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Podczas gdy wielu rybniczan przypominało sobie w Środę Popiel
cową, że „...w proch się obrócą”, radni naszego miasta rozpoczęli 
swoją kolejną sesję. Zaczęło się nietypowo, bo od wycieczki. Miała 
ona na celu zapoznanie się ze stanem obiektów, które Zarząd Miasta 
chce lepiej zagospodarować. Chodzi m.in. o 16-hektarową bazę 
MPGKiM przy ul. Rosenbergów. Na tę niedokończoną i całkowicie 
nieprzemyślaną, ogromną inwestycję z czasów Gierka,  naszego mia
sta dzisiaj nie stać. Sam płot kosztowałby ponad 1 mld zł. Dreptali 
zatem „ojcowie miasta” po ośnieżonych wertepach, przekonując się 
o konieczności wydzierżawienia tego terenu tak, by do niego nie 
dopłacać lecz jeszcze zarobić.

Rada Miasta obraduje

Mokre buty i szkoła m uzyczna
Po tym krótkim rekonesansie, radni w mokrych od śniegu butach, 

wrócili na dalsze obrady do Urzędu Miasta. I być może to wpły
nęło, iż wspomniana sesja nie trwała aż 6 godzin, jak to miało miej
sce przed dwoma tygodniami. Padło jednak wiele słów, że wspom
nę tylko o dyskusji na temat nowej szkoły muzycznej w Rybniku. 
Stara się wali, a na budowę nowej absolutnie nas nie stać. Powstał 
więc projekt, aby zaadaptować dla potrzeb Polihymni budynek 
Urzędu Rejonowego, którego aktualni gospodarze przejdą do bar
dziej dostosowanego dla nich obiektu.

MAREK SZOŁTYSEK

g a z e ta  
rybnicka

DRODZY CZYTELNICY!
Już za dwa tygodnie gazeta nasza ukaże się z nową winietą ty

tułową. Prosimy o opinie i czekamy na Wasze zdanie o wszystkich 
zmianach wprowadzonych w „Gazecie Rybnickiej”. REDAKCJA

Telefon non-stop: 288-25
Dzięki nowinkom technicznym redakcja nasza może przyjmować 

telefony Czytelników przez 24 godziny na dobę.
Od dziś, nawet wtedy gdy redakcja jest już nieczynna, można do 

nas dzwonić na numer 288-25 i dzięki automatycznej sekretarce 
przekazać informację, sprawę, problem lub opinię.

A więc nawet w środku bezsennej nocy można zadzwonić do „Ga
zety Rybnickiej”. (em)

„AIDS metafora naszych czasów, która 
przez swoje związki z seksem, krwią, 
narkotykami oraz przez strategię 
ewolucji wyraża w pełni naszą epokę”

M. M. GRMEK, Historia AIDS, początek i pochodzenie 
aktualnej pandemii.

Rybnickie doświadczenia

Z tym mottem, zamieszczonym 
w październikowym numerze 
„Magazynu Medycznego” z ub. 
roku zgodzą się zapewne nasi 
rozmówcy: STANISŁAWA KU
FEL — psycholog, pełniąca obo
wiązki kierownika Oddziału XII 
z łóżkami detoksykacyjnymi 
Państwowego Szpitala Nerwowo- 

i  Psychicznie Chorych w Rybniku 
oraz STANISŁAW WENCELIS — 
psychiatra i internista, konsul
tant medyczny na tym oddziale, a 
jednocześnie przewodniczący Ze
społu Problemowego ds. AIDS 
NACZELNEJ RADY LEKAR
SKIEJ. Trudno więc o osoby bar
dziej kompetentne.

Historia oddziału nie jest dłu
ga, sięga zaledwie sierpnia ubieg
łego roku.

Zaczęło się...
Jednak o wiele wcześniej — 

mówi St. Kuflowa. Wiosną 1989 
roku do szpitala zgłosił się mło
dy chłopak — narkoman, pragną
cy poddać się testom, które po
twierdziłyby lub nie jego obawy 
o to, że jest nosicielem wirusa 
HIV .

Mógłby ktoś zapytać — dlacze
go wybrał akurat szpital psychia
tryczny? Zachodzące pod wpły
wem narkotyków zmiany osobo
wościowe sprawiają, że oddziały 
psychiatryczne zdają się być naj
bardziej predysponowane do 
wstępnego leczenia narkomanów. 
Nawet Marek Kotański, twórca i

animator „Monaru” , zetknął się z 
nimi po raz pierwszy na oddziale 
psychiatrycznym.

Testy dały, niestety, wynik po
zytywny — komentuje St. Kuflo
wa. Panika, jaka wybuchła na

oddziale była zrozumiała. Mało o 
tej chorobie wiedzieliśmy, a i 
personel czerpał wiadomości głó
wnie z sensacyjnych i katastrofi
cznych, a zarazem wyrywkowych 
doniesień prasowych. Polecenie 
„góry” były sprzeczne — od po
mysłu by pacjenta zatrzymać na 
siłę i odizolować, aż do drugiego, 
skrajnego, by się go po prostu 
pozbyć. Oddział psychiatryczny 
prowadził już wtedy sporadycznie 
detoksykację czyli „odtrucie” nar
komanów, którzy stanowili jed
nak zawsze jego czynnik destabi
lizacyjny. Nie utożsamiają się oni 
z chorobami psychicznymi i ich 
pobyt na wspólnym terytorium 
nie wpływa korzystnie na tera
pię ani jednych ani drugich. Co
raz częstsze wykrywanie wirusa 
HIV u narkomanów sprawiło, że 
trzeba ich było koniecznie oddzie
lić od chorych psychicznie. Do
celowo oddział jest przeznaczony 
dla psychicznie chorych zarażo
nych wirusem HIV, aktualnie je
dnak większość jego pacjentów

to narkomani na „odtruciu”. Mia
rą naszego wysiłku może być po
równanie do podobnego oddziału 
w Warszawie, gdzie czternastoma 
pacjentami opiekuje się dwóch 
lekarzy i czterech psychologów. 
Należy dodać, że nastąpiła duża 
ewolucja świadomości personelu. 
Dziś nikt z zatrudnionego tu 
średniego personelu medycznego 
nie obawia się kontaktów z cho
rymi—  mówi St. Kuflowa.

Rotacja na oddziele, który li
czy zaledwie dwanaście łóżek, 
jest bardzo duża — mówi dr St. 
Wencelis. Pamiętajmy, że leczenie 
tu jest całkowicie dobrowolne. 
Zdarza się, że pacjenci rozpoczynają

nają leczenie wielokrotnie, a z 
ponad 150 osób, które się przez 
oddział przewinęły, parę podjęło 
dalsze leczenie w ośrodkach „Mo
naru” i innych czyli wyrwało się 
z tego najniższego, zaklętego 
kręgu.

To jest kwestia wyboru
Nosiciele wirusa HIV uzależ

nieni od środków odurzających 
mają do wyboru: brać narkotyki 
i z tekturką zawieszoną na szyi z 
informacją o swoim nieszczęściu 
liczyć na ludzkie współczucie 
lub... przyjść do nas. Dlatego ni
gdy nie wspomógłbym żebrzące
go narkomana, gdyż w ten sposób 
pomagam mu w zdobyciu środ
ków na następną działkę — mówi 
dr Wencelis.

Trudno w tej chwili oddzie
lić problem narkomanii od pro
blemu AIDS. Ponad 70 proc. zba
danych w Polsce nosicieli wirusa 
HIV to narkomani, pozostałe 
grupy ryzyka, a więc homoseksu
aliści, stanowią 14 proc. zarażonych

nych, a prostytutki 0,8 proc. Pod
kreślam: przebadanych, bo tylko 
te liczby możemy brać pod uwa
gę. Według ostatnich sondaży 
można przyjąć, że w Polsce jest 
około 1,5 tys. nosicieli wirusa 
HIV, a do końca września ub. 
roku chorowały na AIDS 43 oso
by, z czego 29 osób zmarło. Woje
wództwo katowickie jest na dru
gim miejscu, po woj. stołecznym, 
pod względem ilości nosicieli wi
rusa, 3 osoby z objawami klinicz
nymi zmarły. Liczby te mogą być 
jednak mylące, trzeba bowiem 
brać pod uwagę ilość przeprowa
dzonych badań, a w naszym wo
jewództwie robi się ich stosunko
wo dużo. Wiele osób z dodatnimi 
wynikami testów trafia do nas, 
ponieważ działalność rybnickiego 
szpitala rozciąga się na dość du
ży obszar. Mnie nie interesuje — 
mówi dr Wencelius czy narko
man, który się do nas zgłasza jest 
nosicielem wirusa czy nie. W sto
sunku do wszystkich zachowuje
my niezbędne środki ostrożności, 
ale nie są to stroje „kosmiczne” 
— dodaje ze śmiechem.

Chcemy im pomagać i stworze
nie takiego oddziału miałoby 
sens nawet wtedy, gdyby tylko 
jedna osoba dzięki pobytowi u 
nas przestała „brać”. Wśród prze
bywających na naszym oddziale 
narkomanów — nosicieli wirusa, 
nie ma ani jednej osoby z obja
wami klinicznymi AIDS. I, oczy
wiście wierutną bzdurą są krążą
ce po mieście i okolicy opowieś
ci, jakoby masowo umierający 
na AIDS nasi pacjenci chowani 
byli pod osłoną nocy na pobli
skim cmentarzu. Tego typu opo
wieści są pochodną nietolerancji 
społeczeństwa wobec narkoma
nów, którzy stali się, jako głów
na grupa ryzyka w zachorowaniu 
na AIDS, grupą totalnie nie 
akceptowaną i dyskryminowaną. 

(Ciąg dalszy na str. 4)
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Zarząd Miasta 
informuje

Wydziały Urzędu Miasta, które dotąd mieściły się w siedzibie Urzędu 
Rejonowego przy ul. 3 Maja 31 rozpoczną funkcjonowanie w bu
dynkach Miasta;
— Przy ul. Chrobrego 2

1. Wydział Ochrony Środowiska 
od dnia 20 lutego 1991 r.

2. Wydział Spraw Obywatelskich 
od dnia 25 lutego 1991 r.

—- Przy ul. Zawadzkiego 7
1. Wydział Geodezja i Gospodarki Gruntami 

od dnia 28 lutego 1991 r.
2. Wydział Urbanistyki i Architektury 

od dnia 28 lutego 1991 r.
Jednocześnie przepraszamy mieszkańców, że w dniu 22 lutego br. 
Wydział Spraw Obywatelskich ze względu na przeprowadzkę będzie 
nieczynny.

