
*  List otwarty do Sejmu społecznego ruchu „Troska o życie" - 
str. 4— 5

A Dwa weekendy TV-Sat —  str. 8— 7

♦  20 marca 1991 *  nr 25 *  stron 8 ♦  cena 500 zł ♦  nr indeksu 359-823 ♦

N iechaj w naszych domach powieje W IELK AN OCN Ą  TA
JEM NICĄ  I RADOŚCIĄ, aby budująca nadzieja wkroczyła 
w nasze odważne myślenie o przyszłości.

Tymi słowami pozdrawiamy naszych Czytelników przy 
okazji ŚW IĄT W IELKIEJ NOCY.

Redakcja GAZETY RYBNICKIEJ

Wiosenny wiersz, 
winien brzmieć miękko 
i zwiewnie
 jak gałązki młodych

 brzózek
na hałdzie

Wiosenny wiersz 
p o w i n i e n
zatańczyć, zawirować

i zalśni ć
słoneczkami mleczy 
na każdym skrawku

zieleni

Powinien wyprowadzić
z cienia

Baranka z chorągiewką
złotą

i złotymi kopytkami 
na Alleluja 
najpiękniejszej

świątecznej
ufności
w Wielkanocną tajemnicę. 

Janina Podlodowska

 Dzień 26 marca był w poprze
dnich latach szumnie obchodzo
ną rocznicą wyzwolenia Rybnika. 
Dzisiaj, kiedy naszą historię pi
sze się na nowo, problem ten 
wymaga dobrego, lokalnego opracowania 

 faktograficznego.
Nasza gazeta chciałaby przy

czynić się do tego w oparciu o 
wspomnienia ludzi pamiętających 
tamte wydarzenia. Chodzi nam o 
fakty, a nie ich propagandową

Ja k  nas
wyzwalano?

interpretację, dlatego z góry za
strzegamy, że inicjatywie tej nie 
przyświeca chęć podważenia sza
cunku dla przelanej krwi żoł
nierskiej, ale potrzeba dopełnie
nia obrazu tamtych dni.

Prosimy zatem Czytelników o 
informacje, listowne lub telefo
niczne, na temat sposobu wyzwa
lania Rybnika spod okupacji nie
mieckiej w 1945 roku. Poruszy
my ten problem w następnych 
numerach Gazety Rybnickiej, nie 
chcąc psuć naszym Czytelnikom 
miłej świątecznej atmosfery.

(Red.)

Czytelnia i wypożyczalnia 
muzyczna

W Miejskiej Bibliotece Publi
cznej kolejna nowość — urucho
miona została czytelnia i wypo
życzalnia zbiorów muzycznych, a 
dokładniej — zaczątku zbiorów.

Po dłuższym czasie przygoto
wywania wyposażenia oraz kom
pletowania zbioru, udostępniono 
nowocześnie i elegancko urządzo
ną czytelnię i wypożyczalnię, któ
ra oferuje także usługi nagranio
we. Zbiory muzyczne składają się 
z książek i czasopism muzycz
nych, płyt analogowych, p łyt com
pactowych i kaset magnetofono
wych.

Czytelnia, to 10 stanowisk ze 
słuchawkami, które umożliwiają 
słuchanie indywidualne lub zbio
rowe.

Warunkiem korzystania z wy
pożyczalni muzycznej jest wpła
cenie 10 tys. zł jako opłaty wpi
sowej: płatne są także usługi na
graniowe, a cena ich zróżnico
wana jest w zależności od dłu
gości nagrania i rodzaju płyty.

Wypożyczalnia, czynna jest w 
poniedziałki, wtorki, środy i piąt
ki od 10.00 do 19.00 oraz w so
boty robocze od 8.00 do 14.00

(em)

Masz sprawę - dzwoń do nas
Telefon non-stop: 288-25

Dzięki nowinkom technicznym, redakcja nasza może przyjmować 
telefony Czytelników przez 24 godziny na dobę. Tak więc, o każdej 
porze dnia i nocy — jeśli masz sprawę — dzwoń do nas!

Automatyczna sekretarka uruchamia się po 5 dzwonkach, a na
grywanie zaczyna po przedstawieniu się i krótkim sygnale dźwię
kowym, po którym daje 30 sekund czasu na nagranie.

 Nierozwiązany problem rumuńskich uchodźców dotarł i do naszego 
 miasta...

Z Rybnika do Opola bliżej !
W lutym br. z inicjatywy Urzę

du Rejonowego w Raciborzu, pre
zydent Raciborza, burmistrz Kuź
ni Raciborskiej i wójtowie gmin 
Rudnik i Nędza podjęli decyzję 
o odbudowie mostu na Odrze 
między Grzegorzowicami i Cie
chowicami. Most ten został zni
szczony w 1945 r. przez cofające 
się wojska niemieckie. Od tego 
czasu między Raciborzem, a Kę
dzierzynem-Koźle nie ma mostu 
na Odrze. Istniejąca od kilku lat 
przeprawa promowa w Ciechowi
cach nie spełnia swego zadania 
ze względu na zbyt wysoki lub 
zbyt niski poziom wody. Dlate
go postanowiono odbudować 
most. Ma to być most drewniany, 
o metalowych przęsłach z dwo
ma pasmami ruchu. Wykonania 
podjęła się Jednostka Wojskowa 
z Brzegu w ciągu 3—4 miesięcy. 
Drewniany most ma służyć 10— 
15 lat. W tym czasie podjęte zo
staną starania o budowę stałego, 
betonowego mostu. Most między 
Ciechowicami, a Grzegorzowica
mi ma skrócić drogę na trasie 
Rybnik — Opole o 48 km.

Mieszkańcy naszego miasta bę
dą więc mieli bliżej za Odrę.

(jak)
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P o r a d y  p r a w n ik a
W każdy CZWARTEK, od godz. 14.00 do 16.00, w 

siedzibie „Gazety Rybnickiej" dyżuruje prawnik, który 
BEZPŁATNIE udziela porad naszym Czytelnikom. Py
tania i sprawy można przedstawiać telefonicznie lub 
osobiście, a także nadsyłać listy z dopiskiem „Porady 
prawne”.

Nasz adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54, 
tel. 288-25.

W eso łe g o
życzy  sw oim  m iłym  K lien tom  

D rogeria  „SANITAS" Rybnik, ul. Bol. Chrobrego 9

ZAPRASZAMY

Hurtownia
Poszukuję do wynajęcia w 
Rybniku mieszkania M-4 do 
M-6 na okres minimum 3 lata. 
Tel. grzecznościowy: 28-736.

„ K r y S p o “
poleca artykuły odzieżowe 

krajowe i zagraniczne 
Czyna: od 8.00—11.00 

od 16.00—19.00 
Rybnik, ul. Szafranka 7 

Miejska Biblioteka Publiczna 
z tyłu

HURTOWNIA
ARTYKUŁÓW

SPOŻYWCZYCH

 poszukuje akwizytorów na 
 dogodnych warunkach finan
sowych. Rybnik, ul. Młyńska 3  
tel. 23-506.

PRE PW  „ELROW “
Rybnik, ul. Brzezińska 8a 

tel. 22-621

ogłasza przetarg
na wykonanie 3 szt budynków stacji energetycznych typu 
MSTW z elementów prefabrykowanych (dostawa ELROW) na 
terenie Rybnika-Zamysłów.

Wymagany termin realizacji: kwiecień—maj 1991 r.

 Dokumentacja znajduje się w dziale przygotowania produk
cji tel. wew. 344.

Przetarg odbędzie się w siedzibie przedsiębiorstwa w dniu 
3.04.1991, godz. 10.00.

 Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH
Grzegorz Kotajny, Rybnik, ul. Piasta 14/2, tel. 272-72

w y k o n u je  usługi w  zakresie — uszczelnianie okien 
— montaż karniszy
— montaż żaluzji zwykłych i kolorowych
— montaż rolet — ułożenie wykładzin— wstrzeliwanie kołków stalowych
— montaż boazerii
— cyklinowanie

L I S T Y  
do redakcji
DO "GR"O „GAZECIE RYBNICKIEJ”

Winietę można wykonać na wiele sposobów. Uważam jednak, że 
w projekcie winiety wyraźnie razi zbyt mocno wystylizowany herb 
Rybnika. Proponuję wrócić do tradycyjnych herbów Rybnika, bądź 
do herbu z drewnianej pieczęci miejskiej z roku 1969 z napisem 
Civitatis Ribnik, bądź do jego późniejszych wersji, to znaczy do 
herbu z ceglaną koroną i kotewką (orzechem wodnym) na tarczy

Ratujmy piękny herb RYBNIKA

herbu.
Proponowany herb Rybnika jest zbyt ubogi i w moim odczuciu 

jest to wizerunek herbu po totalnym zniszczeniu ekologicznym.
Dla mnie oryginal

ne herby Rybnika są 
wyjątkowej pięknoś
ci, zwłaszcza herb z 
ceglaną koroną, gdzie 
tkwią symbole — ele
menty ekologiczne w 
harmonii z budownic
twem cywilizacyj
nym. Oryginalna wer
sja herbu w winiecie 
będzie wyrażać na
dzieję na harmonij
ny, czyli zgodny z 
przyrodą rozwój mia
sta.

Przy okazji prze
kazuję niektóre pro
pozycje odnośnie tre
ści w naszej Gazecie.
Uważam, że w treś
ci naszego pisma jest 
zbyt mało wiadomo
ści z historii miasta 
i jego okolic. Pow
szechnie wiadomo, że 
pomiędzy przeszłoś
cią, a przyszłością 
istnieje ścisły zwią
zek, dlatego warto nieco miejsca poświęcić tej sprawie.

Proponuję w Gazecie Rybnickiej podjąć „akcję” powszechnej edu
kacji ekologicznej naszego społeczeństwa, gdyż uważam, że proble
matyka ta dotyczy nas wszystkich, nie tylko zakładów przemysło
wych (Ekologia na dzień).

Zbyt mało w Gazecie Rybnickiej „gazetowej rozrywki”, a to prze
cież także ważny element w życiu człowieka.

Żużlowy serwis informacyjny nie musi być prezentowany w każ
dym numerze gazety. Szkoda tego miejsca.

