobiet,, - magazyn

rzenia
18. 00 „Sherlok Holmes i dr 
Watson,, - serial produkcji pol
sko - angielskiej
18. 25 „Zwierzęta Ameryki,, - 
Pstrąg amerykański - film dok. 
prod. USA
19. 00 Dziękuję - Jacek Kuroń
19. 15 Dobranoc „Dziwny świat 
kota Filemona,,
1930 Wiadomości
20. 05 „Suddenly,, - film krym
nalny produkcji USA
2130 Sprawa dla reportera
22. 10 Pegaz
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 , , Proszę pań,, - felieton 
satyryczny Tadeusza Drozdy
23. 05 Muzyczny weekend 
w buffo - zespół „KLAN,,
23. 40 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Rano

9. 00 Program lokalny
9.3 0  „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
10. 00 CNN
10. 15 Gospodarka USA /1 /  - 
Dobra publiczne i odpowiedzia
lność - Jak daleko powinniśmy 
iść.
10. 45 Rano
15. 45 Powitanie
15.50 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,, / 1 3-ost. /  - „Weteran kos
micznych szlaków,, - serial ani
mowany produkcji USA
16. 15 Studio sport: „Z wiatrem 
i pod wiatr,, - magazyn żeglarski
16.3 0  Panorama
16. 40 „Meandry architektury,, - 
„Strzał z łuku„ / 2 /
17. 00 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 05 „Kobiety pisarki,, /2 /  - 
Anne McCaffrey i Nadine Gor
dimer - film dokumentalny

8. 10 „Nowe przygody He - Ma
na,, /3 3 /  - serial animow. prod. 
USA
8.35 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
10. 00 CNN
10. 15 Gospodarka USA /2/ - 
Handel międzynarodowy: dla 
czyjej korzyści?
10. 45 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15.50 „Nowe przygody He - 
Mana,, /3 3 /  - serial animow. 
prod. USA
16. 15 Sport - snooker /5 /
1630 Panorama
16. 40 Studio Sport - reportaż 
z międzynarodowych zawodów 
w lekkiej atletyce - Memoriał 
im. A. Kusocińskiego
17. 10 „Sedla,, - film dokumen
talny Tadeusza Arkusza

prod. angielskiej
18. 00 Program lokalny
18.3 0  „Dick Turpin,, / 3 /  - serial 
produkcji USA
19. 00 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
19. 20 Aktualności - wywiad 
„Dwójki,,
1930 Młynarski jazz, czyli reci
tal Katarzyny Żak
20. 00 „Z biegiem rzeki,, / 3 /  - 
serial prod. austr.
2035 Miniatury - Warszawski 
Zamek Królewski - Zamek Rze
czypospolitej
21. 00 Panorama
21. 25 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Teatr „Dwójki,,: Bogu
sław Schaeffer - „Kwartet dla 
czterech aktorów,,, reż. M. Gra
bowski - wyk.: J. Frycz, M. 
Grabowski, A. Grabowski, J. 
Peszek
23.3 0  „Nowa rzeczywistość ar
tystyczna,, - w tym program 
„Wyspa,, Macieja Dymalskiego
24. 00 Panorama

17.3 0  Dział form dokumental
nych przedstawia: „Wspólna 
Europa,, / 5 /  - Polska - EWG

18. 00 Program lokalny
18.3 0  „Marc i Sophie,, /1 2 /  - 
„Wróg publiczny numer 1, „ ser
ial prod. francuskiej
18.55 „Europuzzle,, /powtórze
n ie/
19. 00 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
19. 20 „Scena debiutów,, / 4 /  - 
program Z. Górnego

20. 10 Studio Sport - Mistrzo
stwa Europy w Piłce Nożnej
20.55 Panorama /w  przerwie 
meczu/
22. 10 „Bez znieczulenia,, - pro
gram W. Walendziaka
22.3 0  „Im lepiej, tym gorzej,, - 
film fabularny produkcji jamaj
skiej /r . prod. 1972, 99 miny, 
reż. Perry Henzell - wyk.: Jimmy 
Cliff, Janet Barkley, Carl Brads
haw, Rao Daniel Hartman i inni

0. 10 Panorama
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