Z książką na uszach
Wypożyczalnia „książek mó

wionych” w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Rybniku, zorganizo
wana z myślą o niewidomych i 
niedowidzących oraz osobach 
starszych, rozszerza swoją dzia
łalność, proponując korzystanie z 
nagranych książek wszystkim 
chętnym. Od osób, które nie po
siadają legitymacji inwalidzkiej, 
upoważniającej do bezpłatnego 
korzystania z nagranego księgo
zbioru, pobierana będzie opłata w 
wysokości 5 tys. złotych za jeden 
tytuł.

Nowa oferta adresowana jest 
głównie do osób pracujących w 
takich warunkach, które umożli
wiają zajęcie uwagi czytaną lek
turą, a więc chałupników, kreśla
rzy itp., a także do wszystkich 
miłośników literatury pięknej umiejących 

 połączyć swoje zajęcia 
ze słuchaniem nagrania. Z „książ
ką na uszach” można pracować 
(gdy ma się magnetofon typu 
walkman) można też umilić nią 
chorym pobyt w szpitalu ofiaru
jąc pożyteczną książkę na taś
mach. Jednorazowe wypożyczenie 
ma tylko jedno ograniczenie: mo
żna pożyczyć wprawdzie dwa ty
tuły, ale tylko 30 kaset.

(em)

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne

„TRANSROW“
w Rybniku, ul. Sosnowa 5

ogłasza przetarg na sprzedaż n/w urządzeń:

— szlifierka do płaszczyzn SPD-40 rok prod. 1988, cena wyw. 
210 mln zł

— zaplecze kontenerowe typu „szatnia” szt. 3 w cenach od 
3—6 mln zł

— maszyna fakturująca SOEMTRON ze stabilizatorem napięcia 
typu ES-131 szt 2 w cenach od 1,5 do 2,5 mln zł

— drukarka D-180 szt. 3 w cenie 3 mln zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02. 1991 o godz. 10, w siedzi
bie przedsiębiorstwa w Rybniku, ul. Sosnowa 5.

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wy
sokości 10 proc. ceny wywoławczej, najpóźniej na godzinę przed 
przetargiem w kasie przedsiębiorstwa.

Informacji udziela Dział Techniczny tel 234-21 wewn. 226.

Kolo Terenowo Serdecznie zapraszamy!
ZWIĄZKU

HURTOWNIAGÓRNOŚLĄSKIEGO
W RYBNIKU

»KAGRIMA«informuje, że posiada lokal
przy ul. Kościuszki 45a do
którego zaprasza swoich poleca artykuły spożywcze
członków i sympatyków w pochodzenia zagranicznego i
każdy poniedziałek o godz. krajowe.
17.00. Czynna w godz. 9.00 — 19.00

Zarząd Rybnik, ul. Kraszewskiego 6
Rybnickiego Koła dojazd z placu Wolności tel.

Związku Górnośląskiego 210-12.

L IS T Y  
do redakcji

SZANOWNA
REDAKCJO!

Wszystkim ludziom dobrej 
woli, którym los ludzi nie
widomych i słabowidzących 
nie jest obojętny, zarząd ry
bnickiej organizacji Polskie
go Związku Niewidomych 
składa serdeczne podzięko
wania. Dzięki tym ludziom 
mogły odbyć się w tym roku 
dwa tradycyjne spotkania no
woroczne dla naszych doro
słych i małych podopiecz
nych.

Imprezy te sponsorowali 
kolejno: Firma malarsko-
tapeciarska Giercarz —  O

kun, cukiernicy: Harazim i 
Konkol, firma Barbary Szo
stak z Rybnika oraz Zarząd 
Okręgu PZN Chorzów.

W  części artystycznej spo
tkania wystąpili: zespół wo
kalno-instrumentalny pod

dyr. p. Heleny Zaik ze Szko
ły Podst. nr 9, dzieci Marii 
z Kościoła M. B. Bolesnej o
raz orkiestra dęta pod dyre
kcją Mariana Wolnego 
przy RZN PW.

Z ramienia Rady Miasta 
pragniemy podziękować pa
niom, dr Anieli Kempińskiej 
i Marii Kufa-Skorupowej za 
wielkie zainteresowanie i 
zrozumienie dla spraw i tru
dnych problemów naszego 
środowiska oraz za wszech
stronną pomoc w ich roz
wiązywaniu. Prezydentowi 
Miasta dziękujemy za dwu
krotne wynajęcie samochodu 
osobowego w grudniu 90 r. 
celem odwiedzenia i obda
rowania podopiecznych se
niorów.

Za Zarząd
przewodnicząca KT PZN
Rybnik
Urszula Giercarz

Przedsiębiorstwo Zieleni M iejskiej w  Rybniku 
oferuje w okresie 

zimowo-wiosennym

USŁUGI O G RO D N ICZE
— prześwietlania drzew, krzewów owocowych i ozdobnych oraz 

wiosenne opryski chemicznej ochrony,
— sadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz zakładanie ży

wopłotu.

Ponadto poleca do sprzedaży:

— okna inspektowe, oszklone w wymiarach 1,5 X  1,0 m — do 
wykonania małej szklarni,

— rośliny doniczkowe, kwiaty cięte, wieńce i inne materiały 
w kwiaciarni „AZALIA”, ul. 3 Maja 12, tel. 217-46.

Nowo otwarta

HURTOWNIA MARGARYNY
44-200 Rybnik, ul. Drzymały 2, tel. 281-10 
(za dworcem PKP i Sądem Rejonowym) 

zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 7—15

Wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci byłego 
starosty rybnickiego i długoletniego pracownika spółdzielczości

mgr. FRYDERYKA ANTESA
składają Rodzinie Zmarłego pracownicy Urzędu Rejonowego 
w Rybniku.

GAZETA RYBNICKA. Obecnie — dwutygodnik samo
rządowy. *  Ukazuje się od 17 sierpnia 1919 roku, wy
dawana w okresie międzywojennym przez Michała Fran
ciszka Kwiatkowskiego, a redagowana od 1927 roku do 
1939 przez Ignacego Knapczyka *  Redaguje kolegium *
Adres redakcji: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54, p. 16, 
tel. 288-25. Biuro czynne od godz. 9.00 do 15.00. *  Wy

Wydawca: Rybnicki Ośrodek Kultury (na zlecenie Zarządu 
Miasta). *  Redakcja nie zwraca materiałów nie zamó
wionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i 
zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowia
da. *  Druk: Prasowe Zakłady Graficzne. Kraków, Al. 
Pokoju 3. 
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M. K.: Można to określić jednym zdaniem: 
panował tu straszny bałagan. Potrzeba oko
ło roku na poprawienie tego stanu. Bilans za 
wrzesień był ujemny. Niemal wszędzie pano
wała niegospodarność, spowodowana zupeł
nym brakiem samodzielności pracowników 
kierujących poszczególnymi działami. Odno
si się wrażenie, że tych ludzi latami odu
czano myślenia innego niż chciała „góra”. 
Zatrważający jest też brak kadry inżynieryj
no-technicznej w dziale górniczym, maszy
nowym i przeróbki mechanicznej.

Red.: Co się już zmieniło?
M. K.: Wynik finansowy — po raz pierw

szy od kilku lat jest dodatni. Wdrażamy no
wy system organizacyjny i finansowy. Fun

wy. Tworzymy akcjonariat pracowniczy z za
gwarantowaniem 51 procent udziałów dla
kopalni.

Red.: Trzy życzenia dla złotej rybki?
M. K.: Skończyć remont domu, spokojnie 

pracować, mieć możliwość niesienia pomocy 
dzieciom osieroconym.

Red.: Credo życiowe?
M. K.: Nie i dużo mi jeszcze brakuje, szcze

gólnie twardej ręki.
Red.: Zainteresowania pozazawodowe?
M. K.: Stolarka, narciarstwo i kontakt z 

przyrodą.
— Dziękujemy i życzymy spełnienia zamie

rzeń.
Rozmawiał: C.G.

dusz socjalny zrównoważyliśmy na zero. W 
dwóch wypadkach występujemy do sądu o 
zasądzenie odszkodowania od starej dyrek
cji. Zarzucamy im niegospodarność.

Red.: Co jeszcze trzeba zmienić?
M.K.: Głównie kontrolę. Chcemy wprowa

dzić „kontrolę funkcjonalną” tzn. każdy każ
dego stopniowo kontroluje. Musimy kadro
wo wzmocnić niektóre działy. Chcemy uczy
nić z naszej kopalni przedsiębiorstwo wielo
zakładowe. Pierwszym ma być elektrownia 
— weszliśmy w kontakt z firmą francuską 
i angielską w sprawie budowy turbiny. Dru
gim przedsięwzięciem będzie ciepłownia wy
posażona w kotły fluidalne spalające najgor

sze gatunki węgla i miałów. Trzecim prze
róbka mechaniczna — przewidujemy prze
budowę z udziałem firm francuskich i nie
mieckich. Dalej cegielnia — tu w spółkę 
wchodzą Austriacy i Niemcy. Przewidujemy 
eksport cegły do Izraela. Następnie Zakład 

Rekultywacji Hałd — od wiosny spółka z 
amerykańską i niemiecką firmą. I wreszcie 
coś dla ducha i ciała — Zakład wypoczynkowy

Przedstawiamy
W kalejdoskopie zmian zachodzących 

wokół nas największe zaciekawienie bu
dzą zmiany personalne. Dyrektorskie fote
le w dużych zakładach pracy to miejsca 
nie tylko eksponowane ale i odpowiedzial
ne. „Gazeta Rybnicka” pragnąc przybli
żać sylwetki nowych ludzi na nowych sta

nowiskach przedstawia dziś dyrektora ko
palni „Chwałowice”, mgr inż. MARIANA 
KONKOLA.

Skończyć remont domu...
Red.: Data i miejsce urodzenia?
M. K.: 14.09.1952 Rybnik.
Red.: Wykształcenie?
M. K.; Wyższe górnicze.
Red.: Stan cywilny?
M. K.: Żonaty od piętnastu lat. Mam dwie 

córki w wieku dziesięć i sześć lat.
Red.: Od kiedy jest Pan dyrektorem kop. 