Wierzę, że niektóre z moich propozycji wykorzystacie przy redagowaniu 
 Gazety Rybnickiej.

z ukłonami 
Wasz stały czytelnik 

Innocenty Wieczorek

NIERZETELNA INFORMACJA?
W związku z informacją prasową pt. „Rybnicka książka telefo

niczna” zamieszczoną na łamach Waszej gazety w dniu 6.03.1991 r. 
— Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Ryb
niku, zwraca uwagę na konieczność dokonania w najbliższym nu
merze niezbędnej korekty ww. informacji. Nadmieniamy ponadto, 
iż drukując na własną odpowiedzialność informację tej treści, uwa
żamy za celowe w takich wypadkach dokonanie niezbędnych usta
leń z zainteresowaną jednostką w celu uniknięcia tego rodzaju nie
ścisłości. Poniżej podajemy aktualny wykaz numerów telefonów na
szego Oddziału, który może zostać podany do publicznej wiadomości: 
Powszechna Kasa Oszczędności — Bank Państwowy Oddział w Ryb
niku
26-270 do 72 — Centrala — ul. Kunickiego 3
24-154 — Dyrektor Oddziału — „
26-185 -  Gł. Księgowy — „
22- 311 -  Kadry —
21-149 — Administracja — „
23- 749 — Z-ca Dyr. Oddziału — ul. Wysoka 25

Zastępca Dyrektora 
mgr KASPERSKA ANNA 

Niestety, nie zrealizujemy postulatu pani Wicedyrektor PKO, aby 
sprawdzać informacje podawane w Rybnickiej Książce Telefonicz
nej. I to z przyczyny oczywistej, bowiem odpowiedzialność za rze
telność informacji w RKT bierze na siebie jedyny kompetentny 
tej sprawie — Rejonowy Urząd Telekomunikacji w Rybniku. Za 
pomyłki przepraszamy, ale kamyk przerzucamy do innego ogródka.

REDAKCJA

GAZETA RYBNICKA.. Ukazuje się od 17 sierpnia 1919 
roku, wydawana w okresie międzywojennym przez Mi
chała Franciszka Kwiatkowskiego, a redagowana od 1927 
roku do 1939 przez Ignacego Knapczyka. Obecnie — 
dwutygodnik samorządowy. *  Redaguje zespół. <> 
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, A l. 
Pokoju 3.
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Na wstępie chciałem SZANOW
NEJ REDAKCJI przypomnieć, że 
23 marca br. upływa rok od uka
zania się pierwszego powojenne
go numeru „Gazety Rybnickiej” . 
W związku z tym pragnę całemu 
zespołowi redakcyjnemu złożyć 
jak najlepsze życzenia i podzię
kowania za naprawdę trudną, 
pionierską pracę w organizowa
niu i kształtowaniu wydawnic
twa Gazety.

Niebawem mija również pra
wie rok od wyborów samorządo
wych i dlatego należałoby rów
nież zastanowić się nad dotych
czasowym dorobkiem naszych 
władz miejskich.

Według mojej oceny niewątpli
wym i dużym osiągnięciem no
wych władz jest przebudowa ryb
nickiego handlu — prywatyzacja 
sklepów, rozmieszczenie w śród
mieściu poszczególnych branż 
handlowych przebiega sprawnie 
i prawidłowo, co niewątpliwie 
stanowi duże ułatwienie w zaku
pach dla mieszkańców miasta.

Ogromnym osiągnięciem jest 
według mnie likwidacja na ryb
nickim rynku handlu ulicznego i 
zlokalizowanie go na targowisku. 
Dzisiaj, kiedy słyszymy i czytamy

my jakie kłopoty z tym proble
my mają inne miasta, np. War
szawa na Marszałkowskiej — zda
jemy sobie sprawę, że władze na
szego miasta zadziałały prawi
dłowo i we właściwym czasie. 
Oby jeszcze w najbliższym okre
sie doszło do właściwego uporząd
kowania obecnego terenu targo
wiska.

Podoba mi się również pięk
nie odnowiony budynek Urzędu 
Miasta przy ul. Chrobrego i je
go zagospodarowanie.

Niestety są to jednak chyba 
wszystkie pozytywy wynikające 
z dotychczasowej działalności no
wych radnych i Urzędu Miasta. 
Czego moim zdaniem dotychczas 
nie dokonano postaram się krót
ko naświetlić:

1. nie zrobiono nic albo bar
dzo niewiele w zakresie popra
wy środowiska naturalnego na
szego miasta

— rzeka Nacyna jest nadal cu
chnącym i zamulonym ściekiem 
zatruwającym skutecznie  śród
mieście miasta,

— kominy dymią jak dawniej, 
a na temat kompleksowego ucie
płowienia miasta nic nie wiemy 
i nie słyszymy,

— ulice i chodniki nadal są 
przerażająco brudne i  zaniedba
ne — gdzie podziało się u ryb
niczan to przysłowiowe niegdyś 
zamiłowanie Ślązaków do czysto
ści i solidnej pracy;

2. nie zrobiono nic w zakresie 
utworzenia operatywnej policji 
porządkowej w mieście, która na 
bieżąco pilnowałaby przestrzegania

nia porządku w mieście w szero
kim  pojęciu tego słowa tzn. prze
strzegania przepisów drogowych 
zarówno przez zmotoryzowanych 
jak i pieszych, przestrzegania za
sad czystości, zapobiegania wan
dalizmowi ulicznemu itd.;

3. kilkudniowe opady śniegu w 
lutym tego roku obnażyły rów
nież niemoc i bezsilność nowych 
władz miejskich w zakresie wal
ki ze skutkami zimy. Czy będą 
z tego wyciągnięte wnioski na 
przyszłość?

4. pomimo, że nowy Urząd 
Miasta działa już prawie 3/4 ro
ku, mieszkańcy Rybnika nadal 
nie wiedzą, kto nami rządzi i co 
robi. Kto jest prezydentem, ilu 
mamy wiceprezydentów, czym się 
oni konkretnie zajmują, jakie są 
perspektywy finansowe miasta, 
dlaczego stawki podatkowe uchwalone 

 przez radnych rybnic
kich są znacznie wyższe niż w 
Katowicach np. za 1 m2 garażu 
w Rybniku płaci się 5000,— zł, a 
w Katowicach — 3000,— zł;

5. jak zostaną spożytkowane 
pieniądze pochodzące od podatni
ków, jakie są zamierzenia władz 
miasta, aby zachęcić posiadaczy 
nieruchomości w mieście do re
nowacji swoich budynków po 50-
letnim okresie ich systematycz
nego wyniszczania przez ustrój 
komunistyczny.

Przytoczona przeze mnie pyta
nia nurtują przeważającą więk
szość mieszkańców naszego mia
sta i dlatego uważam, że podsta
wową rolę informatora w tych 
sprawach powinna spełniać prze

przede wszystkim „Gazeta Rybnicka” .
Wracając do sprawy wydawnic

twa gazety uważam, że koniecz
ny jest szybki nawrót do wydaw
nictwa tygodnika zamiast dwu
tygodnika. Ciągle czekam rów
nież na nowe oblicze Gazety Ryb
nickiej tzn. nową winietę, for
mat, papier, objętość a przede 
wszystkim ciekawsze w niej ma
teriały.

Odrębny temat do gazety to 
działalność rybnickiego Zakładu 
Oczyszczalnia Miasta. Otóż każdo
razowo przy wypróżnianiu kub
łów przez tę instytucję dochodzi 
do potwornego zanieczyszczenia 
ulic w miejscach załadunku śmie
ci. Obsługa tych śmieciarek abso
lutnie się tym nie przejmuje, a 
za delikatne zwrócenie uwagi otrzymuje 

 się w zamian niewy
bredną wiązankę słowną. Wystar
czyłoby zaś tylko, aby wyposa
żyć tych panów w łopaty i mio
tły i zobowiązać ich do sprząta
nia po sobie. W innym przypad
ku należy zmienić nazwę tej in
stytucji na Zakład Zanieczyszcza
nia Miasta i wtedy będzie przy
najmniej wszystko jasne. Zazna
czam, że moje osobiste interwen
cje w tej sprawę u kierownika 
pana Wieczorka — nie dały do 
tej pory żadnych pozytywnych 
efektów.

Przekazując powyższe  swoje 
uwagi do redakcji za pośrednic
twem telefonu non-stop 28-825 
pragnę wyrazić nadzieję, że znaj
dą one odbicie w najbliższych 
numerach gazety.

HENRYK KNAPCZYK

R ybnickie „Nowiny" to osied
lowy moloch, gdzie prze
strzeń między labiryntem 

klockowych bloków wypełnia 
zdeptana ziemia. Oglądając pla
ce zabaw można dojść do wnio
sku, że wykonały je same dzie
ciaki, nie obrażając oczywiście 
dzieciaków...

Od 1983 roku działa tutaj Og
nisko Specjalistyczne TKKF „Bu
shido”, stawiające sobie za cel 
organizowanie i propagowanie 
szeroko pojętej kultury fizycznej. 
Wszystko rozpoczęło się w 1981 
roku, kiedy powstał rybnicki klub 
karate. Wysiłki prawdziwych za
paleńców, którzy nie zważając na 
liczne przeciwności i przysłowio
we wiadra zimnej wody wylewa
ne na ich głowy brnęli do przo
du, doprowadziły ognisko do sta
nu dzisiejszego. Obecnie „Bushi
do” prowadzi zajęcia w sekcjach 
specjalistycznych: karate, judo i 
samoobrona, a także: aerobik oraz 
robiący zawrotną karierę wśród 
pań calanetics. Bardzo ważnym 
nurtem działalności jest organi
zowanie ćwiczeń gimnastyki ko
rekcyjnej oraz funkcjonowanie 
specjalistycznie wyposażonego ga
binetu w ramach akcji „Serce 
masz tylko jedno”. Co roku orga
nizowany jest również półmara
ton „Rybnicka wiosna”.

Bazę tych wszystkich poczynań 
stanowią zaadaptowane pomiesz
czenia Spółdzielni Mieszkaniowej: 
wózkownie, pomieszczenia admi
nistracyjne i magazyny, w któ
rych powstały sa la gimnastyczna, 
siłownia, sauna i wspomniany 
wyżej gabinet. Prawdopodobnie 
za dwa miesiące gotowy będzie no
wy, największy z dotychczasowych 
budynek. W połączeniu z już ist
niejącymi, ma on stanowić kom
p leks wypoczynkowo-rekreacyjny, 
wyposażony w trzy sale gimna
styczne. w tym jedną dużą z za
pleczem, dwie sauny, siłownię z 
prawdziwego zdarzenia, układ od
nowy biologicznej z gabinetem 
hydroterapii, fizykoterapii, ma
sażu i zajęć koncentrująco-relak
sujących, których celem jest roz-

Zdrowy duch a
rozładowanie „magazynowanych” w 
naszej psychice stresów. Dowo
dzenie, iż taki ośrodek jest osie
dlu potrzebny jak i całemu mia
stu, nie jest chyba konieczne.

