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Świątecznej radości w Boże Narodzenie, 
szampańskiego humoru w Sylwestra 

oraz zdrowia, sił, wyobraźni i pomysłów 
na przyjęcie pełnego nowości roku 1992 

- życzy redakcja „Gazety Rybnickiej”

Nawet Święty M i
kołaj przeliczył się 
w tym roku. Dzieci 
chętnych do obdaro
wania przybyło na ry
bnicki Rynek tak wie
le, że zagroził mu defi
cyt w podarunkach...

M amy od niego 
nieoficjalną wiado
mość, że w przyszłym  
roku się poprawi.

VARSOVIE, LE 4 decembre ’91

A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  
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P O L O G N E

L'Ambassadeur

Panie Prezydencie.
Z okazji dnia św. Barbary, patronki górników, pragnę przekazać 

Panu bardzo serdeczne życzenia od Ambasady Francji w War
szawie dla Pana współziomków.

W regionach górniczych mojego kraju, tak jak i w Polsce, 
4 grudnia jest ważną datą. Polska jest teraz stowarzyszona ze 
Wspólnotami Gospodarczymi Europy i jest to dodatkowy powód, 
abym stowarzyszył się z Wami w uroczystościach barbórkowych. 
Francuzi z Warszawy są całym sercem z Wami.

Z wyrazami przyjaźni

Przekazujemy naszym Czytelnikom życzenia nadesłane z okazji 
Barbórki przez ambasadora Francji pana ALAINA BRY na ręce 
prezydenta Rybnika JÓZEFA MAKOSZA.

Oprócz kurtuazji, słowa te świadczą o autentycznym zaistnieniu 
naszego miasta w świadomości francuskiego przedstawiciela państ
wowego i życzliwego zainteresowania, okazanego nie tylko w sło
wach, ale i konkretnych działaniach wspomagających nawiązanie 
regionalnej współpracy gospodarczej.

/r e d /

SKLEP M E B L O W Y  
„JA N ,,

poleca szeroki wybór mebli.
WSZYSTKIM KLIENTOM Z OKAZJI 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
I NOWEGO ROKU 

składa NAJLEPSZE ŻYCZENIA
ul. Sobieskiego 3, tel./fax 0-36-23536

Trzy pytania do radnych

Rok za nami
Podczas ostatniej tegorocznej 

sesji RADY MIASTA, w środę 
11 grudnia br. zwróciłem się do 
kilku radnych z trzema krótkimi 
pytaniami:

1/ Co najbardziej ucieszyło Pa
nią/Pana/ w kończącym się już 
roku, w naszym mieście ?

2 / Co nie podobało się w Ryb
niku w 1991 roku ?

3 / Co powinno się w Rybniku 
zdarzyć w nadchodzącym roku 
1992?

A oto odpowiedzi:
MARIA KUFA-SKORU

PA, członek Zarządu Miasta, 
przewodnicząca Komisji Opieki 
Społecznej: cieszę się z otwarcia 
PRZYTULISKA dla kobiet 
i dzieci przy ul. Żużlowej, nato
miast nie cieszy mnie, że jest już 
ono przepełnione, co świadczy
o dużym rozmiarze ludzkiego 
cierpienia i nieszczęścia w na
szym mieście. Natomiast w nad
chodzącym roku pragnęłabym, 
aby Radzie Miasta Rybnika
i Zarządowi Miasta starczyło sił 
w pracy dla naszego miasta.

KRYSTYNA STOKŁOSA,

członek Zarządu Miasta, prze
wodnicząca Komisji Finansów:
cieszy, iż dochody miasta 
w 1991 roku były wyższe niż 
przewidywaliśmy. Nie cieszy na
tomiast, zauważana często duża 
nieufność mieszkańców do po
dejmowanych przez władze mia
sta decyzji, np. burza wokół 
żłobków, czy przejęcia szkół 
pod zarząd miasta, lub kupno 
pomieszczeń na ul. Żużlowej 
z przeznaczeniem na Przytulis
ko. W przyszłym roku chciała
bym, aby dochody miasta osiąg
nęły przynajmniej przewidywa
ną sumę 280 miliardów złotych.

JERZY FRELICH, przewod
niczący Rejonu: nie zastanawia
łem się nad tym, więc trudno mi 
powiedzieć, co najbardziej cie
szyło w Rybniku, natomiast 
smutkiem napawały mnie zieją
ce pustką budynki Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługow

ych przy ul. Findera. W 1992 
roku pragnąłbym widzieć więcej 
radości na twarzach ludzi.

JÓZEF MAKOSZ, prezydent 
Rybnika: Cieszy mnie zorgani
zowanie targu na jego właści
wym miejscu i duża ilość parkin
gów w centrum miasta, nato
miast smucą postawy niezrozumienia

niezrozumienia niektórych ludzi, negują
cych wszystko co próbuje się 
zrobić w naszym mieście, jak 
było na przykład podczas prac 
nad reorganizacją opieki nad 
małymi dziećmi /chodzi o pro
blem likwidacji żłobków pań
stwowych i tworzenie żłobków 
społecznych/. W przyszłym ro
ku chciałbym, by Rybniczanie 
uwierzyli w dobrą wolę władz 
ich miasta.

MARIA KRYSTYNA KU
LAWIK, przewodnicząca Komi
sji Ekologicznej: w tym roku 
przybyło nam kwiatów w na
szym mieście, no i oddychamy 
trochę lepszym powietrzem, co 
niestety jest w dużej mierze „za
sługą,, recesji gospodarczej. 
Z drugiej strony chciałoby się, 
by tej zieleni było w mieście 
jeszcze więcej i aby służby miej
skie np. ZIELENI MIEJSKIEJ 
i OCZYSZCZANIA MIASTA, 
rzetelniej wykonywały powie
rzone im zadania. W roku nad
chodzącym chciałabym, aby 
rozpoczęte już w tym kierunku 
prace doprowadziły do otwarcia 
we wrześniu Społecznej Katolic
kiej Szkoły Podstawowej w Dziel
nicy „Nowiny".

ZYGFRYD CZEREPKOWSKI

Od 1 stycznia

Przedszkola tańsze !
Zgodnie z ustawą sejmową, 

od stycznia 1992 roku wszystkie 
miejskie przedszkola w Rybniku 
/jak również w całej Polsce/ 
będą miały charakter „publicz
ny,,. Oznacza to między innymi, 
że prowadzone w nich naucza
nie i wychowanie będzie bez
płatne, a utrzymanie tych placó
wek spada na budżet miasta.