„Chwałowice”?
M. K.: Zostałem nim 24.10.1990 r. w wyniku

ku wygrania konkursu rozpisanego przez Ra
dę Pracowniczą.

Red.: W jakim stanie zastał Pan kopalnię 
po objęciu swej funkcji?

Propozycje 
na weekend

TEATR

A. Ayckbourn „Farsa na trzy 
sypialnie”, na Dużej scenie TZR 
gra Teatr „Kwadrat” z Warszawy, 
Sobota 23 luty godz. 18.00, nie
dziela 24 luty godz. 16.00 i 19.00 
Ceny biletów 20 tys. zł.

KINA

„Hutnik” : Książe w Nowym Jor
ku — piątek 22 luty godz. 16.30 
i 19.00; Prawo odwetu — niedzie
la 24 luty godz. 16.30 i 19.00.

W czasie trwania konfrontacji 
eksponowane będą w Rybnickim 
Ośrodku Kultury trzy wystawy:
— wystawa malarska z Biura 

Wystaw Artystycznych
— wystawa plakatów filmowych 

oraz
— wystawa „Papież z Polski” — 

Jan Paweł II na znaczkach 
stemplach i medalach z całego 
świata” — zbiór Jerzego Mań
ki.

Ta ostatnia będzie czynna od 4 
do 9 marca w sali Kameralnej 
Teatru Ziemi Rybnickiej.

Rybnik, jak prawie wszystkie 
miasta w Polsce, stał się miej
scem pełnym pułapek i łamigłó
wek. Sprawiły to nieaktualne na
zwy ulic, które w ostatnim okre
sie przeżyły intensywny proces 
przechrzczeń i przemianowań.

I tak oto niekwestionowana 
potrzeba odchwaszczenia nazew
nictwa ulic i uwolnienia ich od 
imion oraz patronów niechcianych 
nielubianych lub skompromito
wanych przysparza wielu ludziom,

Adresowe łamigłówki
zwłaszcza przybyszom (nawet z 
pobliskich okolic), sporo irytują
cych przeżyć, a bywa, że i po
ważnych kłopotów. Ostatnio sama 
trafiłam na zdesperowanego kie
rowcę z Gliwic, który szukał ad
resu na ulicy Tuwima. Okrążył 
miasta w Polsce, stał się miej- 
ściwie wracał do Gliwic, ale zde
cydował się jeszcze raz zapytać o 
tę nieszczęsną ulicę...

Sądzę, że przypadków takich 
jest sporo, a rzecz można całkiem 
prosto rozwiązań, wieszając POD 
lub NAD nową nazwą dawne ta
blice, tyle że przekreślone paskiem 
farby, może być nawet w czar
nym, żałobnym kolorze. Minie je
szcze trochę czasu zanim nowe 
(lub przywrócone) nazwy ulic wej
dą trwale w pamięć mieszkańców 
miasta, a złe emocje towarzyszą
ce ludziom zabłąkanym wśród 
przechrzczonych ulic nie są naj
lepszym owocem słusznych w 
większości decyzji. (em)

W roku 1991 przypada 70 rocz
nica powołania ruchu młodzieżo
wego przy Polskim Czerwonym 
Krzyżu. W rejonie rybnickim ist
nieje 77 szkolnych kół PCK. 
Szczególną aktywnością wyróżnia 
się młodzież Szkoły Podstawowej 
im. Hanki Sawickiej, Technikum 
Mechanicznego, Zasadniczej Szkoły

W PCK -  rok młodzieży
ły Zawodowej przy Ryfamie, Li
ceum Sióstr Urszulanek oraz har
cerze z ZHP. Młodzi ludzie swoją 
opieką otaczają osoby starsze i 
niepełnosprawne. Chłopcy noszą 
im węgiel i zakupy oraz wykonu
ją inne cięższe prace, dziewczęta 
sprzątają, myją okna i pomagają 
w domowych obowiązkach. Mło
dzież włączyła się aktywnie w ak
cję pomocy Litwie (pisaliśmy o 
tym w poprzednim numerze „Ga
zety Rybnickiej”).

Rybnicki Czerwony Krzyż dużo 
uwagi poświęca obecnie działal
ności opiekuńczej i charytatyw
nej. Zbierane są dary dla bied
niejszych mieszkańców naszego 
miasta. Utrzymywany jest kon
takt z pracownikami socjalnymi 
w przychodniach rejonowych. Pro
wadzone są dwa punkty opieki 
nad chorym w domu. — w Żo
rach i Rybniku.
W dzisiejszych trudnych czasach 
wielu ludzi zgłasza się po pomoc, 
ale też wielu jest gotowych tej 
pomocy udzielić. Mieszkańcy Ryb
nika ofiarują wiele darów dla 
tych którzy cierpią biedę. (jak)

Telewizyjne
anomalia

W telewizji zaszły ostatnio 
zasadnicze zmiany personalne, 
natomiast szokujących zmian 
programowych trudno się do
patrzeć. W dalszym ciągu pa
ranoidalna wręcz sytuacja 
panuje w programach sporto
wych: przykrótkie relacje ze 
światowych imprez, skonden
sowane jak tylko się da pro
gramy informacyjne i to tylko 
późnym wieczorem; codzienne 
„Studio Sport” po „Panoramie 
Dnia”, a sportowe „soboty” i 
„niedziele” wraz z „Panoramą 
Światowego Sportu” tylko w 
okolicach godziny 23. To niewiarygodne

, zważywszy, że 
widzami tych programów po
winni być przede wszystkim 
ludzie młodzi. Tymczasem, 
jak tak dalej pójdzie, progra
my redakcji sportowej sobot
nie kino nocne, a przed ich 
rozpoczęciem pojawiać się bę
dzie plansza: „Tylko dla do
rosłych”.

(wack)



Umarł Józef Kojzar

Klisze pamięci
W natłoku codziennych wydarzeń nie dostrzegamy przemian za

chodzących w naszym życiu i otoczeniu. Pojawiają się nowi zna
jomi, nowe zajęcia, rozrywki, potrawy, zapachy.

Lecz równocześnie ubywa pamiątek przeszłości — część tradycji 
ginie. Jest to proces powolny, prawie niedostrzegalny. Inaczej jest 
gdy odchodzi człowiek. Wówczas nagle uświadamiamy sobie potęgę 
CZASU. Spoglądamy na życie zmarłego, tak silnie związane z na
szym i z regionem, w którym mieszkał. Niedawno odszedł od nas 
fotograf JÓZEF KOJZAR; jedna z charakterystycznych postaci ryb
nickich, człowiek ale i instytucja. Przez kilkadziesiąt lat utrwalał

pamięć o różnych wydarzeniach 
— teraz Jego dzieła przypomina
ją o Nim.

Urodził się w Pruszowcu, w 
1901 roku jako syn hutnika Jó
zefa i Matyldy z domu Sobik. 
Po kilku latach rodzina przeno
si się do Rownia. Tam, w wieku 
lat ośmiu, wraz z innymi dzieć
mi ze wsi, pod bacznym okiem 
nauczyciela wita cesarza Wilusia 
jadącego do Pszczyny. To pierw
sze zetknięcie z wielkim świa
tem. Wkrótce nadchodzi następ
ne — wybucha wojna. Podejmu
je pracę w „Silesii” , przerwaną 
wezwaniem do komisji poboro
wej. Otrzymuje skierowanie na 
front i wraz z kolegami wybiera 
się do Żor do fotografa. To wiel
kie przeżycie, może już nigdy się 
nie zobaczą, ale jeszcze większe 

wrażenie wywiera na Nim magia fotografii — błysk magnezji, apa
raty, dekoracje, tajemnicze pojawienie się obrazu na papierze w 
ciemni. Już wie — będzie fotografem! Marzenia te odsunięte zosta
ją na później przez kolejne powstanie, w których wraz z bratem 
Zygfrydem walczy pod dowództwem wujka — Nikodema Sobika.

Wreszcie nastaje pokój. Kolejno otwiera zakłady w Żorach, Ry
dułtowach, Wodzisławiu, prowadzi żorskie kino, pracuje w gliwickiej 
hucie, jednak dopiero Paruszowiec okazuje się miejscem szczęśli
wym. Później przenosi zakład na ulicę Raciborską, następnie Gimna
zjalną (Chrobrego), po czym w pobliże Nowego Kościoła, otwiera 
też filię w Knurowie. I gdy wszystko toczy się wspaniale — na
stępuje katastrofa: wybucha wojna. Ucieka na wschód i... wraca po 
zetknięciu się z władzą radziecką. Zakład przejęty zostaje przez nie
mieckiego zarządcę. Na 5 długich lat. W roku 1945 rzemiosło pierw
sze przystępuje do odbudowy zniszczeń, lecz wkrótce przy okazji 
„bitwy o handel” i ono otrzymuje solidny cios. Nie ma już zakła
du. Jest spółdzielnia... I znów od początku... W nowo wybudowa
nym domu na Karolince pojawiają się pierwsi klienci.

A później wciąż chrzty, roczki, komunie, wesela, pogrzeby. W za
kładzie i w terenie, zdjęcia w szkołach, szpitalach, na spotkaniach. 
Dziesiątki tysięcy zdjęć. Prawie po ostatnie dni. I dzień ostatni. Ry
bnicki cmentarz, 19 stycznia 1991 roku. Pożegnanie. Nie wszystek 
umarł.

Na rodzinnych portretach
W tysiącach albumów
Wszędzie zostawił swój znak.

Rayman

S wój język, owszem, 
mamy. To, że nie naj
lepiej nim władamy, 

nie stanowi dziś większego 
zmartwienia. Zbliżamy się 
przecież do świata, więc jak 
najszybciej musimy pokonać 
barierę językową. Że często 
kosztem mowy  rodzimej - 
trudno, taki wymóg chwili...

Do szkół podstawowych 
wchodzą stopniowo języki za
chodnie, rugując język rosyj
ski. Niechęć do samego języka 
zawsze okazuje się poważnym 
błędem. Rusycyści płacą swo
je "frycowe” i to ich zmart
wienie czy zdążą się przekwa
lifikować czy zabraknie dla 
nich pracy. Prawdziwi fa
chowcy językowi do rybnickich

Polacy nie gęsi...