„Bushido” prowadzi również 
zajęcia sekcji karate w Wodzi
sławiu Śl. i współpracuje ze szko
łą podstawową nr 31, z czego ko
rzyści czerpią tak członkowie 
ogniska jak i uczniowie wspom
nianej szkoły.

Działalność „Bushido” finanso
wana jest przez Zarząd Woje

Wojewódzki TKKF oraz składki człon
kowskie. W przypadku sekcji spe
cjalistycznych miesięczna opłata 
wynosi 30 tys. zł, zaś za uczęsz
czanie na zajęcia gimnastyki ko
rekcyjnej, które odbywają się 
pięć razy w tygodniu — 10 tys. 
zł. Społeczny Komitet rozbudowy 
obiektu otrzymał od władz mia
sta w grudniu ubiegłego roku 200 
mln zł, a niedawno kolejne 700 
mln. W ramach małej działalno
ści gospodarczej rozprowadzane 
są kimona, plakaty, naszywki i 
tym podobne akcesoria. Skład 
działaczy, zahartowanych w licz-

komercjalizacja
licznych bojach i niezmienny od lat, 
jest gwarantem przemyślanych i 
skutecznych poczynań.

Sytuacja ogniska „Bushido” 
głównie ze względów ekonomicz
nych nie jest jednak najlepsza. 
Głos oddajemy Społecznemu Pre
zesowi Ogniska „Bushido” Lecho
wi Gęborskiemu:

„Masowa kultura fizyczna ni
gdy nie będzie samowystarczalna, 
zawsze będzie wymagała finanso
wego wsparcia zamożnych mece
nasów. Dawniej w Spółdzielni

Mieszkaniowej funkcjonował dział 
społeczno-wychowawczy, który w 
przypadku tak dużej dzielnicy 
nie był w stanie prowadzić swej 
działalności w stopniu wystarcza
jącym. I dlatego właśnie życzli
wie patrzono na działalność na
szego ogniska, które organizowa
ło wolny czas d la dzieci i mło
dzieży. W zamian ułatwiano nam 
funkcjonowanie, udostępniając 
pomieszczenia i dofinansowywu
jąc naszą działalność. Obie stro
ny były z tego układu zadowo
lone. Nowe władze spółdzielni, w 
ramach walki ze starym porządkiem

kiem i szukania pieniędzy we 
wszystkim co się rusza, zlikwi
dowały dział społeczno-wycho
wawczy i cofnęły wszystkie prio
rytety. Efektem było powstawa
nie dzikich klubów i grupy wa
łęsającej się bezczynnie młodzie
ży. Nagle ogarnęło ludzi głębo
kie zdziwienie — skąd się to 
wszystko wzięło? Niestety — nie 
ma na razie widoków na popra
wę tej sytuacji. Od września nie 
płacimy naliczonego nam czyn
szu. Przy naszych zasobach ma
terialnych jest to po prostu nie
możliwe, musielibyśmy zrezygno
wać z wielu instruktorów i nau
czycieli, a przypuszczam, że i na
si podopieczni nie byliby w sta
nie pokrywać rzeczywistych ko
sztów swych treningów i zajęć. 
Spółdzielnia natomiast wychodzi 
z założenia, że wszystko powin
no być skomercjalizowane, planu
jąc organizację przetargu na na
sze pomieszczenia. Niestety sy
tuacja ta ciągle się zaostrza. Jest 
to stan chorobliwy, spowodowa
ny m. in. brakiem doświadczenia 
i wyobraźni ludzi z Rady Nad
zorczej Spółdzielni Mieszkanio
wej. Starają się nam pomóc wła
dzo Rybnika, ale nawet one nie
jednokrotnie skrępowane są prze
pisami prawnymi.

Nam wystarczy, że nikt nie bę
dzie nam przeszkadzał. Bardzo li
czymy na życzliwość mieszkań
ców „Nowin”, którzy wielokrot
nie na zebraniach członkowskich 
spółdzielni podnosili kwestię za
jęć i kultury fizycznej dostępnej 
dla dzieci i młodzieży. Liczymy 
również na pomoc i wsparcie na
szej działalności przez firmy i 
przedsiębiorstwa, które mają sie
dziby na naszym osiedlu. Po pro
stu szukamy sponsorów.

Redakcję „GR” chciałbym nato
miast zapewnić, że będziemy na 
bieżąco informować o postępie 
robót i działalności naszego ogni
ska, a wszyscy zainteresowani 
mogą do nas dzwonić — tel. 
27-080.

Zawsze chętnie udzielimy in
formacji.

notował: WACŁAW TROSZKA



Dyrektor

sobie, że są uczciwymi ludźmi... Nigdy ich 
za takich nie będę uważał i pewnie nigdy 
ich sobie nie zjednam.

max
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W zwykłym mieście, 
zwykli ludzie...

Droga Redakcjo, to co chciałbym wyra
zić w tym liście do Was, będzie właści
wie refleksyjnym opowiadaniem na tema
ty bardzo współczesne.

...Zwykli ludzie w zwykłym mieście, w 
sposób niezwykły zaczęli ze sobą prowa
dzić najpierw rozmowy, potem polemiki, 
a wreszcie — jak to w życiu bywa — 
walkę. I tak się złożyło, że trójka zwy
kłych ludzi walczyła na dwa różne sposo
by; On w sposób gwałtowny i otwarty 
Oni natomiast z przymilnym uśmiechem, 
ale podstępnie. Nasuwa sie pytanie: o co 
mogą walczyć zwykli ludzie w zwykłym 
mieście?

Mogą walczyć o wiele rzeczy... On wal
czył o zwykła uczciwość! Oni natomiast
o pozycje, które zajęli wykorzystując spryt
i „nos” własny, gdy wiatry historii przy
niosły odnowę w czasie pamiętnych wyda
rzeń lat 1988—1989.

...On przegrywał dotąd zawsze nie mo
gąc okiełznać swojej "niewyparzonej” gę
by, Oni zawsze układni w formie, ubierali 
w te właśnie nienaganna formę swoje — 
krojone na wyrost i szyte grubymi nićmi 
— zwykłe afery.

W zwykłym mieście. On ciągle naiwny, 
choć „niepozbierany” chciał odnowy w 
nowym stylu, ale całe życie l e w i c o
wał .  Oni natomiast — zawsze w cen
trum, bliżej prawej, a chyba nawet PC. a 
może nawet PCCHN (dopisek mój: przy
puszczam, że skróty są czytelne?).

Wreszcie przyszedł decydujący moment... 
On sprzeciwił sie jednej z dwóch osób na 
posiedzeniu pewnej komisji, mleko sie wy
lało i Oni doszli do jedynie słusznego 
słusznego wniosku że i On powinien być 
wylany.

Może nawet byłoby to wszystko śmiesz
ne ale... Ale w efekcie pozostają tylko 
smutne refleksje, nad małością naszych 
ludzkich dążeń, gdy oszminkowane rze
telnie i ze smakiem twarze — młodsze, 
starsze lub nawet podstarzałe — próbuje
my ubrać w wyraz szczerej miłości... Oj
czyzny, niszcząc niewygodnych ludzi, nisz
cząc nazwiska, nie podparte herbem, znaj
dując o s t o j ę w szowinistycznych na
strojach ogłupionego tłumiku, polującego 
na „czarownice” . Zastanawiać jedynie mo
że fakt, że nie sięgnięto po tak ważną 
broń, jaką mogła być dla nich kampania 
na rzecz kompletnej, skutecznej i nie 
kwalifikowanej antyaborcji! Może nie sta
ło odwagi, a może już nie ten czas?

I wreszcie sukces. On zrezygnował! Od
szedł jak niepyszny, a Oni podzielili się 
rolami: Pierwszy nadal jest I-szym w
zwykłej komisji zwykłych członków. Dru
gi członkiem zwyczajnym zwykłej komi
sji, na której jednak będąc może sobie za
pewnić zwykłe wczasy, zwykły odpoczy
nek w godzinach pracy od... pracy, bo 
zdrowie ma słabowite i nerwy już nie te, 
i przeszłość taką trochę niewyraźna. A 
przecież zdrowie wszyscy mamy  tylko 
jedno, zaś poglądy można zmieniać, bo jak 
mówią brutale "tylko krowy nie zmienia
ją poglądów” ! A Oni tychże w niczym nie 
przypominają...

I na tym można by zakończyć to małe 
opowiadanie o zwykłych problemach 
zwykłych ludzi, które ludzie prości i uczci
wi załatwiają prosto i uczciwie, a ludzie 
bez sumień i serc — w pokrętnych intry
gach i w błocie kłamstw. Pozostaje odpo
wiedzieć dlaczego o tym napisałem do re
dakcji? Może tylko z bólu, a może ku 
nauce i przestrodze i dla namysłu, że nad
szedł czas, by i z ludźmi maluczkimi i zly-

DRODZY CZYTELNICY!

Bywa, że los wyprzedza ludzkie zamiary i tak właśnie stało sie z pytaniem które 
chcemy dziś postawić naszym Czytelnikom: czy NOWE już idzie, czy dopiero nie
zdarnie raczkuje? Nasze własne wątpliwości otrzymały bodziec w postaci kilku 
tekstów, które nadeszły do redakcji, bądź w formie listów, bądź jako materiały 
dziennikarskie.

Prosimy o uważna lekturę i o podzielenie sie z nami oraz z naszymi Czytelnika
mi własnymi przeżyciami lub refleksjami nad tym, co wymaga największego wysił
ku w odbudowie morale społecznego. Bez głębokich zmian w mentalności społeczeń
stwa, nie zrobimy większego kroku ku NOWEMU!

Przywary ludzkie sa nieśmiertelne, ale mamy czas sprzyjający nazywaniu rzeczy 
po imieniu i nie dopuśćmy, aby kłamstwo, intryga, czy zwykłe złodziejstwo znów 
schroniły sie pod ideologiczne parasole.

Gdy wymieniamy między sobą pełne zdziwienia pytanie: czy tak ma wyglądać 
to NOWE, zapytajmy też siebie, ile sami zrobiliśmy po nowemu, i czy staje nam od
wagi aby chcieć walczyć o racje i wartości nieprzemijające.