Do tej pory rodzice za wyży
wienie oraz za pobyt dziecka 
w przedszkolu płacili i opłata ta 
na przykład - od września do

grudnia br. wynosiła 150 tysięcy 
za pobyt, plus cena wyżywienia, 
różna w poszczególnych placó
wkach.

Od stycznia 1992 r. pobyt 
będzie darmowy, co kosztować 
będzie budżet miasta 31 miliar
dów złotych.

Jakie będą więc nowe opłaty? 
Radni na sesji 11 grudnia br. 
uznali, że rodzice powinni płacić 
150 procent wartości surowca 
stanowiącego tzw. wkład do kot
ła. Te 50 procent „ponad,, traktuje

tuje się jako koszta przygotowa
nia posiłku tj. transportu i goto
wania.

Na takiej zmianie rodzice zys
kają, gdyż o ile do tej pory płacili 
łącznie przeciętnie od 260-304 
tysięcy miesięcznie, od stycznia 
cena wyniesie od 105 tys. zł do 
231 tys. zł /w  zależności od ilości 
podawanych dziecku posiłków/.

Aktualnie w przedszkolach 
jest 3861 dzieci z czego: 2200 
w wieku 6 lat i 1661 od 3-5 lat. 
Przewiduje się, że wraz z fak
tyczną obniżką opłat od nowego 
roku, liczba dzieci korzystająca 
z przedszkoli może się zwięk
szyć, na co przedszkola są przy
gotowane.

/s z o ł/
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REZOLUCJA RADY MIASTA RYBNIKA ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 
1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu użytkowego na działalność 
handlowo-gospodarczą:
Adres lokalu pow. lokalu data wizji lokalu godz.
Rynek 3 70,3 2.01.1992 9.00-11.00
Kościelna 7 151,2 2.01.1992 12.00-14.00
Kościelna 7 13,3 2.01.1992 12.00-14.00
Gliwicka 1 36,3 3.01.1992 9.00-11.00
św. Jana 3 63,0 3.01.1992 12.00-14.00
Orzeszkowa 9 72,0 4.01.1992 9.00-11.00
Chrobrego 25 15,4 4.01.1992 12.00-14.00
Raciborska 20 26,1 6.01.1992 9.00-11.00
Zgrzebnioka 2 43,1 6.01.1992 12.00-14.00
Powstańców 34 50,8 7.01.1992 9.00-11.00
Rzeczna /przy 106,6 7.01.1992 10.00-12.00
targowisku/

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego 
Urzędu Miasta Rybnika mgr inż. Roman Mańka, tel. 25-531. 
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 1992 roku o godz. 10.00 w sali 
37, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2. 
Vadium od jednego lokalu wynosi 5 mln zł., które należy wpłacić 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu, 
godz.9,30. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu 
w wysokości 50 tys. zł. Zastrzegamy sobie prawo nie skorzystania 
z ofert bez podania przyczyny.

Wiceprezydent Miasta inż. Michał Śmigielski

Zapraszam y wszystkich zainteresowanych 
na czynną w każdą niedzielę

GIEŁDĘ SAMOCHODOWĄ
na terenie targow iska w Rybniku, 

wjazd od ulicy Młyńskiej.

Zarząd Miasta Rybnika

Komunikat o wyprzedaży
MOSIR w Kamieniu k/Rybnika organizuje okazyjną wy

przedaż towarów otrzymanych w formie spłaty zadłużenia:
- samochód osobowy marki Mercedes
- wsypy andrychowskie
- skarpety frotte, bawełniane
- maszyna do pisania „Łucznik"
- kilimy ścienne
- expresy do kawy - 48 szt
- komplety pościeli, kolorowe 
i inne atrakcyjne towary.

Wyprzedaż odbędzie się w dniu 28.01.1992 r. o godz. 10.00 na 
terenie MOSIR w Kamieniu /biurowiec/.

Policja, Rybnik  
i Ty

Z wielkim zdziwieniem zoba
czyłem w kiosku broszurę, którą 
natychmiast kupiłem. Nosi ona 
tytuł:„Policja, Rybnik i Ty„. 
Jest to informator zawierający 
szczegółowe informacje o pracy 
służb policyjnych. Autorzy 
omawiają w nim: zadania po
licji, sposoby kontaktowania się 
z nią, prawa przysługujące osobie 
pokrzywdzonej lub zatrzymanej 
przez policję.

Z biuletynu tego można do
wiedzieć się, w jaki sposób skła
dać skargi na policjantów zanie
dbujących swe obowiązki lub
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nadużywających swe prawo 
oraz wielu innych /pożytecz
nych/ rad. Dobrym dodatkiem 
jest zamieszczenie w tymże biu
letynie sporej ilości adresów 
firm asekuracyjnych, ubezpie
czeniowych, produkujących za
bezpieczenia antywłamaniowe 
itp.

Informator zawiera telefony 
Rejonowej Komendy Policji 
w Rybniku oraz adresy i telefo
ny Posterunków Policji Lokal
nej /co ułatwia ewentualny kon
takt mieszkańcom Niedobczyc, 
os. Nowiny, Świerklan czy Bo
guszowic/.

Uważam, że inicjatywa ta go
dna jest odnotowania. Myślę 
też, że taki informator powinien 
znaleźć się w każdym domu lub 
nawet kieszeni kurtki czy torby. 
Za cenę 5.000.- zł można na
prawdę zyskać wiele pożytecz
nych informacji.

/K obra/

OGŁOSZENIA DROBNE

M -5, I piętro-centrum Rybnika, 
sprzedam. Tel. 26-394 
MERCEDES 300D 
Automat - 1980, Tel. 27-481

UCHWALONA NA SESJI Rady Miasta Rybnika w środę, 11 grudnia 1991 roku. 
W X Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Rada Miasta Rybnika, 
uznając ten fakt za nieprawny: składa hołd ofiarom tych lat i potępia twórców 

stanu wojennego, domagając się ich osądzenia.

LISTY DO

Czy ich święta 
muszą być smutne ?