OJCIEC REF

Odkąd pamiętam, zawsze wisiał w 
pokoju, w którym mieściło się naj
pierw moje dziecinne łóżeczko, a póź
niej całkiem duży półkotapczan. Obraz 
był nieduży, zapewne jednego z fran
cuskich mistrzów pędzla i przedstawiał 
mężczyznę jadącego na osiołku zacie
nioną uliczką małego miasteczka. Był 
to przełom lat sześćdziesiątych i sie
demdziesiątych, toteż obraz był tylko 
nie najlepiej oprawioną kopią, naby
tą przez moich rodziców, pewnie za 
niewielką sumę, w jakiejś księgarni. 
To jednak nie miało dla mnie znacze
nia. Ważne było, że wisiał w moim 
pokoju. Wyrastałem w jego obecności

kich podstawówek się nie 
garną. Zatem, znaleźli zatrud
nienie w szkołach maturzyści, 
którzy nie dostali się na stu
dia. Można by dyskutować ile 
korzyści płynie z błędnie na
uczanego pod względem meto
dyczynym języka obcego. O 
merytorycznym przygotowaniu 
nie wspomnę, gdyż na razie 
ludzie ci nie zostali poddani 
żadnym egzaminom.

A co z młodzieżą kl. VI— 
VIII? Wcześniejszy kontakt z 
językiem zachodnim złapać 
może na licznie organizowa
nych kursach i korepetycjach. 
Ale tylko nielicznych rodzi
ców stać na bajońskie sumy 
żądane przez korepetytorów. 
Pozostają kursy. Organizato
rzy tychże trafili już do szkół. 
Obiecują prawie cuda: biegłe 
opanowanie języka w śmiesz
nie krótkim czasie, praktyki 
językowe za granicą, nie mó
wiąc oczywiście na początku 
ile taka gratka kosztuje. W 
szkole długo jeszcze będzie 
 brakowało nauczycieli języ
ków obcych, gdyż płace są 
niestety nieporównywalne z 
„kursowymi”. Póki co, gdzie 
się da, uczmy się języków!.

 (log)

Jaka jest
Wie tylko ten obok 
Jest miła
tajemnicza, ponieważ to kobieta
W jej oczach nie ma mnie 
Stoję na krawędzi
Spoglądając czasem
boję się
jestem zła
W niej znajduję jego 
Siła oczu osiąga stan, 
który pozwala jej ożywiać 
tych wszystkich 
więdnących 
niewidzialnych 
Dzięki niej 
rosnę
Od niedawna

Kasia L.
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Rzeczowo o AIDS
(ciąg dalszy ze str, 1)

Stąd warto przytoczyć, sformuło
wanie w publikacjach Światowej 
Organizacji Zdrowia, gdzie wy
mieniono trzy epidemie: epidemię 
zarażenia wirusem HIV, epidemię 
choroby AIDS oraz...

Epidemię strachu.
Z trzech epidemii ta ostatnia 

wydaje się być najgorsza, bo ogarnęła 
 największą ilość ludzi. 

AIDS obawiają się nie tylko lu
dzie zakażeni i chorzy, ogromne 
poczucie zagrożenia mają także 
ludzie zdrowi. Jest to o tyle nie
bezpieczne, że lęk przed zakaże
niem przeradza się w lęk przed

osobami zakażonymi. A stąd tyl
ko krok do zachowań agresyw
nych zmierzających do izolacji 
społecznej chorych. Powtarzam i 
powtarzać będę przy każdej okazji 

 — kontynuuje dr Wence
lis: ani z racjonalnego, ani z ety
cznego punktu widzenia izolacja 
nosicieli wirusa i chorych na 
na AIDS nie jest zasadna. To, że 
nasz oddział jest zamknięty i tru
dno dostępny, nie świadczy o po
trzebie izolowania chorych z po
wodu AIDS. My po prostu nie 
chcemy dopuścić, by przebywa
jący tu narkomani mieli ułatwio
ny dostęp do środków odurzają
cych. A, niestety, próby przerzu
tów takich środków są stale czy
nione. I to jest jedyny powód 
zamknięcia oddziału, co ponoć tak 
niepokoi opinię publiczną.

Istnieją tylko trzy możliwości 
zarażenia się HIV: drogą kontaktu

tu seksualnego, drogą bezpośred
niego kontaktu uszkodzonej skóry 
lub błon śluzowych z krwią czło
wieka zakażonego oraz wirus 
może przeniknąć do organizmu 
dziecka od zakażonej matki. Nie
znane są przypadki przeniesienia 
zakażenia inną drogą, a zwła
szcza w czasie zwykłych kontak
tów w domu, szkole czy miejscu 
pracy. By się zakazić trzeba się 
wykazać postawą co najmniej 
aktywną: utrzymywać szerokie, 
niekontrolowane kontakty sek
sualne czy być narkomanem i używać 

 niewyjałowionych igieł i 
strzykawek. Problem zakażenia 
krwi w czasie transfuzji został w 
zasadzie rozwiązany, wszyscy bo
wiem krwiodawcy są testowani 
na obecność wirusa.

Naszym najważniejszym w tej 
chwili zadaniem jest uświadomie
nie społeczeństwu tych prawd,

bowiem to właśnie niewiedza owocuje 
 lękiem. Musimy nauczyć 

się współżyć z chorymi i nosicie
lami wirusa i przestać demonizo
wać problem. Najszersza grupa 
ryzyka, a więc narkomani są czę
ścią społeczeństwa, które w prze
ważającej części ponosi winę za 
ich istnienie. Należy wystrzegać 
się więc wszelkich form jawnej 
czy ukrytej dyskryminacji cho
rych na AIDS, którzy na równi z 
każdą inną cierpiącą ludzką isto
tą mają prawo do właściwej opieki 

 i pomocy, ponadto tylko 
stworzenie poczucia bezpieczeń
stwa osobom chorym i nosicielom 
HIV może zapewnić nam ich 
współpracę w próbach przerwa
nia łańcucha dalszych zakażeń i 
umożliwi opanowanie epidemii.

napisała
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- patrzyłem na niego, gdy rankiem 
otwierałem oczy i oglądałem jego nie
wyraźne kształty przed zaśnięciem. 
Zmieniały się kolory ścian, ustawienie 
mebli, a on ciągle wisiał i tym sposo
bem odbywała się moja mała, nieświa
doma e dukacja estetyczna. Dziś już 
pełny rok wisi w moim akademickim 

pokoju. Chyba tak właśnie powinno 
wyglądać życie obrazu — w konkret
nym domu, w konkretnej rodzinie, nie 
zaś w ponurym muzeum, tylko w wyzn
aczonych dniach i porach.
Na szczęście czasy obowiązywania 

socrealistycznych dominant estetycz
nych dawno już za nami, a co waż-

ważniejsze, w ostatnim czasie pojawiło 
się wiele sklepów-galerii, w których 
nabyć można wytwory sztuk plastycz
nych: akwarele, oleje, rysunki, makra
my, artystyczną ceramikę i biżuterię, 
niekonwencjonalne fatałaszki etc. We
źmy taki Rybnik: galeria „Pod mane
kinem” ze swoją cudowną atmosferą, 
„Cafe-bar galeria” koło Starego Koś
cioła z przemiłą i fachową obsługą, 
gdzie można po prostu przyjść i sycić 
oczy i duszę; jest galeria „Sztuki Pol
skiej” na Rynku i jeszcze kilka in
nych.

Może warto przeprosić ze się sztu
ką i gdy już kupimy kolorowy tele
wizor i magnetowid, a podłogę zaście
lemy nowym dywanem, wprowadzić do 
swego domu coś na tyle pięknego, by 
niezależnie od upływającego czasu do
starczało nam niezmiennie głębokich 
przeżyć estetycznych. Wszak mądrzy 
ludzie, od zawsze przekonują nas, iż 
obcowanie z prawdziwą, autentyczną 
sztuką może być prawdziwą rozkoszą.

Stare, d o b re  czasy
S łyszałem ostatnio szokującą opinię domorosłych „ekologów” na temat odno

wy środowiska naturalnego na Śląsku. Twierdzili oni, iż dawniej, to jest przed 
wojną, tak samo bezwzględnie eksploatowano tę ziemię i nie dbano wcale o śro
dowisko naturalne.

Owszem, dawniej nie było takiego wyczulenia na sprawy ekologii jak dzisiaj, 
ale o swoją ziemię Ślązacy dbali z godną podziwu konsekwencją. Niechaj przy
kładem będzie drobne zestawienie. W latach 1931/32 na samą tylko regulację 
rzek i potoków, Sejm Śląski przeznaczył ze swojego skarbu 1 mln złotych, zaś 
w tym samym okresie sejm w Warszawie, na te same cele przeznaczył dla całej 
Polski jedynie 135 tys. złotych. (szoł)

— A czemu to? Cóż biedno Świnia 
temu winna, żech jo 25 lot temu takie 
głupstwo zrobiół...

Pewien bergmon przypatrywał się w 
cyrku, jak pogromca poskramiał dzi
kie zwierzęta. Po przedstawieniu udał 
się do właściciela cyrku i powiada:

— Przeboczom, panoczku, wiela by 
też to kosztowało, jakby mi tak wytre
sowali moja baba?

Ryszard, słuchaj jeny! Za tydzień ob
chodzimy strzebne wesele. Może bych
my tak na ten dzień zabili świnia?

B AL PRZYJAŹNI
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Austria

ckiej zorganizowało 2 lutego br., w sali 
tanecznej Domu Rzemieślnika w Ryb
niku, bal karnawałowy. Muzyka zdominowana

 była wiedeńskimi walcami Strau
ssa, o północy, prezes towarzystwa — 
Tadeusz Stajer oraz znany folklorysta i 
gawędziarz śląski — Henryk Konsek z 
Gotartowic przeprowadzili konkurs „Miss 
Balu — Karnawał 91 Rybnik”. Została 
nią Izabela Skaźnik z Rybnika.