Tym, których nie przekonała nasza argumentacja dedykujemy refleksje francus
kiego drukarza, autora "Morza milczenia”, znanego pod pseudonimem Vercors, który 
niespodziewanie stał sie sumieniem Francji, zhańbionej kolaboracja z niemieckim 
okupantem:

„Odkryłem wreszcie, że chcieć z powodu skrupułów sumienia trzymać się z dala 
od polityki, zdając sie na drugich znaczy to także uprawiać politykę, tylko gorszą, 
ponieważ zostawia ona wolne pole do działania ludziom pozbawionym sumienia” .

REDAKCJA

Gazeta pomoże, ale
„Jaka będzie spółdzielnia (mowa o PSS 

Społem z Rybnika), jaka będzie jej kon
dycja ekonomiczna, zależeć będzie wyłącz
nie od nas samych (...) Zmiany organiza
cyjne zachodzące na rynku, wymagają 
podjęcia skutecznych działań mających na 
celu wzrost obrotów w posiadanych pla
cówkach poprzez ich pełne zaopatrzenie, 
poprawę funkcjonowania i kulturę (...) Los 
spółdzielni jest w naszych rekach” . Oto 
słowa prezesa Zarządu PSS Społem w 
Rybniku Henryka Klapucha skierowane 
do pracowników spółdzielni na początku 
1991 roku.

Nie byłoby w nich nic dziwnego, gdyby 
nie porównanie z uchwałą Zarządu PSS 
nr 1/I/91, wprowadzającą wzorcowe marże 
na artykuły w swoich placówkach! Czyż
by zatem „Społem” wracało do systemu 
reglamentacyjno-nakazowego?

Podobnym anachronizmem wydaje sie 
analizowanie rentowności poszczególnych 
placówek „Społem” metoda statystyczna 
dzięki czemu NIKT nie będzie wiedział, 
czy jego sklep przynosi straty czy zysk. 
PANIE PREZESIE — TO NIE JEST HAN
DEL!

O rybnickim „Społem” gazeta nasza pi
sała już 20 kwietnia 1990 roku. Tamten 
tekst, ze względu na „milczące usta” pra
cowników „Społem” , nie był w stanie 
wyartykułować żadnego konkretnego za
rzutu. W naszej redakcji panowało po
wszechne przekonanie ..że pomiędzy pra
cownikami „Społem” zaległ jakiś poważny 
kryzys; bojaźń, nieokreślony strach (może 
przed bezrobociem, może przed jakaś oso
bą, która trzęsie firmą i która zamyka im 
usta). Ale przede wszystkim jest to pewien 
bezruch, stagnacja, niemoc wewnętrzna, 
nieumiejętność i niecheć do wzięcia spraw 
we własne ręce” (GR 3 z 20. 04. 90).

Upłynął już prawie rok i nasze prze
czucia zostały potwierdzone. Dowodem na 
to jest list autorstwa większości pracow
nic rybnickiego PSS skierowany na ręce 
HENRYKA SZYMURY, jednego z niewie
lu członków Rady Nadzorczej PSS obda
rzonego zaufaniem pracowników.

Oto początek wspomnianego listu: "Bar
dzo długo zastanawiałyśmy sie nad osobą, 
przed którą mogłybyśmy użalić sie bez 
konsekwencji dochodzenia ze strony Za
rządu PSS nad autorstwem niniejszego 
pisma, a co za tym idzie — zwolnienia z

pracy (...) Zapewniamy Pana (mowa o 
Henryku Szymurze), że z treścią naszego 
pisma zgadza sie zdecydowana większość 
pracujących jeszcze kierowników i perso
nelu (...) My osoby żyjące w zastraszeniu 
prosimy Pana i osoby nieliczne w Radzie 
Nadzorczej, niepowiązane z Zarządem PSS
o zrobienie dokładnej czystki w aktualnym 
Zarządzie (...)” (Kopia listu w posiadaniu 
redakcji GR).

List ten w dalszej części wymienia sze
reg poważnych zarzutów pod adresem Za
rządu i Rady Nadzorczej PSS. których 
jednak redakcja nie opublikuje do czasu 
ich sprawdzenia.

Żywimy jednak przekonanie, że ludzie 
prawdziwie zatroskani o PSS — swoje 
miejsce pracy, swoją spółdzielnię, nie tyl
ko będą rozumieli, ale i czynem dowiodą 
że nasza gazeta może pomóc im tylko w 
jednym — w nadaniu sprawom społecz
nym rangi sprawy publicznej. Jednak 
prawdziwa robota „przy porządkach” na 
ich podwórku należy do każdego z osobna
i wszystkich razem (czyli społem) pra
cowników „Społem”. Trzeba dziś naprawić 
swa nieuwagę w czasie wyborów w mar
cu 1990 roku, gdy można było wybrać 
lepszą Radę Nadzorczą, która z kolei wy
brałaby lepszy zarząd PSS.

Nie wszystko jednak stracone. Czasami 
warto  zmienić konie w połowie rzeki by 
dojechać na właściwy i chciany brzeg, by 
wyrwać sie ze szponów manipulantów. 
Trzeba jednak konsekwencji, odpowiedzial
ności no i odwagi!!!

REDAKCJA

Zjednymanie ludzi
Znany amerykański pisarz Wiliam 

Faulkner powiedział kiedyś: „ażeby zjed
nać sobie ludzi należy ich uważać za ta
kich, za jakich oni sami sie uważają” .

Były dyrektor kopalni znany z tego, że 
w stanie wojennym nie był sympatykiem 
„Solidarności” (to tak delikatnie), a w okresie 

 tworzenia sie tzw. „miodozwiaz
ków” działał na rzecz tych ostatnich, na
gle zapałał miłością, do tej pierwszej i 
chciał zostać jej członkiem.

Dla odmiany kierownik robót górniczych 
w jednej z wodzisławskich kopalń, chcąc 
uniknąć utarczek z kopalnianą „Solidar
nością” , po prostu do niej wstąpił. Od ra
zu też awansował na naczelnego inżynie
ra innej kopalni. Obaj ci panowie sądzą o
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mi walczyć bezwzględu na sztandary, pod 
które się chroni..

Nazwisko moje i adres 
do wiadomości redakcji

Dyrektor z konkursu
Z końcem grudnia z kilku rybnickich 

szkół odeszli na emeryturę dyrektorzy. Na 
ich miejsce należało wybrać nowych. De
legatura Zamiejscowa w Rybniku, przy
chylając się do stanowiska Kuratora 
Oświaty i Wychowania w Katowicach, ogłosiła

 konkurs. Wśród nauczycieli za
wrzało. Żadnego konkursu sobie nie życzą, 
maja już swego kandydata i nikt nie bę
dzie przynosił w teczce (może na dodatek 
czarnej) człowieka którego i tak nie za
akceptują.

No właśnie bez akceptacji grona żaden 
obcy nie miał szans stawać w szranki kon
kursu. Władze oświatowe Rybnika zosta
ły w szkołach potraktowane bardzo nie
chętnie, żeby nie rzec — wrogo. Nauczy
ciele nie zgadzali się z najbardziej, prze
cież, demokratyczną formą wyłaniania dy
rektora. Nie chcieli narażać swego wy
branka na kłopoty.

A  na czym istotnie polegały domniema
ne kłopoty? Na tym, aby każdy, kto czuje 
się „na siłach miał możliwość do konkur
su stanać i na dodatek mógł zgłosić się 
sam. Bez "poparcia” , układów upodobań 
kolegów itp. zalety konkursu zrozumieli 
(w większości placówek) sami kandydaci, 
mając na uwadze chociażby kłopotliwy 
dług wdzięc zności wobec elektoratu, czy 
ograniczenia w podejmowaniu śmiałych, a 
nie zawsze popularnych decyzji.

O co więc ta wojna? Chyba o zasadę, 
że co od władzy pochodzi jest złe, a złu 
należy sie p rzeciwstawić.  (log)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
ul. Wiejska 6-Warszawa

Jako przedstawiciele społecznego 
ruchu TROSKA O  Ż YCIE pragnie
my zabrać głos w sprawie projek
tu ustawy o prawnej ochronie dzie
cka poczętego. Czujemy się do tego 
szczególnie upoważnieni, gdyż od 15 
lat zajmujemy się świadczeniem róż
norakiej pomocy kobietom, które 
doświadczają osamotnienia i bezrad
ności w związku z poczęciem dzie
cka. Prowadzimy też działania edu
kacyjne budujące świadomość, iż ży
cie ludzkie zaczyna się od momen
tu poczęcia. Zajmujemy się organi
zowaniem kursów odpowiedzialnego 
rodzicielstwa przekazując wiedzę o 
naturalnych metodach planowania 
poczęć a zwłaszcza o metodzie owu
lacji Billingsów. Zebrane przez nas 
doświadczenia pozwoliły nam wy
raźnie zauważyć tragiczne konsek
wencje programowej zgody na sto
sowanie przemocy wobec dziecka 
poczętego , zalegalizowanej i usank
cjonowanej mocą decyzji Sejmu z 
dnia 27 kwietnia 1956.

Ustawa z 1956 roku o warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży 
jest wytworem myślenia przyznają
cego jednym prawo do decydowania 
o życiu drugich. Projekt nowej usta
wy uznaje prawo do życia dziecka 
poczętego na równi z prawem każ
dego innego człowieka. Nie ma 
przecież żadnych racji logicznych, 
społecznych czy medycznych aby tak 
nie było. Ustawa z 1956 roku ode

odegrała role podobną do roli konia 
trojańskiego. Została przedstawiona 
jako postępowe rozwiązanie nowego 
ustroju społecznego, socjalizmu, któ
re zniesie upośledzenie kobiety, bio
logiczne i społeczne. Zawierała o
bietnicę "wyzwolenia” kobiety spod 
„przymusu niechcianego czy niewy
godnego macierzyństwa” . W prak
tyce okazała sie jeszcze jednym 
źródłem krzywdy, uszkodzeń jej 
zdrowia fizycznego i psychicznego, 
stworzyła warunki poddające ko
bietę jeszcze głębszej i bardziej wy
rafinowanej eksploatacji i manipu
lacji nieodpowiedzialnej męskości 
zdeformowała jej poczucie własnej 
tożsamości kobiecej i macierzyńskiej. 
Zamiast budowania rzetelnej soli
darności społecznej z kobietą brze
mienną oraz dzieckiem stała sie wy
razem kolejnego porzucenia i opusz
czenia niszcząc jej poczucie bezpie
czeństwa i boleśnie raniąc jej po
czucie wartości w przeżywaniu ko
biecości i macierzyństwa.