Wszystkim dobroczyńcom 
w łańcuchu ludzi dobrego serca - 
Zarządowi Miasta Rybnika, 
ofiarodawcom i sympatykom, 
którzy w mijającym roku 1991 
czynem, ofiarą, autentycznym 
zatroskaniem i przyjacielską ra
dą pośpieszyli z pomocą dzie
ciom specjalnej troski - wycho
wankom placówek funkcjonu
jących w ramach Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw
czego w Rybniku - dyrekcja 
i grono pedagogiczne Ośrodka 
wraz ze swymi podopiecznymi

za pośrednictwem GAZETY 
RYBNICKIEJ pragnie przeka
zać n a j s e r d e c z n i e j s z e  
życzenia świąteczne i noworocz
ne.

Życzymy zdrowia, spokoju, 
ciepła rodzinnego, nieustającej 
pomyślności i głębokiej satysfa
kcji z poświęceń na rzecz dzieci, 
którym potrzeba jeszcze wiele 
miłości, życzliwości i troski. Ży
czymy, aby w Nowym Roku 
1992 inni uczynili Wam tyle do
brego, ile Wy uczyniliście tym, 
których los oszukał najbardziej - 
pozbawiając ich możliwości spę
dzenia tych najbardziej uroczys
tych świąt w gronie rodziny.

Część naszych wychowanków 
nadchodzące święta spędzi w in
ternacie ośrodka. Ten wigilijny 
wieczór będzie dla nich najsmut
niejszym wieczorem roku - wie
czorem spędzonym w samotno
ści, bez najbliższych i ciepła ro
dzinnego. WSZYSTKICH 
CHĘTNYCH, KTÓRZY 
CHCIELIBY DAĆ IM ODROBINĘ

ODROBINĘ RADOŚCI I SZCZĘ
ŚCIA, PROSIMY O KON
TAKT TELEFONICZNY 
LUB OSOBISTY; NASZ AD
RES: Specjalny Ośrodek Szkol
no - Wychowawczy, ul. Mikoło
wska 21, Rybnik - telefon 240-55.

Dyrektor Ośrodka 
mgr Elżbieta Frydrych 

x x x x x x x x x x x  
OD REDAKCJI: Istnieje trady
cja pozostawiania wolnego mie
jsca przy wigilijnym stole - dla 
zbłąkanego wędrowca, który 
mógłby zapukać do naszych 
drzwi.

Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy w ubiegłych la
tach spotykał się z licznymi 
przejawami serdecznej troski ze 
strony rybnickiej społeczności. 
Sądzimy, że i w czasie tegorocz
nych świąt wychowankowie oś
rodka znajdą wśród rybniczan 
życzliwych opiekunów. Wszak 
każdy z nas może nadać pięknej 
tradycji wolnego miejsca przy 
świątecznym stole nowy, współ
czesny sens...

Komuchy 
na patelni !

Oj, dostało się Nowotce po 
uszach, dostało. Innych „czer
wonych,, też nie oszczędzono. 
Tylko po co ? Czy ludzie, którzy 
odpowiedzialni są za lawinę 
zmian w nazwach ulic w Ryb
niku /tj. Rada Miasta/, zasta
nowili się nad tym, jakie koszta 
będą ponosić w związku z tym, 
tysiące ludzi i dziesiątki instytu
cji? Wspomnę tutaj tylko o „kil
ku,,: wymiana legitymacji szkol
nych młodzieży, wymiana tab
liczek z nazwami ulic na budynkach

budynkach mieszkalnych, wymiana 
pieczątek w urzędach i zakła
dach pracy znajdujących się 
przy tych ulicach, wymiana do
wodów rejestracyjnych samo
chodów, dokonanie kilkunastu 
tysięcy wpisów do dowodów 
osobistych, zmiana nazw w na 
nowo wydanych planach miasta 
Rybnika - to wszystko kosztuje 
niewyobrażalne ilości pieniędzy. 
Czy nie lepiej wy budować na te 
pieniądze centralę telefoniczną, 
która byłaby bardziej potrzebne 
w mieście i która będzie przyno
sić ciągłe zyski? Czy Szanowna 
Rada Miasta Rybnika zdaje so
bie sprawę, że dokonuje czynów

dokładnie takich samych, jak 
komuniści przez 40 lat swej ha
niebnej działalności Piłsudskie
go usunięto z historii. AK-owcy 
byli reakcjonistami i karłami do 
tego! Nie można było marzyć
o ulicach nazwanych imieniem 
Hallera czy też Korfantego. Czy 
radni myślą, że jeżeli „wyrzuci 
się,, Nowotkę, to przestanie on 
istnieć w historii? A czy Iwan 
Koniew przestanie istnieć 
w książkach i literaturze ? Gaga
rin zniknie z kart historii ludz
kości? Czy to, że większość ulic 
nazwano imionami świętych
i księży wpłynie na zmianę po
staw ludzi, którzy od tego staną 
się lepsi, mądrzejsi, sprawiedli
wsi?

/Nazwisko znane redakcji/

Jeszcze
o szkołach
i pieniądzach

Najprawdopodobniej, na 
wniosek przewodniczącej Pre
zydium Rady Miasta URSZULI 
SZYNOL, dojdzie w styczniu 
1992 roku do spotkania dyrek
torów rybnickich szkół podsta
wowych z Zarządem Miasta. Je
dnym z celów tego spotkania 
będzie zapoznanie się Zarządu 
Miasta z realnymi potrzebami 
szkół i oczekiwaniami dyrekto
rów w związku z przejęciem 
przez miasto w zarząd wszyst
kich szkół podstawowych w Ry
bniku.

Z drugiej strony dyrektorzy 
będą mieli okazję poznać moż
liwości finansowe miasta w sto
sunku do ich placówek.

N o w y
W związku ze śmiercią rad

nego Edwarda Oślizły, Rada 
Miasta postanowiła, iż na jego 
miejsce zostanie powołany And
rzej Zając, który kandydował 
w wyborach samorządowych 
z tego samego okręgu nr 
4 /Chwałowice, Radziejów, Popielów

Liry
to też pieniądze!

Prezydent Rybnika J .  
MAKOSZ, wiceprezydent M. ŚMI
GIELSKI, radny W. STĘP
NIEWSKI oraz dyrektorzy 
„RYFAMY,, i RZN wyjechali 
w nocy z 11 na 12 grudnia br. na 
robocze spotkanie z biznesme
nami niektórych miast włoskich

r a d n y
Popielów, Meksyk/ i otrzymał ko
lejno najwięcej głosów 27 maja 
1990 roku /po tych, którzy we
szli do Rady Miasta/.