TPPA przeprasza wszystkich uczestników 
balu za niedostatecznie ogrzaną sa

le taneczną. Było to niedopatrzenie ze strony 
Cechu R z emiosł Różnych. Ufamy, że 

atmosfera imprezy była o wiele cieplejsza 
i serdeczniejsza niż sala taneczna

4 lutego br. odbyło się zebranie TPPA, 
na którym dokonano poważnych zmian 

w składzie prezydium. Tekst i zdjęcie: 
STANISŁAW KUŚ

AN TEK—
SHOW

Ministranci parafii św. Antoniego we 
wtorek 12 lutego ubawili wszystkich 
obecnych swym kabaretowym przed
stawieniem. „Antek — Show”, bo tak 
nazwali swój kabaret dowcipni mini
stranci, odbył się w salce katechetycz
nej wspominanej parafii. Zdarzenie to 
było objawem zdrowego poczucia hu
moru tych, którzy powszechnie postrze
gani są tylko jako chłopcy z poważną 
miną „służący do mszy”.

Gdy ministranci z innych rybnickich 
parafii pójdą drogą swoich kolegów od 
„Antka — Show”, to niebawem zapro
szą nas pewnie takie kabarety jak 
„Francmaniada” czy „Jadzia-Boys- 
Show”. Ale to już po Wielkim Poście.

(SZOŁ-SHOW)

Kej kolęda, kolęda!
Jak podano w ogłoszeniach duszpa

sterskich parafii św. Antoniego, w cza
sie tegorocznych wizyt duszpasterskich, 
zwanych potocznie kolędą, 80 proc. ro
dzin tej parafii otwarły drzwi swych 
domów przed „kolędnikami”. (SZOŁ)

Śląskie nieuctwo?
Blisko 200 osób zebrało się 10 lutego br. w Sali Papieskiej 

kościoła pw. Królowej Apostołów w Rybniku, by spotkać się 
z senator RP, prof. DOROTĄ SIMONIDES. Mimo iż temat pre
lekcji zorganizowanej przez KIK, był z góry ustalony i brzmiał: 
„Odrębność etniczna a narodowa na Śląsku”, większość słucha
czy przybyła na spotkanie przyciągnięta atrakcyjnością znanej 
na Śląsku prelegentki.

Dorota Simonides, z domu Badura, urodziła się w 1928 roku 
w Janowie w województwie katowickim. Studiowała najpierw 
w Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w Uniwersytecie 
Wrocławskim filologię polską i etnografię. Po wielu latach pracy 
naukowej, osiągnęła najwyższy tytuł naukowy — profesora zwy
czajnego w 1985 roku. Kierowała katedrą etnografii w Uniwer
sytecie Wrocławskim i była dyrektorem Instytutu Filologii Pol
skiej WSP w Opolu, gdzie prowadzi Zakład Folklorystyki.

W 1990 roku wygrała wybory uzupełniające do senatu RP, 
zdobywając większość głosów od swego głównego konkurenta, 
Jana Króla. W ubiegłorocznych wyborach prezydenckich poparła 
Tadeusza Mazowieckiego. Aktualnie jest sympatykiem Unii De
mokratycznej.

Wykład jaki wygłosiła prof. Simonides miał charakter histo
riozoficznej refleksji nad historią Śląska, zmierzającej w kie
runku ukazania „śląskiej świadomości” . Ślązacy posiedli poprzez 
koleje swych dziejów głęboką świadomość etniczną. Etniczność ta 
oscyluje w kierunku „małej ojczyzny” jako przestrzeni życia i 
przestrzeni wartości, a poczucia tego nie można w żadnym wy
padku utożsamiać ze świadomością narodową. To  poczucie etnicz
ności, wyrażające się w przywiązaniu do swojej „ojcowizny — 
małej ojczyzny”, nie przybrało na ziemi pogranicza, jaką nie
wątpliwie jest Śląsk, jednoznacznej deklaracji narodowej. Stąd 
— jak tłumaczyła prof. Simonides — rzeczą naturalną jest, że 
ludzie mieszkający na Śląsku, mogą uważać się za Polaków, 
Niemców lub po prostu Ślązaków. Wszelkie bowiem nieporozu
mienia w sposobie traktowania Ślązaków, rodzą się przede wszy
stkim stąd, że myli nagminnie obywatelstwo, narodowość i po
czucie etniczne.

Taki też charakter miała przytłaczająca część pytań stawia
nych prelegentce.

Jedno z nich zdominowało prawie całkowicie ostatnie 50 m i
nut spotkania. Szło bowiem o znane już szerokiemu ogółowi 
twierdzenie prof. Simonides, że Ślązacy mają prawie genetycz
nie zakodowaną niechęć do kształcenia się i do przyjmowania 
stanowisk kierowniczych. Teza ta jak większość uogólnień, już 
z samej swojej indukcyjnej konstrukcji pozbawiona jest cech 
NIEZAWODNOŚCI. A więc logicznie rzecz ujmując, Dorota Si
monides może mieć rację, ale może się też mylić. Pewne jest 
jednak to, że swoją tezą poważnie irytuje wszystkich Ślązaków 
(mimo, iż niektórzy przyznają jej jakąś część racji).

Jeżeli ktoś jeszcze twierdzi, że teza „Ślązak jest nieukiem” 
(twierdzenie uproszczone), posiada znamiona poprawności, to nie
chaj sobie to przełoży na język innej rzeczywistości, np. „Po
lacy wysysają z mlekiem matki antysemityzm”, „Zakonnicy i 
księża, jak zresztą inni kawalerowie są samolubni” i „Niemcy 
jako społeczeństwo, są zdeterminowani afektem do piwa i roz
poczynania wojen światowych”. Ależ skąd, westchnie wielu czy
telników, w powiedzeniu prof. Simonides chodzi o skompliko
wany proces historyczny. Ślązacy będąc całe wieki rządzeni przez 
przybyszów, a nie „rodaków”, wyrobili sobie niechęć do piasto
wania urzędów z obcego nadania. Stronienie od wiedzy zaś, moż
na wytłumaczyć praktycyzmem i trzeźwym wyczuciem rzeczy
wistości. No tak, ale jak wytłumaczyć fakt, że w XIV wieku 
na Uniwersytecie w Pradze i w Krakowie, ogromną część pol
skojęzycznych studentów stanowili Ślązacy? Nie można mieszać 
faktów — odeprze to twierdzenie obrońca tezy o nieuctwie — 
wtedy były inne czasy... Nie powinno się też tworzyć faktów 
podobnych do lodowej góry, której malutka, widoczna część (np. 
chwytliwa i bezrefleksyjnie przyjmowalna teza o nieuctwie Ślą
zaków), kryje pod sobą wielkie niebezpieczeństwo.

Jedno z niebezpieczeństw wyraził pewien uczestnik niedziel
nego spotkania, prosząc prof. Simonides „(...) niech pani zrezy
gnuje, niech pani nie wyraża się publicznie w taki sposób o 
rzekomym nieuctwie Ślązaków (zabierający głos nie podzielał 
zdania prelegentki), bo to stawia Ślązaków w złym świetle, i 
tak postrzeganych gdzieniegdzie jako Szwabów, Szkopów, „Niem
ców”, czy wreszcie roboli i „murzynów” od kopania węgla. (...) 
Do tego mamy być jeszcze nieukami?”

Profesor Dorota Simonides odpowiedziała, że nie może nie 
mówić tego co widzi.  Wydaje się jednak, że tezy z dziedziny 
etnografii czy etnologii, zmieniają diametralnie swoje brzmie
nie, gdy ogłasza się je z pozycji osoby sprawującej funkcje o 
charakterze regionalnym i państwowym. W tym przypadku re
zonans społeczny skłania do ostrożniejszego głoszenia dość ryzykownych

 tez. Przekonałem się o tym uczestnicząc w spotkaniu 
z prof. Dorotą Simonides, zorganizowanym przez rybnicki KIK.

MAREK SZOŁTYSEK
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Rybnik stolicą 
polskiego baseballa

Skąd wziął się baseball w Rybniku? To ciekawa i dość niezwykła 
historia. Początek dał... palant. Jeszcze przed I wojną światową w 
zaborze pruskim — Wielkopolsce, na Śląsku zaczęły powstawać dru
żyny palantowe. Była to polska odpowiedź na przychodzącą z Za
chodu piłkę nożną. Palant jako gra typowo polska miał obronić pol
ską młodzież przed „obcym” futbolem. Drużyny palantowe miały 
być ostoją polskości, dlatego też najwięcej ich powstało na Śląsku. 
Przed II wojną światową, a jeszcze i po wojnie w latach pięćdzie
siątych i sześćdziesiątych istniały I i II liga palanta w których 
grało 30 zespołów. Podczas organizowanych wtedy festynów często 
odbywały się mecze palanta. Jednak stopniowo ta gra została wy
parta przez piłkę nożną i telewizję. Palant jednak nie zaginął a naj
więcej grających w niego drużyn przetrwało na Śląsku — w oko
licach Rybnika. Tu też miał swoją siedzibę Polski Związek Piłki 
Palantowej, którego wieloletnim prezesem był Brunon PRZELIORZ. 
Związek ten, choć zarejestrowany w sądzie, nie był uznawany przez 
ówczesne władze sportowe.

Rybniccy baseballiści podczas spotkania z GEORGEM BUSHEM
w rezydencji ambasadora USA w Warszawie. (Na fotografii George 
Bush wyróżniony jest kółkiem). Rep. Official White House photo
graph, 10.07.1990.

Na początku lat siedemdziesiątych prezes Przeliorz dowiedział się, 
że w Czechosłowacji grają w jakąś grę z pałką i piłką. Nawiązano 
kontakty z Czechami. Okazało się, że tą grą był softball — odmia
na baseballa. Do Polski przyjechał Pavel Knobloch, który zaraził 
rybniczan softballem. Zaprosił ich do Pragi, gdzie Polacy nauczyli 
się grać w tę grę. Pierwszą rękawicę kupiono od Czechów za... pół 
litra. Związek Piłki Palantowej przemianowano na Polski Związek 
Piłki Palantowej i Softballa. Do gry brakowało jednak odpowied
niego sprzętu. Pomoc otrzymano z Holandii i Japonii . W 1983 r. 
dzięki nawiązanym kontaktom przyjechała do Polski holenderska

Fatałachy z naszej szafy

Biała bluzka 
jest dobra na wszystko

Ciągnąca się od paru miesięcy 
zima wpływa na nas ogromnie 
nużąco. Dość już mamy zawartoś
ci naszej szafy, nawet drogie, mo
herowe swetry, które zaraz po za
kupie były naszą dumą, wydają 
się nam smutne i szare. Co więc 
zrobić, by nieco rozjaśnić zimo
we dni? Odpowiedź jest prosta: 
należy sprawić sobie białą bluzkę.
Można kupić gotową, a wybór w 
Rybniku i przyległych miastach 
jest spory, można też uszyć sobie 
samej, korzystając z wykrojów w 
licznie pokazujących się w kios
kach żurnali. Z materiałem też 
nie powinno być kłopotów, choć 
lepiej oczywiście, by była to tka
nina naturalna: jedwab, bawełna, 
atłas.