Ustawa ta skorumpowała tragicz
nie zawód i powołanie lekarza gine
kologa. Konsekwencje moralne i 
psychiczne zafałszowanej tożsamości 
zawodowej i osobowej wyrażała się 
u wielu z nich w rozszczepiennym 
stylu życia. Wobec jednych kobiet, 
swoich pacjentek, spełniają funkcje 
"kwalifikowanego” wykonawcy de
cyzji kobiety unicestwiając jej nie
akceptowane dziecko w warunkach

szpitala czy prywatnego gabinetu. Wo
bec innych zaś kobiet, żony i córek, 
pełnią funkcję opiekuńczego partnera 
i ojca. Ponoszone przez nich psy
chiczne koszta godzenia ze sobą tych 
dwu krańcowo sprzecznych ról nie 
zostaną nigdy zrekompensowane ewentualnymi 

 zyskami finansowymi. 
Zasada primum non nocere bierze 
w opiekę nie tylko pacjenta ale tak
że i lekarza. Nie można zabijać, sto
sując przy tym nawet najwznioślej
sze racjonalizacje, i pozostać same
mu nietkniętym.

Obowiązujący obecnie stan praw
ny jest zatem źródłem zamętu i 
krzywdy. Wymaga natychmiasto
wej zmiany.

Pragniemy przestrzegania praw 
ludzkich, wśród których podstawo
wym jest prawo do życia każdego 
człowieka, niezależnie od wieku, 
wielkości, miejsca przebywania, 
przydatności, stanu zdrowia, nieza
leżnie od tego czy jest chciany czy 
też nie.

Wolność każdego człowieka ma 
swoje granice. Stanowi ją wolność 
i godność drugiego człowieka. Sejm 
ma obowiązek, w imię dobra wspól
nego, budować prawo rzetelnie i 
uczciwie chroniące każdego człowie
ka, nie zapominając o tych, którzy 
sami nie potrafią odezwać sie w 
swojej obronie.

Wyprowadzenie „konia trojańskie
go” z polskiego ustawodawstwa jest 
wymogiem związanym z respekto
waniem praw człowieka dlatego ustawa

 o ochronie prawnej dziecka 
poczętego jest nakazem prawego su
mienia podległego prawdzie.

W imieniu TROSKI O ŻYCIE 
Andrzej WINKLER

Jest napisane, trzeba czytać!
Tymi słowy tudzież innymi pouczenia

mi w bardzo nieprzyjemnym tonie) po
traktowana została staruszka w Przychod
ni Rejonowej nr 1 w Rybniku przy ul. 
Hallera. Powodem irytacji jasnowłosej 
pielęgniarki wychodzącej z pokoju zabie
gowego był fakt, iż staruszka nie zauwa
żyła zmiany miejsca rejestracji i zatrzy
mując się przy drzwiach na półpiętrze, 
złapała za klamkę drzwi.

Oberwało się wiec kobiecinie, bo: "po
winna najpierw czytać co pisze na 
drzwiach” . Pacjentka dowiedziała się tym 
sposobem, że bez umiejętności czytania 
nie ma co liczyć na pomoc medyczną, a ci 
którzy ujęli się za arogancko potraktowa
ną panią — że są "mądralińscy” ... (lor)

Przyjaciel na balkonie
Widziałam niedawno wspaniały 

sposób na zapewnienie sobie bezpie
czeństwa i  miłego, psiego towarzy
stwa, nawet w tak kłopotliwych wa
runkach jak blokowe M — ileś tam.

Na zaszczytny tytuł piramidy pro
jektanckiej głupoty na pewno zasłu
giwało mieszkanie, z ogromnym ta
rasem na parterze w 10 piętrowym 
mrówkowcu. Czy w tak wspaniale 
zaprojektowanym "M” można zasnąć 
spokojnie bez dwu brytanów miesz
kających na tarasie? Oczywiście że 
nie! No i lokatorzy zbudowali na 
nim dwie wielkie i ocieplone budy, 
które wynajęli psim sublokatorom, 
owczarkom: alzackiemu i podhalań
skiemu. Sądze, że z obopólnym "za
dowoleniem". Propaganda sukcesu 
przynajmniej w jednym nie kłama
ła: Polak rzeczywiście potrafi!!! (em)

Treść mojego życia
„Edward Dębowski, z wykształce

nia inżynier komunikacji (...) stale 
dąży do doskonalenia środków wy
razu artystycznego — kompozycji, 
formy i koloru” . Taką recenzję na
pisał na zaproszeniu na wystawę 
artysty szef Stowarzyszenia Twór
ców Nieprofesjonalnych „OBLICZA” 
Marian Rak.

— Do Rybnika przybyłem w 1959 
r. Mając do wyboru kilka miejsc za
mieszkania, wybrałem to miasto 
Rybnik roku 1959 urzekł mnie — 
mówi Edward Dębowski.

Moje kontakty z plastyką, mogę 
podzielić na trzy etapy. Pierwszy, 
gdy mając 6 lat przypatrywałem się 
sąsiadowi malującemu na szkle, 
spróbowałem swych sił rysując ka
rykatury. Drugi - moment. to rok 
1963. Jako pracownik PBIŻ uczest
niczyłem w nudnej naradzie. Za-

W wydanej 98 lat temu nakładem 
oficyny wydawniczej Karola 
Miarki „Książce do oświece

nia i zbudowania duszy chrześci
jańskiej” na kartach poświeconych 
niedzieli palmowej można przeczy
tać: C z e m u  s i ę ś w i ę ci  p a l
my  i o d b y w a  p r o c e s y  a?

1. Aby w myśl odmawianych przez 
Kościół modlitw dzierżący w ręku 
te palmy uzyskali obronę ciała i du
szy. 2. Aby mieszkańcy miejsc, w 
których te palmy zatknięto wolni 
byli od wszystkich przeciwności. 3. 
Aby dzierżący te palmy wskutek 
modłów kościoła, osiągnęli siłę ozdo
bienia swej duszy dobremi uczynka
mi i tym sposobem wychodzili na 
spotkanie Chrystusa Pana. 4. Abyś-

Zacząłem od niechcenia szkicować. 
Szkice zauważył kolega Bielecki i 
— widocznie mu sie spodobały gdyż 
stwierdził, zasugerował że powinie
nem malować. Zaczął wprowadzać 
mnie w arkana malarstwa. Wykona
łem wówczas dziesięć „malunków”. 
Obowiązki rodzinne i zawodowe 
spowodowały, że musiałem tę dzia
łalność odłożyć na... dwadzieścia lat. 
W 1982 r., tuż przed przejściem na 
emeryturę, zapisałem sie do koła 
plastycznego dla dorosłych, a obec
nie rybnickiego Stowarzyszenia 
Twórców Nieprofesjonalnych, kiero
wanego przez Mariana Raka — któ
ry zarówno mnie, jak i innym człon
kom koła pomógł w rozwijaniu war
sztatu artystycznego, za co jesteśmy 
mu ogromnie wdzięczni.

W 1984 roku przygotowałem pier
wsza wystawę, a do chwili obecnej 
było ich czternaście. Ostatnia „Szla
kiem Mickiewicza” , to reminiscencje 
z mojego pobytu, cztery lata temu

„Książka 
do oświecenia...“

Abyśmy za przyczyna Chrystusa, które
go członkami jesteśmy, odnieśli zwy
cięstwo nad królestwem ciemności i 
śmierci abyśmy się stali uczestni
kami Jego zmartwychwstania i 
tryumfalnego wstąpienia do nieba.

O palmowych gałązkach pisze Au
gustyn św.: "Sa one oznaka zwycię
stwa, gdyż Pan pokonał śmierć swą 
śmiercią i znamieniem Krzyża od
niósł zwycięstwo nad czartem, ksie-

i w zeszłym roku, w rodzinnych 
stronach wieszcza Adama, a także i 
moich. Są to pejzaże z Zaosia. No
wogródka Rejterowa. Wilna i Nie
świeża. Cześć z nich zakupiło Mu
zeum Polskie na Litwie.

Styl malarski, który jest mi w 
chwili obecnej najbliższy, to post
impresjonizm. Ale cały czas szukam 
nowego. Maluje głównie olejem i 
akwarelą, a tematem moich prac jest 
przede wszystkim pejzaż i martwa 
natura. Bardzo rzadko decyduje sie 
na portret. Wykonałem też kilka 
miniobrazów. Malarstwo jest obec
nie treścią mojego życia.

Laureat Złotej Odznaki Miasta 
Rybnika na niwie kultury (4 lata 
temu) pan Edward Dębowski jest w 
trakcie przygotowywania nowej wy
stawy; pierwsza pojedzie do Wro
cławia. a najnowsze prace będzie
my oglądać w Rybniku.

Notował:
MARIUSZ DOBRZYŃSKI

księciem śmierci” . Dla tego też wyprze
dza procesyą znamię Krzyża i roz
lega sie odgłos pieśni pochwalnych. 
Gdy pochód staje przed bramą koś
cielną, kapłan kołace krzyżem w 
drzwi zamknięte, aby przez to ozna
czyć, że grzech Adamowy zamknął 
przed nami wrota niebieskie i że 
dopiero Krzyż i zwycięstwo Jezusa 
nad śmiercią otworzyły Kościół i 
bramy wiekuistego raju dla ludzi 
miłujących Boga. 5. Aby wyobrażać 
sobie, że z pobożnym ludem jerozo
limskim wychodzisz na spotkanie 
Chrystusa i że witasz w rzeczywis
tości Zbawiciela, przy czym może 
mówić słowa: Hosanna synowi Da
widowemu! Błogosławiony, który 
idzie w imię Pańskie.
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POZIOMO: 1. patyk nadziei dla 
cierpliwych, 4. nauczyciel gimna
styki drzew, 7. na ulicy z wodą, 
ale nie sodową, 8. do plecenia, 
ale nie warkocz, 10. zabrał głos 
i przemawia, 11. siedzi w herba
cie, 12. gdzie Penelopa tkała i 
czekała, 14. znajdziesz w hotelu 
„Mariott” w Warszawie, 15. do
bry przynosi zysk, 16. wyparła go 
dyskoteka, 19. król polskiej 
szklarni, 22. brat Mojżesza, 23. 
matrymonialne, 25. trzęsawisko, 
26. miasto w Izraelu, 27. w szpi
talu: oddział chorób wewnętrz
nych, 28. męczy staruszka, 29. De
sa go wyceni.