Zaprzysiężenie nowego rad
nego odbędzie się w nowym ro
ku, podczas styczniowej sesji 
Rady Miasta.

/s z o ł/

pewno nie po to, aby zacieśniać 
przyjacielskie obustronne sto
sunki, lecz rozmawiać o moż
liwościach współpracy gospo
darczej pomiędzy naszymi re
gionami.

Życzymy im i sobie, aby się 
z Włochami gospodarczo polubi
li, przynajmniej tak jak Romeo 
i Julia / k ochankowie z Werony/ 
i żeby Włosi chcieli w Rybniku 
zainwestować bardzo dużo lirów 
i to niekoniecznie w... makaron.

/s z o ł/ w okolicach Werony. Po co ? Na /s z o ł/
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Konkurs rozstrzygnięty !

Fontanna na Rynku
Przed ponad trzema miesiąca

mi Zarząd Miasta ogłosił kon
kurs na zagospodarowanie pły
ty Rynku oraz przyległych ulic, 
o czym informowaliśmy w 37 nr 
„GR,,.

Na konkurs wpłynęło pięć ró
żnych propozycji. Autorami po
szczególnych koncepcji byli:
- mgr inż. arch. Mieczysław NA
WROCKI i mgr inż. Jan CY
GAN
- mgr inż. Julian SZCZEPA
NIAK
- zespół w składzie: Hilary KRA
KOWCZYK, inż. Andrzej KO
ZERA, Bogumiła SZABOŃ
- Jarosław ZIELONKA
- Jadwiga CZARNECKA

Oceny złożonych propozycji 
dokonała powołana przez Za
rząd Miasta komisja konkurso
wa w składzie:
mgr Józef MAKOSZ, inż. M a
rian ADAMCZYK, mgr Maria 
Krystyna KULAWIK, mgr 
Marian RAK, mgr inż. arch. 
Marek OSIECKI, mgr inż. arch. 
Jerzy SZLESAK, mgr inż. Wik
tor SALAMON, mgr inż. Wła
dysława LAMPART, inż. And
rzej KOZERA, Jerzy WRÓ
BEL, mgr inż. Irena KUŁACH, 
mgr inż. Jadwiga GRABIEC.

Wszystkie propozycje, za któ
re Zarząd Miasta dziękuje, za
kładały stworzenie na Rynku 
oazy zieleni, gdzie będzie można 
się zrelaksować w estetycznym

otoczeniu. W każdym z projek
tów występowały podobne ele
menty: zieleń, fontanna, ławki, 
iluminacja zabytkowych ele
mentów architektury.

Do realizacji wybrano pracę 
mgr inż. arch. Mieczysława NA
WROCKIEGO i mgr inż. Jana 
CYGANA. Projekt ten zakłada, 
oprócz wprowadzenia elemen
tów już wymienionych, ograni
czenie ruchu kołowego, a kon
cepcja jest najbliższa tradycji hi
storycznej. Komisja konkurso
wa podkreśliła dogłębne potra
ktowanie tematu i jego funkc
jonalność. Rynek powinien być 
miejscem spotkań mieszkańców 
miasta oraz wydarzeń artystycz
nych. Elewacje kamieniczek, ich 
pokrycia dachowe oraz oświet
lenie, będą stanowić jedną stylo
wą całość. Konsekwencja wy
maga również zmiany nawierz
chni Rynku. Część prac trzeba 
będzie wykonać zgodnie z wyty
cznymi konserwatora zabyt
ków.

Realizacja projektu wymagać 
będzie, niestety, następnych wy
kopków. Potrzebna jest zmiana 
podziemnego uzbrojenia tak, by 
przetrwało „więcej niż jedno po
kolenie,,. Wierzymy, że rybni
czanie przetrwają te roboty 
z pogodą ducha, by w niedale
kiej już, miejmy nadzieję, przy
szłości, zasiąść wśród zieleni 
i w pobliżu fontanny na ławce.

/r ó ż /

W poniedziałek 9 grudnia br. 
o godz. 6.00 trzech członków 
Komitetu Założycielskiego 
NSZZ „Solidarność 80„ 
w KWK „CHWAŁOWICE,, 
rozpoczęło strajk głodowy. 
W ten sposób konflikt między 
wąską grupą jawnie działają
cych przedstawicieli tego związ
ku, a atakowaną przez nich dy
rekcją kopalni osiągnął swój 
szczyt. Konflikt ujawnił się
o wiele wcześniej w postaci ulo
tek i pism kolportowanych 
wśród załogi kopalni oraz ar
tykułów prasowych.

„Solidarność 80„ z kopalni 
Chwałowice została zarejestro
wana w Regionie Śląsko-Dąb
rowskim tego związku, o czym 
powiadomiono dyrekcję we 
wrześniu br. Komitet Założy
cielski otrzymał własne biuro 
z telefonem, ale dyrektor zakwe
stionował 2 grudnia istnienie 
związku z prawnego punktu wi
dzenia. Działacze nie chcą 
przedstawić dyrektorowi wyma
ganej ustawą listy założycieli 
związku.

Korzystają też z przejściowej 
sytuacji niedawno „relegalizo
wanego,, związku, która pozwa
la im zwlekać z wyborami oraz 
w pełni jawnym ukonstytuowa
niem się do 5 stycznia przyszłego 
roku. Twierdzą, że ujawnieni 
członkowie mogliby być szyka
nowani przez dyrektora.

Posługują się zatem metodą 
faktów dokonanych. Nie wyko
rzystali wszystkich form działa
nia, poprzedzających zgodnie ze 
statutem związku, strajk właś
ciwy. Wybrali najbardziej dras
tyczną formę strajku /mówią, że 
„strat nie będzie, a zysk może 
być„/, licząc na zainteresowanie
i poparcie załogi, na poruszenie 
obojętnych i przekonanie waha
jących się górników. Dla dyrek
cji jest to strajk „dziki,,.

Dyrekcja kopalni ma świado
mość niebezpieczeństwa rozsze
rzenia się głodówki. Zapewniła 
strajkującym - zgodnie z ich 
żądaniem - materace, koce, 
opiekę lekarską. Otrzymują też 
herba tę , jedyny rodzaj poży
wienia, na jaki się godzą. Głodu
jący ulokowali się w cechowni, 
przez którą przechodzą górnicy 
z każdej zmiany, zmierzający do 
i wracający z pracy. Ich kolej
nym atutem są umieszczone 
/wśród dziewięciu wywieszo
nych na tablicy/ postulaty eko
nomiczne.