Ile pomysłów, tyle fasonów: z 
dużym kołnierzem, wiązaniami, 
stójką, ozdobione wstawkami koronkowymi, 

perełkami, ale też pro

proste, sportowe, obszerne, o męskim 
kroju, często noszone na wierzch. 
Dla bardziej odważnych dziew
cząt — przeźroczyste, noszone na 
ładną bieliznę. Z tą ostatnią nie 
powinno być kłopotu, bo pokaza
ły się w butikach piękne, jedwa
bne, chińskie bieliźniane komple
ty, których cena może trochę od
straszać, ale cóż to za przyjem
ność mieć na sobie takie cacko!

Białe bluzki przydają świeżości 
co może być korzystne dla kobie
ty w każdym wieku. Biała blu
zka przystosowuje się także do 
kontekstu: w eleganckim wnętrzu 
jest elegancka, w otoczeniu spor
towym nabiera także sportowego 
charakteru, w biurze wygląda sta
tecznie, na wycieczce — na lu
zie. A więc biała bluzka dobra 
na każdą okazję !

WRÓŻKA

drużyna baseballistów. Wtedy po raz pierwszy pokazano w Polsce 
prawdziwy baseball. W 1984 r. po śmierci Brunona Przeliorza pre
zesem związku został Jan LISZKA. Związek uzyskał nową nazwę
— Polski Związek Softballa i Baseballa i został zarejestrowany nie 
tylko w sądzie, ale także w Komitecie do spraw Młodzieży i Kul
tury Fizycznej. Do Polski przyjechał przedstawiciel Europejskiej Fe
deracji Baseballa Franco Giovanni. Przywiózł on ze sobą sprzęt 
baseballowy za 5 tys. dolarów. I tak się zaczął baseball w Rybniku. 
Nawiązano kontakty z ambasadami USA, Kuby — krajów w któ
rych baseball jest najbardziej rozwinięty. Szczególną pomoc polskim 
baseballistom okazywał ówczesny ambasador USA John Davies. Nie 
były to jednak sprzyjające czasy dla baseballa. W stanie wojennym 
była to gra podejrzana — „imperialistyczna”. Podejrzane też były 
spotkania rybnickich baseballistów z Amerykanami. Śledzono ich 
i przesłuchiwano. Gdy na turniej zorganizowany w Jastrzębiu przy
jechał sekretarz ambasady USA — esbecy chodzili, węszyli i wy
pytywali. Działaczom sugerowano nawet zmianę nazwy ich związku
— bo „baseball” to „źle brzmi”. Jednak nie odstraszyło to miłośni
ków tej gry. A nie mieli oni łatwego życia. Cała praca w związku 
odbywała się społecznie. Wyjazdy na turnieje, mecze i zgrupowania 
odbywały się w ramach urlopu. Często wydatki trzeba było pokryć 
z własnej kieszeni. Dopiero od niedawna trochę pieniędzy uzyskano 
od władz polskiego sportu.

Mimo wielu trudności nawiązywano nowe kontakty zagraniczne, 
tworzono nowe zespoły, ściągano zagranicznych szkoleniowców. Po
wstała liga baseballa, w której gra 10 zespołów. Od 1984 r. w Ryb
niku organizowany jest Memoriał im. Brunona Przeliorza w Base
ballu i Softballu. W 1990 r. po raz pierwszy polscy baseballiści ucze
stniczyli w Mistrzostwach Europy. Duży sukces odnieśli juniorzy 
zdobywając trzecie miejsce w swojej grupie. A 70 proc. drużyny 
juniorów stanowią chłopcy z Rybnika. W Rybniku i okolicach ma 
swoją siedzibę wiele drużyn baseballowych. Są to: SILESIA Ryb
nik, KOLEJARZ Rybnik, GÓRNIK Boguszowice, LKS Rój-Żory i 
GKS Jastrzębie. Zespół baseballowy istnieje także w Cyprzanowie, 
a w Jastrzębiu jest nawet prywatna drużyna — zorganizowana 
przez samych zawodników. W rybnickich klubach bardzo rozwi
nięta jest praca z młodzieżą. Istnieje tu tzw. „mała liga”, w której 
grają po cztery zespoły. Jeden z nich tworzą chłopcy ze szkoły nr 
20 w Gotartowicach. Trenowanie i gra w baseball to dla nich wiel
ka frajda. W czasie wizyty prezydenta Busha w Polsce rybniccy 
chłopcy oraz działacze związku spotkali się z nim w Warszawie. By
ła to najbardziej przedłużona audiencja ze wszystkich spotkań Geor
gea Busha w naszym kraju. Miała trwać 15 minut, a trwała 40. 
Był to duży propagandowy sukces polskiego baseballa. Bez amery
kańskiej pomocy rozwój baseballa w Polsce byłby bardzo trudny. 
Jest to bowiem kosztowny sport. Amerykanie jednak są chojni i ży
czliwi.

W 1986 r. był w Polsce jeden z 4 najlepszych baseballistów świa
ta, Polak z pochodzenia Stan Musioł. Przywiózł on sprzęt basebal
lowy za 40 tys. dolarów. W 1990 r. prezes Jan Liszka był w Balti
more i Waszyngtonie. Rozmawiał z tamtejszymi klubami baseballo
wymi i biznesmenami Otrzymał nawet honorowe obywatelstwo Bal
timore. Kontakty te zaowocują bliższą współpracą Rybnika i Bal
timore. W najbliższym czasie powstanie w ośrodku w Kamieniu 
prawdziwe boisko do baseballa. W 1992 r. może uda się zorgani
zować na nim międzynarodowy turniej.

Życzymy rybnickim baseballistom spełnienia tych planów!
MAREK JAKUBIAK

Żużlowy
Serwis

Informacyjny
Rybniccy żużlowcy podzielili się już na tzw. stajnie poszczegól

nych mechaników. I tak: duet Jan Nowak — Wojciech Piontek przy
gotowywać będzie motocykle dla B. Klimowicza, M. Korbela, D. Flie
gerta oraz zawodników młodzieżowych i żużlowej szkółki; Henryk 
Krzyżak dla braci Skupieniów, natomiast Mirosław Dudek dla H. 
Bema i A. Pawliczka. Te trzy stajnie będą funkcjonować niezależ
nie, na zasadach konkurencji.

Planowana jest budowa centralnego odwodnienia rybnickiego to
ru, które umożliwi rozgrywanie zawodów nawet w trudnych wa
runkach pogodowych.

Na 24 marca wyznaczono datę sparingowego spotkania ROW — 
Unia Tarnów, które rozegrane zostanie na Rybnickim torze. W dru
żynie „Jaskółek” wystąpi prawdopodobnie Nowozelandczyk, Mitch 
Shirra, natomiast w zespole gospodarzy spodziewany jest Czecho
słowak, Zdenek Tesarz.

10 lutego odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami ryb
nickiego klubu i Bobem Dugardem — ojcem Martina, mające na 
celu sfinalizowanie startów dwóch Anglików jeżdżących w barwach 
Oxfordu, w zespole ROW-u Rybnik. Drugim żużlowcem, obok Mar
tina Dugarda, który chce startować w Rybniku jest dziewiętnasto
letni Dean Barker, drugi wicemistrz Anglii juniorów, z roku ’89 (w 
ubiegłym sezonie uzyskał średnią z jednego meczu 5,67 pkt., zajmu
jąc 49 miejsce na liście klasyfikacyjnej). Byłby on traktowany jako 
żelazna rezerwa rybnickiej drużyny. Omawiano również sprawę zor
ganizowania w Rybniku meczu ROW kontra Liga Brytyjska. Szcze
góły i wywiad z Bobem Dugardem w następnym numerze „GR” .

(wack)
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Nasze typy
FILM

KONFRONTACJE FILMOWE 
1990

TEATR Ziemi Rybnickiej za
prasza w dniach 4—15 marca br. 
na przegląd dwunastu najlepszych 
filmów roku 1990. Seanse będą 
się rozpoczynać o godzinach: 15.00 
— 17.30 — 20.00. Wyjątkowo film 
pt. „Kino Paradiso”, wyświetlony 
zostanie w godzinach: 14.30 — 
17.15 — 20.00. Karnety na wszy
stkie 12 filmów w cenie 110 tys. 
zł można kupić w kasie TZR. Dla 
tych jednak, którzy tegoroczny 
przegląd filmowy potraktują wy
biórczo, organizatorzy przewidzie
li, w miarę wolnych miejsc, moż
liwość kupienia biletu na jeden 
tylko film na godzinę przed roz
poczęciem seansu. Bilet taki bę
dzie kosztował 10 tys. zł.

Organizatorzy przeglądu filmo
wego w Rybniku przewidują tak
że dodatkowy seans dla szkół, zaś 
na seanse o godz. 15.00 i 14.30 
bilety sprzedawane z 50 proc. bo
nifikatą dla studentów oraz eme
rytów i rencistów.

Oto tytuły filmów wyświetla
nych w czasie tegorocznych 
„Konfrontacji”.