PIONOWO: 1. lekki utwór sce
niczny, 2. prawy dopływ Duna
ju i Noteci, 3. czasem z bożej ła

łaski, 4. twórca hymnu narodowe
go, 5. praktykant,. 6. utrzymuje 
się z procentów od wypożyczone
go kapitału, 7. i morze ma cza
sem zły, 9. zabawa ludowa urzą
dzana w poniedziałek wielkanoc
ny, 12. znajdziesz w cerkwi, 13. 
jon o ładunku ujemnym, 16. no
si wodę, dopóki ma ucho, 17. 
przestroga związana z przykrym 
doświadczeniem, 18. na tablicy 
wywieszona w szkole, 19. co ona 
opóźni, lata nie nadgonią, 20. 
punktualny, 21. do stawiania pod 
nogi, 24. płynie, 25. słodki ziem
niak. HERA

Na rozwiązanie Krzyżówki cze
kamy do 30 marca br. Wśród pra
widłowych odpowiedzi rozlosowa
na zostanie nagroda rzeczowa.

Fatałachy z naszej szafy

Pracująca
dziewczyna

Ostry dźwięk budzika, szybkie 
mycie zębów, czajnik na gaz, łyk 
kawy, ostatnie spojrzenie w lu
stro... Oto zwyczajny ranek pra
cującej dziewczyny. Rutynowe 
czynności przerywa jednak stara 
jak świat kobieca wątpliwość: co 
na siebie włożyć. I tu duchow
nym natchnieniem niech będzie 
dla nas serial „Capital City”. 
Wzorując się na jego bohater
kach możemy być pewne modne
go, wręcz awangardowego choć 
nie krzykliwego wyglądu. Jak te 
dziewczyny pięknie wyglądają! 
Kostiumiki z naturalnych tkanin: 
bawełny i jedwabiu o bardzo ko
biecej, przylegającej do ciała li
nii, o długich marynarkach i kró
tkich spódnicach, które nosi Mi
chelle są uosobieniem prostoty i 
wyrafinowania jednocześnie. Od
miana bardziej śmiała to zestaw 
z szortami, które uwielbia Sirrka. 
Dodajmy na marginesie, że gra 
ją Polka Joanna Kańska rodem 
ze Starego Sącza. Młodziutka Hi
lary w zabawnych okularkach i 
krótką fryzurą w lnianych lub

bawełnianych kompletach jest 
urocza. Również starsze nieco 
Sylwia i Hanna wyglądają w kla
sycznych kostiumach nowocześ
nie i stylowo. Niemniej ciekawi 
są panowie: klasyczni Declen i 
Chas czy awangardowy Max z 
ogonkiem, lub przy większej oka
zji francuskim warkoczykiem, na 
głowie. Wspólną cechą wszyst
kich jest bezpretensjonalność, a 
o to przecież chodzi. Szkoda, że 
obejrzeliśmy już ostatni odcinek 
tego sympatycznego serialu. Na 
koniec jednak, jak na każdym 
dobrym pokazie mody, zobaczyli
śmy happy-endową suknię ślub
ną.

Od siebie dodałabym jeszcze do 
biurowej garderoby dwurzędowe 
sukienki na ciało, białe bluzki z 
dużymi kołnierzami, krótsze lub 
dłuższe spódnico-spodnie, modne 
sweterki — bliźniaki, obcisłe 
spodnie z długimi marynarkami, 
do tego odpowiednia, stonowana 
biżuteria. Dobrego samopoczucia 
w pracy życzy

WRÓŻKA

Ojciec Refleksjonarz

"Ecco homo"
Jeszcze kilka krótkich dni i rozpoczną się wielkanocne misteria, 

a tak niedawno pełno było wszędzie kolęd i choinek. Takie już to 
nasze życie — od jednych świąt do następnych. Niby nic wielkiego 
się nie dzieje, a mimo to czas upływa nieprzyzwoicie szybko: po 
zimie przychodzi jasna wiosna, a nagrzaną słonecznym latem zie
mię studzą pierwsze chłody jesiennych wiatrów. Jest jednak i inny 
wymiar przemijania: po rozpalonych namiętnościach i swawolach 
karnawału okres wielkiego postu — czas wyciszenia i refleksji, naj
właściwszy chyba moment by człowiek spojrzał na siebie z nieco 
innej niż zazwyczaj perspektywy.

Bo jakiż też to jest ten homo sapiens? Zabiegany, przytłoczony 
zdobyczami cywilizacji, wciągnięty w wartkie tryby dużej i małej 
polityki, liczący, spoglądający w kalendarz i „garbiący się nad ja
łową ziemią”. Rozbił atom, poleciał na Księżyc i nauczył się rozu
mieć mowę dzikich zwierząt. Gdzieś tylko po drodze zapomniał, że 
to, co dla niego najważniejsze wydarzyło się już dwa tysiące lat 
temu, gdy pewnego ranka jakieś niewiasty znalazły odrzucony ka
mień. Czyż nie tam narodził się prawdziwy sens ludzkiego życia? 
Wszystko to tak proste i tak w swej prostocie trudne.

Człowiek, który pragnie wszystko wiedzieć na pewno, dotknąć, 
empirycznie sprawdzić, w tym jednym, jedynym przypadku musi 
zdać się wyłącznie na wiarę, bo to właśnie od niej wszystko zale
ży. Wiary w dobro, w drugiego człowieka, w prawdziwe szczęście 
i w to co później. Potem, gdy w jego sercu gości już wiara, pozo
staje mu już tylko żyć tak, by w chwili gdy dostaniemy bilet na 
drugą stronę, móc żegnać się z tym starym światem z takim spo
kojem, z jakim czynił to Jarosław Iwaszkiewicz w „Ostatniej pio
sence wędrownego czeladnika” :

Dobranoc kwiatki niebieskie, dobranoc zorzo różowa, 
dobranoc ptaszki za oknem, dobranoc różo kwitnąca, 
dobranoc ciszo wieczorna, w której ton jeden się chowa, 
dobranoc ciało gorące, dobranoc duszo stygnąca.

Żegnajcie sen i kochanie, żegnajcie obłoku biały,
Żegnaj nocne cierpienie, dobranoc rzeźwy poranku,
Dobranoc piesku kochany, dobranoc świecie cały,
Dobranoc topolo wysoka — i Ty, stojąca na ganku.

„Bednarek jednak 
w Portugalii”

Chodziarz Jacek Bednarek, 9 marca poleciał na zgrupowanie orga
nizowane przez PZLA w Portugalii (Faro) od 9 do 29 marca. Dla 
rybnickiego lekkoatlety jest to rozwiązanie połowiczne, gdyż naj
bardziej odpowiadałoby mu zgrupowanie wysokogórskie w Meksy
ku, gdzie trenuje cała światowa czołówka. Meksyk leży na wyso
kości 2500 m n.p.m., portugalskie Faro natomiast w nizinie. Jedy
nym plusem takiego geograficznego usytuowania zgrupowania PZLA 
będzie prawdopodobnie tylko dość wysoka temperatura.

Jak twierdzi sam zainteresowany z winy kogoś w PZLA nie do
szedł do skutku jego wyjazd do Meksyku, mimo że sam sportowiec 
skłonny był dzięki ofiarności swych sponsorów pokryć sobie koszty 
przelotu i pobytu za oceanem.

(wack)

Pytanie brzmi: czy Zdenek Tesarz wystartuje w zespole ROW-u 
Rybnik. Sytuacja przedstawia się następująco: by Czechosłowak zo
stał formalnie uznany za zawodnika ROW-u w warszawskiej cen
trali PZM, konieczna jest zgoda na jego starty w Polsce czeskiej 
federacji. Mimo że rybniccy działacze wysłali do Pragi telexem 
umowę z własnoręcznym podpisem Tesarza, druga strona wymaga 
intencji samego zainteresowanego, który jest niestety z dość zagad
kowych względów nieuchwytny. Udało się jednak skontaktować z 
rodziną B. Brhela, która poinformowała, iż obydwaj żużlowcy w 
piątek 8 marca wyjechali po raz kolejny do Anglii i zobowiązała 
się iż powiadomi „nieznośnego” Zdenka o zaistniałej sytuacji. Za
tem finał sprawy dopiero po powrocie Czechów z brytyjskich wo
jaży. Niepokojący jest tylko fakt, iż upłynął już oficjalny termin 
wyznaczony przez PZM, do którego zakończyć miały się transfe
rowe operacje.

(wack)
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skant; 17.10 — Der Preis ist heiss 
(quiz); 18.00 — Człowiek za 6 
milionów dolarów (serial); 19.20
— Zurueck in die Vergangenheit 
(serial); 20.15 — Airwolf (serial);
21.15 — Ein Schloss am Woert- 
hersee (serial); 22.15 — Ampfiff 
(magazyn piłkarski); 23.20 — Tut
ti Frutti; 0.15 — Film erotycz
ny.

SOBOTA — 30 MARCA
8.00 — Program dla dzieci; 

10.35 — Die Jetsons (serial); 11.00
— Marvel Universum (serial mło-
21.55 — Spieges TV; 23.35 — Pri- 
dzieżowy); 12.35 — He Man (se
rial); 13.00 — Super Mario Broet
hers (serial); 13.25 — Teenage 
Mutant Hero Turles (serial); 13.50
—  Ragazzi (magazyn młodzieżo
wy); 14.25 — Katts and Dog (se
rial); 14.50 — Lassie (serial);
15.10 — Daktari (serial); 16.00 — 
Autostrada do nieba (serial);
16.55 — Der Preis ist Heiss (quiz);
17.15 — Inside Bunte; 18.10 — 
Nowości kina; 18.45 — Aktualno
ści; 19.00 — Ampfiff (magazyn 
piłkarski); 20.05 — Film; 22.00 — 
Dall-As (magazyn); 23.00 — Ko
media erot.; 0.30 — Sexy Fo
lies.

NIEDZIELA — 31 MARCA

8.00 — Program dla dzieci; 9.30
— P iff und Hercules (serial);
11.00 — Die Woche (magazyn); 
12.05 — Klassik a la cart; 12.35
— Die unglaublichen Geschich
ten; 13.00 — Mein Vater ist ein 
Ausserirdischer (serial); 13.20 — 
Familie Munster (serial); 14.00 — 
Ultraman (serial); 14.20 — Film;
16.00 — Film; 17.50 — Rewia mu
zyczna; 18.45 — Aktualności;
19.10 — Dzień jak żaden inny 
(quiz); 20.15 — Film komediowy;
21.55 — Spieges TV; 22.35 — Pri
me Time (show); 0 25 — Strefa 
mroku (serial); 0.50 — Alfred 
Hitchcock przedstawia.