Jest wśród nich /postulat 5 / 
„przywrócenie 13 pensji bez ob
niżania stawek osobistego za
szeregowania,, oraz /postulat 6 / 
„podniesienie ceny węgla depu
tatowego do średniej ceny węgla 
w kopalni,,. Sami głodujący 
twierdzą, że zebrali wcześniej

Rok za nami
dium Rady Miasta: nastąpiło 
w tym roku dużo zmian na lep
sze, co widać gdy oglądamy no
we sklepy, w niektórych miej
scach nowe chodniki. Widzi się 
też ludzką przedsiębiorczość. 
Jednak można byłoby w tym 
roku więcej zrobić np. w sprawie 
oczyszczania miasta. Na przy
szły rok życzyłbym sobie i ryb
niczanom, aby nasze miasto tak 
wyglądało, by cieszyli się z tego 
ci, którzy tu mieszkają, a pozos
tali, aby zazdrościli, że w Ryb
niku nie mieszkają.

WALDEMAR STĘPNIEW
SKI: cieszy niewątpliwie rozwój

Modernizację Rynku zacząć trzeba od podziemii... 
Za świąteczną choinką „urósł,, płot, osłaniający głębokie wykopy

Chcesz poszaleć na nartach ?
Zadzwoń do nas.

W okresie 
ferii świątecznych 
możesz wybrać się 
na białe szaleństwo.
Z parkingu przy u l Curie-
Skłodowskiej codziennie 
o godz. 7.30 wyjedzie 
autokar. Dokładne 
informacje uzyskasz 
telefonicznie.

R Y B N IC K IE  KO Ł O N A R C IA R S K IE  R eK iN  
ul. Jana 7, 44-200 Rybnik, tel. 21311, 27069

Strajk głodowy 
w  KWK „Chwałowice,,

T r ó j k a  
leży w  cech o w n i...
około dwóch tysięcy podpisów 
wśród załogi popierających je 
wraz z postulatem siódmym, 
który mówi o „natychmiasto
wym odwołaniu Rady Pracow
niczej w myśl art. 13 Ustawy 
o Samorządach Pracowni
czych,,. Przyjęcie tego postulatu 
oraz trzeciego, w którym mowa
o zlikwidowaniu „co najmniej 
dwóch stanowisk z-ców dyrekto
ra, tj. do spraw pracowniczych
i do spraw handlowych i mar
ketingu,,, traktują jako warunki 
wstępne do rozmów z dyrekcją.

Już pierwszego dnia głodówki 
dyrekcja kopalni chciała ze 
strajkującymi rozmawiać, ale 
bez przyjęcia warunków wstęp
nych. Zresztą kadencja obecnej 
Rady Pracowniczej /„skorum
powanej,, przez dyrektora - zda
niem głodujących/ mija po upły
wie pierwszego kwartału przy
szłego roku. Dyrektor do spraw 
ekonomicznych zarzuca straj
kującym, że ich postulaty eko
nomiczne są tylko przykrywką 
dla rozstrzygnięć personalnych.

„Kopalnia zrobiła maksi
mum tego, na co ją było stać, 
jeśli chodzi o fundusz płac,,. 
Spełnienie postulatów płaco
wych doprowadziłoby - jego 
zdaniem - do upadku zakładu.

Przed kopalnią w Chwałowi
cach stoi realna groźba rozwoju 
strajku głodowego. Wśród po
nad czterotysięcznej załogi może 
znaleźć się wielu górników, któ
rzy zgodnie z zapowiedzią orga
nizatorów głodówki, dołączą do 
nich w miarę przedłużania się 
sporu. Wiedzą o tym głodujący, 
wie o tym również dyrekcja ko
palni, która będzie obserwować 
reakcje załogi i stopień deter
minacji strajkujących.

Również my wszyscy - oby
watele miasta w kraju, który 
przechodzi ciężki kryzys ekono
miczny - wiemy, że ciągłe zata
rgi, wzajemne pomówienia, wy
bujałe ambicje i nie kończące się 
spory, nie ułatwią zadania po
dźwignięcia się z biedy. Demo
kratyczne instytucje /jak Rada 
Pracownicza, związku zawodo
we itp./  można uzdrowić - zmienić

nić tych, którzy zawiedli, wy
brać bardziej godnych zaufania. 
Każdemu trzeba jednak stale 
patrzeć na ręce. Wiele sporów 
można wyjaśnić, krzywd - na
prawić, win - przebaczyć. Można 
po ludzku - bez wzajemnych szan
taży - dogadać się!
Wierzę w rozsądek zarządzają
cych kopalnią i jej pracowników! 
Miasto i my, jego mieszkańcy, 
potrzebujemy tej „gruby,, - ale 
nie takiej, która produkuje nie
pewność o jutrzejszy dzień - lecz 
takiej, która wydobywa węgiel! 
Jeśli konflikt zatrzyma koła wy
ciągowe szybów - nie będzie 
takiego, który skorzysta, bo 
w takim scenariuszu wszyscy 
stracą.

GRZEGORZ WALCZAK
X X X

Z OSTATNIEJ CHWILI: Z dy
rektorem kopalni d /s ekonomi
cznych oraz głodującymi górni
kami rozmawiałem pierwszego 
dnia strajku. Po niespełna pięciu 
dobach głodówki /w  sobotę 14 
grudnia o godz. 4.00/ górnicy 
rozwiązali strajk. W wyniku roz
mów z dyrektorem naczelnym 
kopalni podpisano komunikat, 
w którym zgodzono się co do 
czterech spośród dziewięciu pos
tulatów. Dwa z nich dotyczyły 
ogólnych problemów górnictwa 
i po konsultacjach z dyrekcją 
oraz w ramach zakładowych or
ganizacji związkowych zostaną 
one przekazane dalej - centra
lom wszystkich zainteresowa
nych związków - do rozmów 
z rządem. Przyjęto postulat do
tyczący rozwiązania Rady Pra
cowniczej /wybory mają być 
rozpisane do 31 stycznia/ oraz 
czwarty, który mówi o zapłace
niu głodującym dniówek za 
okres strajku. Pozostałe postu
laty tworzą protokół rozbieżno
ści między przedstawicielami 
dyrekcji a „Solidarnością 80„.