„DZIKOŚĆ SERCA” (Wild at 
heart): dramat sensacyjno-eroty
czny, prod. USA, reż. David

Lynch, Złota Palma w Cannes, 
dzień projekcji — 4 marzec;

„ROSELYNE i LWY” (Roselyne 
et les liones): romans przygodo
wy, prod. francuskiej, reż. J. J. 
Beneix, dzień projekcji — 5 ma
rzec;

„HARDWARE” (Hardware): 
film fantastyczna-naukowy, prod. 
angielsko- amerykańska, reż. R. 
Stanley, Grand Prix w Averiaz, 
dzień projekcji —- 6 marzec;

„Ży c ie  z a  Ży c ie  — k o l b E”
moralitet, prod. polsko-niemiecka, 
reż. K. Zanussi, dzień projekcji — 
7 marzec;

„TAXI BLUES” : film obyczajo
wy, prod. francusko-rosyjska, reż. 
Paweł Łungin, wielka nagroda za 
reżyserię w Cannes, dzień projek
cji — 8 marzec;

„JEZUS Z MONTREALU” (Je
sus de Montreal): moralitet, prod. 
kanadyjska, reż. D. Arcand, na
groda specjalna jury w Cannes, 
dzień projekcji — 9 marzec;

„WOŻĄC PANIĄ DAISY” (Dri
ving Miss Daisy); komedia, prod. 
USA, reż. B. Beresfort, 4 Oskary, 
dzień projekcji — 10 marzec;

„HENRYK V” : kostiumowy 
fresk historyczny, prod. angielska, 
reż. K. Branagh, „Oskar” za ko
stiumy, nagroda „Felixa”, dzień 
projekcji — 11 marzec;

„OPIEKUŃCZE LATO” (The 
sheltering sky): romans obyczajo
wy, prod. włosko-angielska, reż. 
Bernardo Bertolucci, dzień pro
jekcji — 12 marzec;

„OTCHŁAŃ” (The abyss): film 
 fantastyczno-naukowy, prod. USA, 
reż. James Cameron, „Oskar” za 
efekty specjalne, dzień projekcji 
— 13 marzec;

 „MOJA LEWA STOPA” (My left
foot): dramat, prod. angielska, reż. 
Jim Sheridan, dwa „Oskary”, 
dzień projekcji — 14 marzec,

„KINO PARADISO” (Nuova 
cinema „Paradiso”): komediodra
mat, prod. włosko-francuska, reż. 
G. Tornatore, dzień projekcji — 
15 marzec.

(oprac. SZOŁ)

KSIĄŻKA
„Przypadki Angie’go Marcha” 

Soula BELLOWA

Czując przesyt literaturą sensa
cyjną i erotyczną, jaką serwują 
nam uliczni, i nie tylko, księga
rze, z ulgą powitaliśmy następną 
pozycję z tak lubianej przez wie
lu czytelników serii jak „Współ
czesna Proza Światowa” Państwo
wego Instytutu Wydawniczego. W 
dawno nie widzianej na półkach 
„czarnej serii” , nazwanej tak od 
czarno lakierowanej okładki, wy
szła powieść Soula BELLOWA z 
1954 roku „Przypadki Angie’go 
Marcha”. Jest to radykalna i re
alistyczna powieść o dużych am
bicjach, przedstawiająca obraz amerykańskiego

 społeczeństwa w 
latach 30. Bohater przeżywa klę
ski i sukcesy, jest jednocześnie 
dobroduszny i podstępny, uczciwy, 
ale nie gardzący okazją do ma
łych kantów, czujący pociąg do 
książek, ale nigdy nie osiągając 
prawdziwej, głębokiej wiedzy.

sentymentalny
Posiłkując się książką Leszka 

Szumana „W kręgu znaków zo
diaku” radzimy:

KTO Z KIM NA ŚLUBNY 
KOBIERZEC

Dziś ciąg dalszy przeglądu potencjalnych 
 partnerek

PAN STRZELEC 
i PANNA WODNIK

Oto ciekawa para: najbar
dziej samodzielny mężczyzna i 
najmniej konsekwentna, nieo
bliczalna kobieta. Zestawienie 
atrakcyjne, nienudne. Oboje 
bez przesądów, towarzyscy, we
seli, pełni życiowegoo optymizmu 

 i trochę nierealnej fanta
zji. Ona marzy o ideałach, za
wsze poszukuje „prawdziwego” 
człowieka. Kogoś podobnego do 
jej ideału często znajduje 
wśród Strzelców.

PAN STRZELEC 
i PANNA RYBA

Trudno tu o harmonię i wza
jemne zrozumienie, chociaż oboje 

 mogą być ludźmi wartoś
ciowymi. Ich zainteresowania 
mają mało punktów stycznych. 
W sprawach seksualnych on 
ma coś ze zdobywcy, ona by
wa bardziej wstrzemięźliwa. Jej 
dużą uczuciowość razi towarzy
skość Strzelca i jego tendencje 
do rozpraszania się. Rybka jest 
stosunkowo mało zaborcza i 
pewna obcesowość Strzelca mo
że ją zrazić.

Książka bardzo ludzka i ciepła 
w wymowie. Polecamy!

(róż)

KRZYŻÓWKA-WIRÓWKA NR 23
Wszystkie wyrazy rozpoczynają się na tę samą 
literę.
Prawoskrętnie:
1 — objaw przeziębienia, 2 — rodzaj dwuczęścio
wego kostiumu. 3 — niebezpieczność, 4 — wróg 
Smurfów z popularnej bajki, 5 — lód na drodze, 
6 — pomieszczenie dla „pocztowych” ptaków, 7 
— umieranie, 8 — nauka o wyznaczaniu wymia
rów Ziemi, 9 — pragnienia lub pożaru, 10 — król 
Wandalów, podbił rzymską Afrykę i spustoszył 
Rzym, 11 — duże miasto na południowym wscho
dzie Francji, 12 — Artur, malarz romantyczny; 
„Lituania”, „Polonia”. GUCIO

Rybnicka
Książka Telefoniczna

Rozpoczynamy dziś druk RYBNICKIEJ KSIĄŻKI TELEFONICZ
NEJ, czyli najbardziej aktualnego spisu telefonów w naszym mieś
cie. Zmiany, które zaszły w numeracji, zwłaszcza instytucji i przed
siębiorstw nie wymagają uzasadnienia tej decyzji. 

Rybnicką Książkę Telefoniczną drukujemy dzięki uprzejmości na
czelnika Rejonowego Urzędu Telekomunikacyjnego pana Bogusława 
Beka, oraz pani Gertrudy Ostroch, która przygotowuje dla nas za
ktualizowany spis telefonów.

—1—

Administracja Domów 
Mieszkalnych

25 645 Administracja Budowlanych
24 798 Budowlanych
26 928 z-k remont. Chabrowa
21 769 Dworek 32
23 381 99 Zebrzydowicka
22 659 z-k rem.-budowi. Dworek
24 045 kotłownia Sławików
25 246 Dworek
24 202 99 Spółdz. Mieszkan. Grunwaldzka
28 482 Chabrowa 12
26 704 Mglista 21
26 221 99 Boguszowice
27 772 Górnicza Spółdz. Mieszkan. Niedobczyce
24 367 ALTA — Autolech Żorska 38

Apteki
28 362 Apteka Darów Pl. Wolności 722 806 Sobieskiego 422 185 Sobieskiego
22 834
23 537 » Raciborska 4
23 936 Hibnera 36
21 364 Chwałowice
28 597 Orzepowicka
26 281 Niedobczyce
23 042 Komputerowa Broniewskiego
24 049 Więź. Politycznych
26 364 Boguszowice
27 151 90 Reymonta
21 491 Szpitalna 3-go Maja
21 774 Adamex Spółka cywilna Kościuszki 64
23 475 Agencja Paszportowa Jankowicka
28 263 Atlas Biuro podróży Gliwicka 13

Banki
27 041 Centrala Bol. Chrobrego
27 101—2 Bol. Chrobrego
22 076 Dyrektor
23 079 Gł. Księgowy
21 785 Wydz. Dewizowy
21 648 Zespół Organizac.-Adminis.
23 238 Bank Handlowo-Kredytowy Armii Krajowej

Bank Śląski II Oddział Wieniawskiego

22 663—7 Centrala Wieniawskiego
21 338 Dyrektor
22 978 Wydział Kredytów
21 326 Gł. Księgowy

ciąg dalszy w następnym numerze



PROGRAMY TV SATELITARNEJ
FILMNET

PIĄTEK — 22 LUTY
15.00 — Throm Momma from 

the Train (komedia, 88 min.);
17.00 — A Cry in the Dark (121 
min.); 19.00 — Dirty Rotten Sco
undrels (komedia, 110 min.); 21.00
— Road House (114 min.); 23.00
— Missisipi Burning (125 mln.);
1.00 — The Haunting of Sarah 
Hardy (100 min.); 3.00 — Spell
binder (99 min.).

SOBOTA — 23 LUTY
7.00 — Top Cat and the Bever

ly Hils Cats (92 min.); 9.00 — 
The Shaggy Dog (102 min.) ; 11.00
— Head Offis (87 min.); 13.00 — 
Twice Upon the Time (75 min.);
15.00 — Beaches (123 min.); 17.00
— Suspect (128 min.); 19.15 — 
Hous of Games (102 min.), 21.00
— Twins (112 min.); 23.00 — 
Charms (23 min.); 23.30 — Phy
sical Attraction (87 min.); 3.00 — 
Hero and the Terror (87 min);
5.00 — Jail Bait (70 min.).

NIEDZIELA — 24 LUTY
7 .00 — Assuald on the Wayne 

(71 min.); 9.00 — The Bears and 
I (89 min.); 11.00 — Willow (129 
min.); 13.00 — Royal Wedding 
(93 min.); 15.00 — Dr Syn, Alas 
the Scarecrow (95 min.); 17.00 — 
The Naked Gun (85 min.); 19.00
— U2 Rattle and Hum (99 min.);
21.00 — Distant Thunder (114 
min.); 23.00 — Blue Jean Cop 
(95 min.); 1.00 — Columbo: Sex 
and the Narried Detectiv (90 
min.); 3.00 — Robocop (103 min.).
MUSIC TV

PIĄTEK — 22 LUTY
7.00 — Kristine Backer; 10.00

— The Big Picture; 10.30 — VJ 
Paul King; 14.00 — VJ Pipp Dann;
16.30 — Yo! MTV Raps; 17.00 Ra
port Coca-Coli; 17.15 — MTV 
News at Night; 17.30 — Wielkie 
hity; 18.30 — MTV Prime; 19.30
— Dial MTV; 20.00 — VJ Ray 
Cokes; 22.30 — The Big Picture;
23.00 — Saturday Night Live;
23.30 — Raport Coca-Coli; 23.45
— MTV News at Night; 00.00 — 
Wielkie hity; 1.00 — The MTV 
Sportlight; 1.30 — VJ Pip Dann;
3.00 — Nocne wideo.

SOBOTA — 23 LUTY
8.00 — VJ Paul King; 11.00 — 

The MTV Sportlight; 11.30 — US 
Top 20 Countdown; 13.30 — XPO;
14.00 — VJ Pip Dan; 17.00 — 
Yo! MTV Raps; 18.00 — Tydzień 
w rocku; 18.30 — The Big Pictu
re; 19.00 — Top 20, europejska 
lista przebojów; 21.00 — Party 
Zone; 23.00 — Klub MTV; 0.30
— VJ Ray Cokes; 3.00 — Wideo 
nocne.