Zbliżający się Wielki Tydzień 
jest okazją, by przypomnieć raz 
jeszcze jeden z ciekawszych fil
mów z tegorocznego „konfronta
cyjnego” zestawu. Kanadyjski 
obraz „Jezus z Montrealu” De
nysa Arcanda zdobył na festiwa
lu w Cannes w 1989 roku Nagro
dę Jury i Nagrodę Jury Ekume
nicznego. Był również najczęściej 
nagradzanym filmem w roku ubiegłym 

.
Widownia Teatru Ziemi Ryb

nickiej przyjęła film w skupie
niu i z wielką uwagą. Świadczy 
to dobrze o wrażliwości młodych 
w większości widzów, choć szko
da, że akurat obecni na seansie 
nie są, niestety, reprezentantami 
przeciętnej, polskiej młodzieży.

Współczesna opowieść o mło
dym, niekonwencjonalnym akto
rze i reżyserze, podejmującym się 
nowego wystawienia pasji wiel
kopostnych w montrealskim koś
ciele, nawiązuje wyraźnie do 
Ewangelii według św. Marka. 
Pracę nad przedstawieniem roz
poczyna bohater od dogłębnych 
studiów, dociera do najnowszych 
odkryć archeologicznych, by uka
zać postać Chrystusa zgodnie z 
prawdą historyczną, licząc się 
również z możliwościami percep
cyjnymi współczesnego, wycho
wanego na awangardowym tea
trze, widza. Niczym Chrystus 
swoich uczniów, tak i Daniel szu
ka aktorów, którzy rzuciliby 
wszystko i poszli za nim. Znaj
duje grupę zapaleńców, którzy 
bez żalu rozstają się nie tylko z 
nieciekawą, by nie rzec, poniża
jącą pracą w reklamie czy dub
bingu filmów porno, ale i swo
im dotychczasowym sposobem ży
cia. Daniel swoją bezkompromi
sową postawą wzbudza podziw i 
miłość, sprawia, że ich sposób 
widzenia świata i hierarchia war
tości ulegają zmianie. Daniela

KONFRONTACJE ’90

PASJA
oburza pogardliwy sposób trak
towania aktorów wykorzystywa
nych w komercyjnej reklamie, 
czemu daje wyraz w scenie sty
lizowanej na ewangeliczną przy
powieść o „przepędzeniu prze
kupniów ze świątyni” .

Wystawione przez Daniela mi
sterium pasyjne nie podoba się 
władzom kościelnym. W zamie
szaniu spowodowanym zakazem 
kontynuacji przedstawienia, Da
niel zostaje ciężko ranny przy
walony krzyżem. W jego ostat
nich chwilach w przepełnionym 
szpitalu, gdzie nie może docze
kać się pomocy, a potem na pe
ronie metra, wśród ludzi nie poj

pojmujących jego słów, jest coś z 
Chrystusowego męczeństwa.
Śmierć bohatera w żydowskim 
szpitalu ma znaczenie co naj
mniej symboliczne. Daniel tak 
jak i Chrystus nie poniósł śmier
ci na darmo. Jego serce zostało 
przeszczepione ciężko choremu 
człowiekowi...

Objawieniem w roli Daniela 
jest w filmie nieznany dotych
czas kanadyjski aktor Lothaire 
Bluteau. Jego smutna, trochę nie
obecna, ale i pełna skupienia 
twarz, spokojny głos i spowol
nione ruchy zapadają głęboko w 
pamięć, podobnie jak posłanie 
filmu mówiące o zagrożeniu pod
stawowych chrześcijańskich war
tości, z nadzieją jednak na ich 
odnowę.

Piękny, mądry film, do obej
rzenia którego zachęcam wszyst
kich, mając nadzieję, że trafi on 
do normalnej dystrybucji filmo
wej. (róż)

Mała Scena zaprasza!
— w środę 20 marca o godzinie 17.30 na Wieczór Folkowy z udzia

łem zespołów „KURAKAS” i „CARRANTOUHILL”. W progra
mie ludowa muzyka południowoamerykańska, irlandzka, szkoc
ka i angielska. Bilety w cenie 5000,— zł.

— w piątek 22 marca o godzinie 17.00 na sztukę Bogusława Schaef
fera „Kaczo” czyli namiętności i ambicje świata aktorskiego w 
wykonaniu TEATRU "STUDIO” z Warszawy

— w sobotę 23 marca o godzinie 17.00 na koncert zespołu szanto
wego „D-DUR”

— w środę 27 marca o godzinie 18.00 na Koncert Wielkopostny w 
wykonaniu zespołu „GAUDIUM ET SPES”.

Potrzebnych 500 wazonów!
Istniejące od niedawna przy Rybnickim Ośrodku Kultury Koło 

Miłośników Kwiatów chciałoby zorganizować w holu Teatru Zie
mi Rybnickiej wielką wystawę kwiatów ciętych. Przeszkoda jest 
bardzo prozaiczna; skąd hobbyści mają wziąć kilkaset wazonów? 
Również ROK nie ma technicznych ani finansowych możliwości ich 
dostarczenia.

Apelujemy więc przede wszystkim do zakładów pracy posiadają
cych laboratoria, ale i do osób prywatnych. Może znajdą się chęt
ni do podarowania lub wypożyczenia wysokich menzurek o prze
kroju około 5 cm lub podobnych naczyń, w których lilie, bo to one 
mają być główną atrakcją wystawy, wyglądają najpiękniej.

Prosimy o kontakt z sekretariatem Rybnickiego Ośrodka Kultury.
(róż.)
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Rybnicka
Książka Telefoniczna

— 3 —

BUDROW

22662

21546

24367

23258

Budrow — Rybn. Przeds.
Budownict. Inżynier. 

Budrow — Rybn. Przeds.
Budownict Inżynier. 

Budrow — Rybn. Przeds.
Budownict. Inżynier. 

BUDRIM — Zakł. Budown. 
— Piekutowski

3-go Maja 30 

3-go Maja 30 

3-go Maja 30 

Nowotki 37

21008 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH Wysoka

21413
22917
26336
26427
26060
23822
26851

22324

21644
23899
249S4
22650

Cech Rzemiosł Różnych Wysoka
Cosita Spółka z o.o Lotników
Centrala Rybna „Delfin” Wiejska 4
Combex Chwałowicka
Combex Chwałowicka
Chemipral Cegielniana 2
„Cezas” Przeds. Zaopatrz.

Szkół Popielów
Czyszczenie pierza — Golec K. Miarki 12

CPN
CPN Mikołowska
CPN Piłsudskiego
CPN W i elopole
CPN Kamień

24295 CPN Kamień
CEGIELNIA

22573 Cegielnia Wielopole
22235 Cegielnia

DOMY

Wielopole

22467 Dom Dziecka Rodzinny Wodzisławska
22147 Dom Małych Dzieci Powstańców
24088 Dom Kultury Młodzieżowej Chrobrego
25566 Dom Pomocy Społecznej Klasztorna
28991 Dom Przedpogrzebowy U.M. Rudzka
21359 Dom Studenta Żużlowa 7
23133 Dom Rzemiosła

DOMY HANDLOWE

Wysoka

28604 „Hermes” — Centrala Chrobrego
21720 ,;Hermes” — Spożywczy Chrobrego
28980 „Hermes” — Portiernia Chrobrego
22826 „Merkury” Rynek
27534 „Merkury" Rynek
26911  „Domus” Zebrzydowicka
23852 „Domus” Zebrzydowicka
21025 „Sezam” Zebrzydowicka
24034 Dom Mody „Elegancja” Św. Antoniego
23713 Drukarnia Krasickiego
23865 Drukarnia Krasickiego
28672 Dyrekcja Społecznych Ognisk

Pl. WolnościMuzycznych
27461 Dyrekcja Inwestycji Miejskich Kościuszki
27364 Dyrekcja Inwestycji Miejskich Kościuszki
21009 „Gagger” — Spół. Inwalidów Jankowicka
26917 „Daumar” — Przeds.

Rzeczna 2Wielobranżowe
21046 „Daumar” — Sklep

Raciborska 7Wielobranżowy
ciąg dalszy w następnym numerze



P R O G R A M Y  TV SATELITARNEJ
FILMNET

PIĄTEK — 22 MARCA
15.00 — For Keeps (98 min.);

17.00 — Withnall and I (105 min.);
19.00 — The Little Drummer 
Girl (125 min.); 21.00 — Just Be
twen Friends (106 min.); 23.00 — 
Hell's Angels on Wheels (95 
rain.); 1.00 — Breaking Piont 
(100 min.); 3.00 — Beyond the 
Walls (103 min.).

NIEDZIELA — 31 MARCA
9.00 — Walt Disney; 11.00 — 

What's Up, Doc? (120 min.); 13.00 
— Cyrano de Bergerac (112 min.);
15.00 — Walt Disney; 17.00 — 
For Keeps (98 min.); 19.00 — 
Betrayed (127 min.); 21.15 — 
Hous Calls (98 min.); 23.00 — 
Last Rites (103 min.); 1.00— Miss 
Mary (96 min.).

— Sport; 19.30 — Musikanterfest;
20.00 Melodie Szwarcwaldu (film 
RFN); 22.00 — Talk und Turm 
(show); 23.15 — Valentina (se
rial).

PIĄTEK — 29 MARCA
15.00 — Fantasy Island (serial); 

16.45 — Frei geboren — Konigin 
der Wildnis (film ang.); 18.15 — 
Bingo (show); 18.45 — Wiadomo
ści; 19.15 — Cleopatra (film USA);
22.10 — Blade Runner (film 
USA).

SOBOTA — 30 MARCA
8.30 — Musikabtenfest; 9.00 — 

Główki, główki (quiz rodzinny);
9.30 — Magazyn gospodarczy;
10.10 — Tylko wyspy nie możesz 
zabrać (film); 11.05 — Frie ge
boren — Konigin der Wildnis (film 
ang.); 12.45 — Bingo (show);
13.10 — Hotel (serial); 14.00 — 
Dir Zuliebe (film RFN); 15.45 — 
Test-Bilder; 16.15 — Zapp; 16.40
— Neon Rider (serial); 17.15 — 
Mr. Belveder (serial); 18.15 — 
Bingo (show); 18.50 — Quadriga 
(magazyn); 19.30 — Bezaubernde 
Jeannie (serial); 20.00 — Meyer
ling (film fr.) ; 22.45 — Hallo Ber
lin (magazyn); 0.10 — Poczekaj 
aż będzie ciemno (film USA).