Będą one dyskutowane w cza
sie przyszłych rozmów, z któ
rych pierwsza odbędzie się 6 sty
cznia przyszłego roku. Rozsą
dek wziął więc górę nad emoc
jami. Na szczęście...

/ g w /

handlu, rozpoczęcie prac komu
nalnych i widoczne symptomy 
pięknienia Rybnika, szkoda jed
nak, że całkowita dekomuniza
cja nazw rybnickich ulic nastąpi 
dopiero 1 stycznia 1992 r. Po
zostaje jednak wiele do zrobie
nia np. zmiany prywatyzacyjne 
i własnościowe oraz telefoniza
cja. Chciałoby się także, by wła
dze miasta pracowały jeszcze le
piej!

ANIELA KEMPIŃSKA, 
przewodnicząca Komisji Zdro
wia: na ulicach naszego miasta 
widać zmiany na lepsze, jednak 
na tych samych ulicach bywa 
czasami niebezpiecznie za spra
wą pijackich i chuligańskich wy
bryków. W nadchodzącym roku 
pragnęłabym bardzo, aby wyja
śniła się wreszcie sprawa reformy

my Służby Zdrowia i aby oczy
wiście weszła ona w życie wraz 
z nową zasadą ubezpieczeń spo
łecznych.

MARIAN WOLNY, przewo
dniczący Komisji Kultury: do te
gorocznego sukcesu należy nie
wątpliwie fakt, iż poziom kul
tury w naszym mieście, pomimo 
pesymistycznych wizji, został 
utrzymany na dobrym pozio
mie. Jednymi z wielu tego przy
kładów są „Niedzielne Koncer
ty,, na Rynku, czy ukształtowa
nie się odpowiedniego systemu 
finansowania Filharmonii. Jes
tem optymistą, a na przyszły rok 
chciałbym, by kultura w Ryb
niku rozwijała się przynajmniej 
tak, jak to było w tym koń
czącym się 1991 roku.

Wypowiedzi zebrał 
i opracował: MAREK 
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Śm iech i łzy...
Tyn koń jest w iele  pikniejszy  

łod wos...

Kto nie był, niech żałuje! 
Tak udanego wieczoru nie 
spodziewali się nawet orga
nizatorzy Konkursu Gawę
dziarzy, który odbył się 
w czwartek, 12 grudnia na 
Małej Scenie TZR w Ryb
niku. W konkursie wystąpi
ło 16 wykonawców; były to 
popisy indywidualne i gru
powe, a ich poziom okazał 
się nadspodziewanie wysoki 
i wyrównany. Rozdział na
gród nie był więc sprawą 
łatwą i bezdyskusyjną.

Ostatecznie przyznano po 
dwie pierwsze i dwie drugie 
nagrody oraz trzy trzecie, 
a także wyróżnienia, choć 
jak już wspomniałam, po
ziom wykonawczy, a także 
jakość tekstów były niezwy
kle wyrównane.

Co spowodowało tę praw
dziwą erupcję samorodnych 
talentów autorskich i aktor
skich? Gawęda, wbrew po
zorom jest przecież jedną 
z trudniejszych form literac
kich i scenicznych, wymaga 
wszechstronności i talentu 
w kilku przynajmniej dzie
dzinach; prawdziwy gawę
dziarz przedstawia z zasady 
swoje własne teksty i we własnej

własnej inscenizacji oraz reżyse
rii.

I tak oto gawęda awan
sowała dość niespodziewa
nie do pozycji ostańca twór
czości ludowej, czyli amator
skiej - chyba dlatego, że jego 
„krzewieniem,, nie zajmo
wali się „fachowcy,, od „kul
tury masowej,,.

A oto laureaci konkursu: 
BERNADETA CHŁAPEK 
za gawędę : „Jak żech sie 
przy łodpuście wydała,, 
i CZESŁAW ŻEMŁA /z  ze
społem/ za program „Nudle 
to je makaron,, - dwie pierw
sze nagrody po 500.000.-zł; 
ALEKSANDRA HARA
ZIM i HENRYK BOBEK - 
dwie drugie nagrody - po 
400.000.-zł; SEBASTIAN 
SENDOWICZ, PAWEŁ 
DRAGON i ALOJZY 
KRAWCZYK - trzy trzecie 
nagrody po 300.000.-zł, PA
WEŁ DRAGON nagrodę 
swą ofiarował Domówi

Dziecka w Rybniku, a Seba
stian Sendowicz zdobył jesz
cze jedno trofeum wartości 
300.000.-zł - NAGRODĘ 
PUBLICZNOŚCI.

Jury przyznało również ho
norowe wyróżnienia i otrzy
mali je: Henryk Konsek,

Aneta Osikowska i Aleksan
dra Białas.

Nieliczna publiczność 
przeżyła wieczór pełen 
śmiechu i zabawy do łez, 
więc jako pocieszenie podaję 
informację, że laureaci będą 
zapraszani na różne imprezy 
organizowane przez Referat 
Kultury Zarządu Miasta, 
który był również organiza
torem tego konkursu.

/ e m /

Spotkanie 
profesorów muzyki

W środę, 4 grudnia do I LO 
w Rybniku przybyli delegaci 
z Instytutu Zoltana Kodalya 
w Kecskemet na Węgrzech. To
warzyszyli im pracownicy Aka
demii Muzycznej w Warszawie.

Wizyta węgierskich profeso
rów miała charakter roboczy. 
Po wysłuchaniu chórów liceal
nych prowadzonych przez panią 
J. Wystubową i L. Marszolikową 
oraz chóru Państwowej Szkoły 
Muzycznej pod dyrekcją Czes
ława Freunda w Rybniku, profesorka

profesorka z Kecskemet, Zuza Cont
ra, podejmując powtarzający się 
podczas prezentacji motyw pie
śni „Ave Maria,,, sama wykona
ła kilka ćwiczeń z chórem żeń
skim.

Goście pełni byli uznania dla 
poziomu, na jakim stały wystę
py, jak i dla faktu, że w jednej 
szkole znajdują się dwa tak dob
re zespoły. Zwiedzono także Iz
bę Pamięci, a dyrektor szkoły 
otrzymała album z nagraniami 
dokonanymi na przeglądzie mu
zyki chóralnej Lajosa Bardosa 
i książkę Pedagogika Muzyczna 
Zoltana KODALYA, zawierają
ca nowatorskie pomysły meto
dyczne dla nauczycieli śpiewu.