NIEDZIELA — 24 LUTY
8.00 — VJ Paul King; 10.00 — 

Klub MTV; 11.00 — The MTV 
Sportlight; 11.30 — Top 20, europejska 

 lista przebojów; 13.30 — 
XPO; 14.00 — VJ Pip Dann; 18.30
— Tydzień w rocku; 19.00 — US 
top 20 Coundown; 21.00 — 120 
minut; 23.00 — XPO; 23.30 — 
Headbangersball; 1.30 — VJ Ray 
Cokes; 3.00 — Nocne wideo.
EUROSPORT 
PIĄTEK — 22 LUTY

8.30 — Czas dla zdrowia; 9.00
— Turniej tenisowy w Stuttgar
cie; 11.00 — Big Wheels; 11.30 — 
Czas dla zdrowia; 12.00 — Sane
czkarski puchar świata; 12.30 — 
Biathlon, puchar świata; 13.30 — 
Turniej tenisowy w Stuttgarcie;
18.30 — Wiadomości Eurosportu;
19.00 — Sport Special; 19.30 — 
Turniej tenisowy w Stuttgarcie;
22.30 — Wrestling; 0.00 — Mis
trzostwa Świata w podnoszeniu 
ciężarów; 1.00 — Mobil Motor
SPORT

SOBOTA — 23 LUTY
8.00 — Program dla dzieci;

10.00 — Transmisje sportowe 
(biathlon, lekkoatletyka, łyżwiar
stwo, tenis); 18.45 — Żeglarstwo;
19.00 — Turniej tenisowy w 
Stuttgarcie; 22.00 — Narciarstwo;
22.30 — Boks; 23.30 — Łyżwiar
stwo szybkie; 0.30 — Biathlon.

NIEDZIELA — 24 LUTY
8.00 — Program dla dzieci; 9.00

— Sport na świecie; 10.00 — 
Transmisje (biathlon, tenis, nar
ciarstwo, łyżwiarstwo); 18.30 — 
International Motor Sport; 19.30
— Lekkaatletyka zawody halo
we w Karlsruhe; 20.30 — Biath
lon; 21.30 — Historia piłki noż
nej; 22.30 — Narciarstwo; 23.00
— Łyżwiarstwo szybkie; 23.30 —

Tenisowy turniej w Stuttgarcie 
(finał).
RTL PLUS

SOBOTA — 22 LUTY
9.30 — Zaproszenie do tańca

(film USA); 11.00 — Riskant; 
11.30 — Showladen; 12.00 — Der 
Preis ist heiss (quiz); 12.35 —
Dezernat M. (serial); 13.00 —
Dirty Dancing (serial); 13.20 —
Santa Barbara (serial); 14.05 —
Historia Springfieldów serial); 
14.50 — Die wilde Rose (serial); 
15.35 — Aktualności; 15.50 —
Reporter des Veberechens (se
rial); 16.40 — Riskant; 17.10 — 
Der Preis ist heiss (quiz); 18.00 

Człowiek za 6 milionów do
larów (serial); 18.45 — Aktualno
ści; 19.20 — Zurucik in die Ver
gangen heit (serial); 20.15 —
Airwolf (serial); 21.15 — Komm
Gorilla, schlag zu! (film szpie
gowski); 22.30 — Tutti-Frutti 
(show); Sreen ist (kom. USA).

SOBOTA — 23 LUTY
8.00 — Konfetti (dla dzieci); 

9.10 — Sport; 10.35 — Jetsons 
(serial); 11.00 — Pif unr Hercu
les (serial); 11.15 — Marvel U
niwersum (serial); 12.35 He Man 
(serial); 13.00 — C.O.P.S, (se-

serial); 13.25 — Teenage Mutant 
Hero Turtles (serial); 13.50 —
Ragazzi (program młodzieżowy) 
14.20 — Sierra (serial); 15.10 
Dektari (serial); 16.05 — Lessi 
(serial); 16.25 — Katts and Dog 
(serial); 16.55 — Autostrada do 
nieba (serial); 17.45 — Inside 
Bunte; 18.10 — Nowości kina;
18.45 — Aktualności; 19.00 —
Magazyn piłkarski; 19.30 — Ho
uston Knights (serial); 22.00 — 
Dall-As (magazyn);;  0.30 — 
Sexy Folies.

NIEDZIELA — 24 LUTY
8.00 — Program dla dzieci;

11.00 — Die Woche (magazyn); 
12.05 — Klassik a la cart; 12.05
— Die unklaublichen Geschichte 
(serial); 13.00 — Mein Vater ist 
Ausserirdischer (serial); 13.20 — 
Familie Munster (serial); 14.00 — 
Ultraman (serial); 14.20 — film 
fabularny; 16.00 — Film fabu
larny; 17.45 — Muzyczna rewia;
18.45 — Aktualności; 19.10 —
Dzień jak żaden inny (quiz); 
20.15 — Film fabularny; 21.50 — 
Spiegel TV; 22.30 — Prime Ti
me (show); 22.15 — Chefartz dr 
Westphal (serial); 0.05 — Wal
ka przeciw mafii (serial); 0.55
— Strefa mroku (serial).

UWAGA PODRÓŻNI
Przejazd naszymi autobusami można odbyć na podstawie biletu 

jednorazowego — zakupionego:
— w kasach dworca PKS w Rybniku
— w kasach innych dworców PKS, jeżeli są opatrzone datą i go

dziną odjazdu kursu
— w punktach przedsprzedaży (kioskach), jeżeli są opatrzone pie

czątką „PKS Rybnik”
— u kierowcy obsługującego autobus
biletu miesięcznego — opatrzonego pieczątką: „Ważny w autobu

sach PKS Rybnik" — zakupionego:
— na dworcu PKS w Rybniku, na wszystkie obsługiwane przez 

nas kursy
— na dworcu PKS w Gliwicach, na linię Rybnik-Gliwice
— w PTTK Zabrze, na linię Rybnik-Zabrze.
Bilety zakupione w innych punktach są nieważne w naszych 

autobusach.
KARY PIENIĘŻNE;
— 40.000,— zł + bilet jednorazowy, za przejazd bez biletu lub z 

biletem nieważnym
— 10.000,— zł za przewóz bagażu bez biletu (bilet bagażowy należy 

wykupić na każdą sztukę bagażu, za wyjątkiem podręcznego np. 
teczka, torebka, trzymanego na kolanach, nad lub pod miejscem zaj
mowanym przez podróżnego)

— 10.000,— zł za spowodowanie podjazdu pod komendę policji.

© Rozkład jazdy
DWORZEC AUTOBUSOWY RYBNIK

CZĘŚĆ PIERWSZA

Gliwice przez: Golejów 
Wilcza

Bluszczów przez: Wodzisław Śl. 
Gorzyce

7,00 A; 8.30 FP

Borynia I przez: Gogołowa 
Borynia II

6,00A; 14,20 AP; 20,10 
Fa

Borynia I przez: Gogołowa 
Szeroka

4,15A; 7,55 FP; 10,25 AP; 
12,15 AP; 15,45 AaP; 16,45 
FaP; 18,25 AaP; 22,25 A a

A
F

Borynia II przez: Świerklany 9,20 FaP; 13,35 FaP; 18,10
FaP

S
*

Borynia II przez: Żory 5,45 A ; 9,30* P; 13,45 Aa Z
Krzyżkowice P; 20,15* A B

Brzezie przez: Gaszowice 6,50 AP; 9,40 FP; 10,50 A 6—7
Pstrążna aP; 14.40 AP; 15,50 FaP; 5—1

16,40 FaP; 18,50 Aa; 22,05 H
a

Bujaków przez: Czerwionka 
Ornontowice

5,45A C
G

Bujaków przez: Stanowice 4,50 A; 14,40 AP K
Bytom przez: Orzesze 8,00 AaP A

Ruda Śl. O
Chałupki przez: Wodzisław Śl. 10,20 FP #
Cieszyn przez: Jastrzębie 7,25 A; 8,15A; 9,05A;

Zebrzydowice 12,15 • ; 14,35 A; 16,15* V
A; 19,15 Ac; 20,45 Aa E

Cieszyn przez: Żory 6,25 VSP; • 14.40 *VA;
Golasowice 15,45 VSP p

Częstochowa przez: Bujaków, Bytom 
Tarnów, Góry

6,50 ARV; 12,CO ARV R

Częstochowa przez: Zabrze
Tarnów. Góry

15,10 VA

4.30 Aa; 5,40 A; 6,00 A;
6,50 #P; * .6,55. A ; 7,20Fa
P; 7,40 AP; 8,10 AP; 8,40 
AP; 9,30#P; 9,30*; 10,05 
AV; 10,40 AP; 10,55A;
11.30 A; ll,40AaP; 12,10
A; 12.40 AaP; 12,55 A; 
13,00 A ; 13,20 AP; 13 40
AaP; 13.50#*; 14.15A;
14,25 AP; 15,30Z*AP;

Objaśnienia znaków:

— kursuje w dni robocze
— kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
— kursuje w dni nauki szkolnej
— kursuje w dni świąteczne
— kursuje w wolne soboty
— kursuje w dni poświąteczne
— kursuje w soboty i niedziele
— kursuje od piątku do poniedziałku
— kursuje tylko do Rydultow
— nie kursuje 31 i 24.XII.1991
— nie kursuje 24.XII.1991 i 31.XII.; 30.03.1992
— nie kursuje w soboty
— nie kursuje w dni poświąteczne
— nie kursuje w dn. 25.XII.1991; 1.01.1992 i 31.03.1992
— nie kursuje w dn. 25—26.12.1991; 1.01.1992 i 31.03.1992
— nie kursuje w dn. 24—26.12.1991; 31.12.1991; 1.01.1992; 31.03.

4.01.1992
— kurs przyśpieszony
— autobus „Expres” — zatrzymuje się wyłącznie w Żorach i 

w Katowicach na ul. Mikołowskiej
— zakup biletów w kasie biletowej w dniu wyjazdu
— kurs objęty rezerwacją miejsc w kasie biletowej z wyprze

dzeniem 10-cio dniowym

Tłustą czcionką oznaczono kursy pośpieszne.