NIEDZIELA — 31 MARCA 
8.05 — Zapp; 8.30 — Neon Ri

der (serial); 9.30 — Bezaubernde 
Jeannie (serial); 10.00 — Ja nie 
wiem kim jestem (film ); 11.05 — 
Dir zuliebe (film); 12.45 — Bin
go (show); 13.10 — Hotel (serial);
14.00 — Braxton (film fr.-USA);
15.10 — Drei Strolche in der Wil
dnis (ang.); 16.45 -  Nowości ki
na; 17.10 — Verfeindet bis aufa 
Blut (USA); 18.50 — Sport; 19.30
— Od serca do serca; 20.00 — 
Nasze szalone ciotki nad jezio
rem (film, kom.); 21.45 — Wia
domości; 22.00 — Die schwarze 
Mamba (film ang); 23.45 — Va
lentina (serial); 0.05 — Kuzyn
ka Angelica (hiszp.).

RTL PLUS
PIĄTEK — 22 MARCA 

14.50 — Die Wilde Rose (se-

serial); 15.15 — Melodie ojczyzny; 
16.40 — Riskant; Der Prais ist 
Heiss (quiz); 18.00 — Człowiek za 
6 milionów dolarów (serial); 19.20
— Zurueck in der Vergangenheit
(serial); 20.15 — Airwolf (serial); 
21.15 — Ein Schloss am Woerth
ersee (serial); 22.15 — Anpfiff 
(magazyn piłkarski); 23.20 — Tut
ti Frutti (show); 0.15 — Koepf
chen indas Wasser (kom. RFN);
1.30 — Gefaehrlicher Auftrag
(krym.).

SOBOTA — 23 MARCA
8.00 — Program dla dzieci; 

10.35 — Die Jetsons (serial); 11.00
— Marvel Universum (serial mło
dzieżowy); 12.35 — He Man (se
rial); 13.00 — Super Mario Brot
her (serial); 13.25 — Teenage Mu
tant Hero Trutles (serial); 13.50
— Ragazzi (magazyn młodzieżo
wy); 14.25 — Katts and Dog (se
rial); 14.50 — Lassie (serial); 15.10
— Daktari (serial); 16.00 — Auto
stradą do nieba (serial); 16.55 — 
Der Preis ist Heiss (quiz); 17.45
— Inside Bunte; 18.10 — Nowo
ści kina; 19.00 — Ampfiff (ma
gazyn piłkarski); 20.05 — film;
22.00 — Dall-As (magazyn); 23.00 
Film; 0.30 — Sexy Folies; 1.05
— Film erotyczny.

NIEDZIELA — 24 MARCA
8.00 — Program dla dzieci; 9.30

— Pfif und Hercules (serial); 11.00
— Die Woche (magazyn); 12.05 — 
Klassik a la carte; 12.35 — Die 
undglaublichenGeschichten; 13.00
— Mein Vater ist ein Ausserir
discher (serial); 13.20 — Fami
lie Munster (serial); 14.00 — Ul
traman (serial); 14.20 — Film;
16.00 — Film; 17.50 — Rewia 
muzyczna; 18.45 — Aktualności;
19.10 — Dzień jak żaden inny 
(quiz); 20.15 — Film; 21.55 — 
Spiegel TV: 22.35 — Prime Time 
(show); 22.50 — Film; 0.45 — 
Alfred Hitchcock przedstawia.

PIĄTEK — 19 MARCA 
14.50 — Die Wilde Rosé (se

rial); 15.35 — Aktualności; 15.50
— Melodie ojczyzny; 16.40 — Ri-

(Dokończenie na str 7)

SOBOTA — 23 MARCA
9.00 — Walt Disney; 11.00 — 

The Great Outdors (90 min.);
13.00 — Road to Avonlea; 15.00 

— Grimes of the Heart (100 min.);
17.00 — Every Home Should Ha
ve One (89 min.); 19.00 — Do
minich and Eugene (110 min.);
21.00 — Last Riters (103 min.);
23.00 — Ishtar (103 min.); 1.00 — 
Night Club Special; 3.00 — Fri
day the 13 th Part VII (88 min).

NIEDZIELA — 24 MARCA
9.00 — Walt Disney; 11.00 — 

T he Secret War of Harry Frigg 
(106 min.); 13.00 --  Scarlet street 
(103 min.); 15.00 — Walt Disney;
17.00 — Bluebery Hill (92 min.);
19.00 Three Fugitives (93 
min.); 21.00 — Guts and Glory: 
The Rise and Fall of Oliver 
North (113 min.); 23.00 —  First 
Deadly Sin (107 min.).

P I Ą T E K 29 MARCA
15.00 — Ran (154 min.); 19.00

— Best Friends (104 min.); 21.00
— The Iron Trangle (91 min.);
23.00 — Punchline (126 min.); 
1.15 — The Birds (115 min.); 3.15
— The Wild Angels (93 min.).

SOBOTA — 30 MARCA
8.45 — Walt Disney; 10.45 — 

Un Homme et une Famme (102 
min.); 12.30 — Superman (143 
min.); 15.00 — Another Women 
(84 min.); 17.00 — The Black 
Windmill (106 min.); 19.00 — 
Withnall I (105 min.); 21.00 — 
A Time of Distiny (118 min.); 
1.00 — Night Club Special; 3.00
— Medium Cool (110 min.).

SAT. 1

PIĄTEK — 22 MARCA
15.10 — Główki, główki (quiz 

rodzinny); 15.50 — Paradise (se
rial); 16.45 — T. J. Hocker (se
rial); 17.50 — Mr. Belvedere (se
rial); 18.15 — Wiadomości; 19.15
— Koło szczęścia (show); 20.00 — 
Hardball (serial); 21.00 — Frank 
und frei; 22.05 — Morderczy raj 
(sens. USA).

SOBOTA — 23 MARCA
8.30 — Od serca do serca; 9.00

— Główki, główki (quiz); 9.30 — 
Magazyn gospodarczy; 10.05 — 
Frank und frei; 11.00 — Sport; 
12.45 — Bingo (show); 13.10 — 
Hotel (serial); 14.00 — Faworyta 
cesarzowej (RFN); 15.45 — Ro
dzina Adamsów (serial); 16.15 — 
Zapp; 16.40 — Neon Rider (se
rial); 17.50 — Mr Belvedere (se
rial); 18.15 — Bingo (show); 18.50
— Quadriga (show); 19.30 — Be
zaubernde Jeannie (serial); 20.00
— Uber Den Dachem von Nizza 
(USA); 22.05 Alien Nation (se
rial); 23.00 — Grimmes Marchen 
vom lusternen Parchen (RFN); 
0.30 — Sport.

NIEDZIELA — 24 MARCA 
8.05 — Zapp; 8.30 — Neon Ri

der (serial); 9.30 — Bezaubernde 
Jeannie (serial); 10.30 — Urok 
gór (magazyn); 11.05 — Uber den 
Dachern von Nizza (film); 12.45 — 
Bingo (show); 13.10 — Hotel (se
rial); 14.05 — Magazyn Video;
14.30 — Sport; 17.10 — Herrin 
der Gesetzlosen (film USA); 18.50
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Rozkład jazdy

DWORZEC AUTOBUSOWY RYBNIK

CZĘŚĆ TRZECIA

Rybnik

Rybnik

Orzesze przez: Stanowice
Nysa przez: Głubczyce

Prudnik
Pogrzebień przez: Gaszowice

Pstrążna
Pstrążna przez: Gaszowice

Lyski
Pszczyna przez: Żory
Pszów przez: Rydułtowy

Racibórz przez: Rydułtowy
Pszów

Racibórz przez: Wodzisław Śl. 
Rogów

Ruda Kozielska przez: Stodoły, Rudy
Rudy przez: Stodoły

Rybnik przez: Beata, Piece, 
Gaszowice

Rybnik przez: Gaszowice, 
Piece, Beata

Rybnik przez: Gaszowice, 
Łyski, Łuków

6,15S; 15.45P
8,20

4.50F; 5,50S

Rybnik

Rybnik
19,40Fa

19,45 A
5,20F; 6,10Z*A! 7,20Fa 
P; 8.00FP; 9.40FP; 12.50

Rybnik

AP ; 14,20 AP; 16,50FaP; 
17,20*AP ; 18,40Fa; 22,30
if

Rybnik

11,00A; II,45A ; 14,55A ; 
17,05 A ; 19,25 A 
10.00 A P ; 19,15 AC

Rybnik

Rybnik
19,15Fa
7,30*P; 8,50* ©P; 12,20
AP; 17,55FaP
4,50A: 7,50AP ; 10.00AP;

Rydułtowy

12,50 AP: 15.20 AP ; 17.50 Rydułtowy
AaP: 20,50Aa Rzuchów
5,55A; 6.35AP; 9,05AP; Sieradz
11.35AP: 14.25 AP; 16,35 
AaP: 19.15Aa; 22.25Aa

Stanica

5.40A. 7.40AP: 9 20AP: 
11,00 AP ; 12,40 AP ; 14,20

Strumień

przez: Rydułtowy
Łuków, Lyski

przez: Kamień
Leszczyny, 
Przegendza 

przez: Leszczyny
Czerwionka, 

Żory 
przez: Żory

Czerwionka, 
Leszczyny 

przez: Leszczyny 
Stanowice,
Żory 

przez: Żory,
Stanowice 
Leszczyny

przez: Gaszowice —
Las — Bogunice 
— Żytna

przez: Gaszowice —
Las — Żytna — 
Bogunice 

przez: Lyski.
Pstrążna

przez: Radoszowy 
przez: Lyski. Pstrążna 
przez: Olesno, Wieluń 
przez: Wilcza.

Pilchowice 
przez: Żory,

Pawłowice

AP; 15,40 A P ; 17,20AaP; 
19,10Aa; 20,30Aa; 22,20 
AaH
5,15A ; 6,35AP ; 8,15AP; 
10,15 AP; 12,05 AP; 14,45 
A P ; 16,15 AaP; 18,15Aa 
P; 20,05Aa; 20,35Z*A 
5,05A; 6,05F; 12,50AaP

4,25A; 6.25A; 8,55*AP; 
9,55AaP ; 14,50 AP; 16.35 
AaP; 18,15 AaP; 20,25 A a 
6,10B; 9,00AaP; 14,10A 
P; 15,10SP; 18,00 AaP;
20,00Aa
8,35 AP; 12,25 AP

16,20 AaP

6,10A; 8,10 AP; 9,10* A
P; 14,40 A ; 16,30 Aa; 
18,30 Aa
7,30SP; 10,10AP; 12.10 A 
P; 20,20 A a

8,50AaP; 12,50* AP; 15,20 
AP
14,00FaP: 15.05FaP 
4.00F: ll,50FaP 
6,45 (5—1) AR 
6,55FP

7,05 AaP: 10,05 AP; 14,05 
A P ; 17,45 AaP