A. Łukasik

„CANTEMUS,, 
w Wiedniu

Chór mieszany „CANTE
MUS,, Państwowej Szkoły Mu
zycznej II stopnia w Rybniku,
prowadzony przez wicedyrekto
ra szkoły mgra Czesława 
FREUNDA, zakończy adwen
towe śpiewanie w Wiedniu, gdzie 
koncertował będzie w dniach 18 
- 22. XII. na festiwalu Adventsin
gen in Wien 1991.

Młodzi rybniccy chórzyści re
prezentować będą szkołę i miasto

to w towarzystwie innych chó
rów Europy, koncertując m.in. 
w wiedeńskim Ratuszu.

Po powrocie podzielą się wra
żeniami z czytelnikami gazety.

Cz. Freund

Humor
z zeszytów szkolnych

Potem poszliśmy do Smoczej 
Jamy, gdzie był smok, który 
ziewał ogniem.

Starożytni Grecy zajmowali 
się graciarstwem, gliniarst
wem i uprawiali figlowce.

Gorzkie migdały w świątecznym cieście, czyli...

Rok dziwów i cudów
M am y już p ra w ie  za sobą rok 

niezw ykły, rok d z iw ó w  i n ie
mal cudów , pełen w ydarzeń, 
których politykom  nie udało  
się przew idzieć, bo naw et f ilo
zofom  się o nich nie śniło!

Na naszych oczach rozpadają 
się nie tylko państwa, ale i mocar
stwa...

I  tylko narody, zanurzone 
w tym coraz bardziej gorącym 
tyglu utarczek i walk o władzę, 
pieniądze i zaszczyty, o wartości 
tak przecież iluzoryczne i krótko
trwale, raz po raz przypominają, 
że są suwerenne i że każdy kto 
rządzi, robi to z mandatu społecz
nego. W jednych krajach przypo
mnienie to opłacane jest życiem 
tysięcy i setek istnień ludzkich, 
w innych, między innymi u nas, 
w Polsce, jak dotąd wszystko 
toczy się jeszcze w cywilizowa
nych formach, choć chucpy no
wych prominentów niejeden raz 
zmroziły i zgorszyły wszystkich 
krajan bez wyjątku.

Prawie każdy też, kto otworzy 
publicznie usta, uważa za stosow
ne ocenić to, co się w Polsce 
dzieje, choć wzrok wielu sięga nie 
dalej niż na wyciągnięcie własnej 
ręki. I  dlatego też niewiele ze 
słów wypowiedzianych w minio
nym roku, warte jest zapamięta
nia. Generalna bowiem ich wy
mowa doprowadza uważnego słu
chacza do gorzkiego wniosku, że 
oto był lub nadal jeszcze jest, 
daltonistą, skoro wszystko co by
ło dotąd jest czarne, a tylko to, co 
właśnie powstaje lub powstanie - 
jest i będzie białe!!! Ileż w tych 
słowach aroganckiego lekcewa
żenia dla trudu wielu pokoleń 
Polaków, którzy po łokcie urobili 
się w tej koślawej i chorej, ale 
przecież nie mającej alternatywy 
rzeczywistości Polski Ludowej, 
a która w wypowiedziach i dzia
łaniach wielu obecnych „polity
ków,, jawi się niczym kosmiczna 
czarna dziura niebytu! Gdzie, 
w jakich katakumbach żyli, uczyli

uczyli się, żenili i budowali domy ci 
panowie, którzy dziś, z poszerzo
nym czołem czterdziesto- i pięć
dziesięcio- i sześćdziesięciolat
ków, ogłaszają zdumionemu spo
łeczeństwu, że wszystko co białe - 
od tej chwili stało się czarne i na 
odwrót? Kto uwierzy politykom, 
którzy rośli i żyli razem z nami, 
a teraz udają, że przyszli z Krai
ny Duchów Niepokalanych i na 
oczach narodu wiodą spór o to, 
czy wyborcy mieli rację, czy nie 
skoro tak, a nie inaczej wybrali? 
Społeczeństwo odsuwa się od po
lityki coraz dalej i coraz niebez
pieczniej! A przecież -  nie straciło 
aktualności stwierdzenie Vercor
sa, francuskiego pisarza, autora 
„Morza milczenia,,, genialnej 
syntezy postawy odmowy wobec 
hitlerowskiego okupanta we 
Francji, który w swoich wspom
nieniach napisał: „kto z powodu 
skrupułów sumienia, nie chce 
mieszać się do polityki, ten także 
uprawia politykę, jednak gorszą,

zostawia bowiem wolne pole do 
działania ludziom pozbawionym 
sumienia,,.

Ów brak sumienia widać cza
sami pod samym nosem, na tak 
zwanym szczeblu lokalnym wła
dzy. Ostatnio zademonstrował go 
radny Mieczysław Czarkowski, 
który na sesji Rady Miasta, 
w środę 11 grudnia, zadał swemu 
koledze Wiesławowi Sojce żar
tobliwe chyba pytanie: „A za co 
pan siedział w czasie stanu wojen
nego, bo zamykali również za 
przestępstwa pospolite?,, Na ów 
szczególny żart, radny Wiesław 
Sojka zasłużył „ sobie tym, że 
miał odwagę zgłosić zastrzeżenie 
co do treści rezolucji, potępiają
cej stan wojenny i jako uzasad
nienie zmiany żądania ukarania 
odpowiedzialnych na żądanie 
osądzenia, przytoczył swoją re
fleksję z czasów, gdy był wtedy 
uwięziony i w najgorszych chwi
lach pocieszał się tym, że siedzi 
w więzieniu w Polsce, a nie w wa
gonie j adącym na Wschód...

Za tę refleksję, niegodną mało
miasteczkowego polityka gonią
cego za tanią popularnością, mu
siał radny W. Sojka dostać po 
uszach...

Kolędowe
koncerty

Nawet zima nie wygra z or
kiestrą dętą! Będzie można prze
konać się o tym w niedzielę, 29 
grudnia o godz. 15.00 na rybnic
kim Rynku, gdzie z koncertem 
kolęd wystąpi orkiestra dęta 
RYBNICKICH ZAKŁADÓW 
NAPRAWCZYCH pod batutą 
Mariana Wolnego.

Prawdziwa uczta czeka melo
manów tego samego dnia 
o godz. 17.30, jako że w Kościele 
św. Jadwigi wystąpi w koncercie 
kolęd CANTORES MINORES 
WRATISLAVIENSIS.

Natomiast inny zespół, znany 
już rybnickiej publiczności - 
CANTATE DEO, wystąpi 
w wigilijny wieczór w katowic
kim radio w specjalnym pro
gramie, od godz. 16.00 do 17.45, 
a w pierwsze święto - w telewizji!

Kto ich lubi - ten znajdzie 
godzinę nadania programu.

/r e d /

Demokracja, jest to rządze
nie krajem dobrze lub źle.

Grupy ludności zamieszkują
ce Egipt to: bogi, chłopi i ko
biety.

Kanały nawadniające to som 
takie wiele ruły, beze które 
ciecze woda.

Potem Pani podzieliła nas na 
dwie grupy - dziewczyny z je
dną Panią poszły do WC. 
Gdy wszystkie dziewczyny 
były gotowe, Pani zrobiła im 
zdjęcie.

Założycielami Rzymu byli 
Kastor i Pastor.

Drżyjcie prawdziwi oponenci, 
skoro tak haniebnie fauluje się 
ludzi z własnej drużyny...
Jak widać, wielu odzyskaną wol
ność utożsamia z prawem do bez
karnego chamstwa.

Eugenia Plucik

QU O  V A D IS
VAŁESO ?

GAZETA RYBNICKA



Zapraszam y 
na bale sylwestrowe

Za kilka dni święta. Ostatnie 
zakupy, porządki, ubieranie 
choinki. Przed nami wyjazdy 
i spotkania z rodziną przy świą
tecznym stole. Zbliżające się 
święta, to również koniec roku, 
Sylwester i karnawał. Czy stać 
nas będzie w tym roku na hucz
ny bal w luksusowej restauracji 
czy też spędzimy Sylwestra 
w gronie znajomych i rodziny? 
Oto kilka propozycji dla amato
rów zabaw sylwestrowych. 
Restauracja „Polska" - Rynek 
Zaprasza na 19.00 1 mln od pary
- 60 procent przeznaczono na 
konsumpcję. Zapewnia orkiest
rę /jedną z najlepszych na Śląs
ku/. Ma wystąpić kabaret.
Są jeszcze wolne miejsca, 

 Restauracja „Olimpia"
- Kamień, ul. Hotelowa 

Bal zaczyna się o 20.00 - trwać 
będzie do 6.00 rano.
1.200 mln od pary.

 Szef kuchni zapewnia jedzenie 
extra. Sztuczne ognie, gry i za
bawy oraz mnóstwo innych at
rakcji. Doskonały zespół, kon
kurs z nagrodami.
Są jeszcze bilety.
Menu:
- łosoś
- zupa żółwiowa
- dziczyzna z dodatkami

- kawa, ciasta, torcik
- płonące lody
Zimna płyta - półmisek szwe
dzki
- kawior, ostrygi
Gorąca kolacja - kurczak na 
sposób bażanta z dodatkami
- napoje.

Delicja - Rybnik, 
ul. Raciborska 2

Wszystko zaczyna się o 18.30 
1 mln od pary
Nietypowy jadłospis serwuje 
szef kuchni /krewetki, kawior 
i inne przysmaki/
Drinki i szampan 
Wspaniała muzyka - każdy 
znajdzie coś dla siebie, gwaran
tuje to właściciel lokalu. Nie
stety, mają komplet.

Restauracja „Magnolia"
- ul. Św. Antoniego

Tylko 650 tys. zł od pary 
Można się bawić od 19.00 do
6.00 rano.
Muzyka mechaniczna - płyty, 
kasety - najnowsze przeboje. 
Gry i zabawy w trakcie balu. 
Szampan, winiak 
Obiad, zimna płyta 
Kawa, ciastko 
Pomarańcze i czekolady 
„Magnolia,, zaprasza.

„Polonia" - Chwałowice 
Jeszcze parę miejsc wolnych 
Wstęp 900 tys. zł od pary 
Od 20.00 do 5.00 rano 
Szampan i dobre jedzenie.
Gra zespół muzyczny.
Atrakcja wieczoru - zespół ka
baretowy z Czecho-Słowacji 
Iluzjonista, dobry dowcip 
i STRIP-TEASE o północy. 

Restauracja „Teatralna"
- ul. Saint Vallier 

W „Teatralnej,, zaczynają 
o 20.00
Może będzie orkiestra /załat
wiają/
900 tys. zł od pary.
Konsumpcja - duża niespo
dzianka.
Czekają na Ciebie - są jeszcze 
wolne miejsca.

Restauracja „Tęczowa"

Tylko 400 tys.zł od pary 
Szampan, dobry alkohol 
Zimna płyta 
Początek 19.00 
Muzyka mechaniczna. 

„Speed-way - Night Club"
- ul. Gliwicka

Od 20.00 - do oporu - powie
dział szef lokalu 
Wstęp 1 mln zł od pary, w tym 
700 tys.zł konsumpcja;
- szampan

- butelka dobrej wódki
- trzy gorące posiłki
- przekąski - mają być ślimaki 
i małże !
- napoje
Wspaniała muzyka z płyt kom
paktowych.

Program artystyczny zapewnia
ją artyści teatrów krakowskich - 
obiecuje właściciel Night Clubu.

Są jeszcze wolne miejsca. 
Restauracja „Klubowa"

- Saint Vallier
Początek balu o 17.00 
500 tys.zł wstęp
Kolacja, zimna płyta i niespo
dzianka
Szampan na parę 
Muzyka mechaniczna 
Są jeszcze wolne miejsca 
Restauracja „Klubowa,, zapra
sza.

Restauracja „Jubilatka" 
ul. Zebrzydowicka

Nie organizuje nic. Chce w ten 
Sylwestrowy wieczór uszano
wać ciszę lokatorów, którzy za
mieszkują trzy piętra nad re
staurację. To się nazywa z tros
ką o klienta !!

Mała Scena ROK, 
ul. Kościuszki 54 

Początek balu - godz. 19.00
600.000 tys.zł od pary, w tym 
300 tys.zł przeznaczono na kon
sumpcję.
Muzyka z płyt kompaktowych, 
konkursy i gry z nagrodami, 
świetny, kameralny nastrój sali 
i zabawy.
Są jeszcze wolne miejsca.

/ G .S . /

też się nie zmieniły: zawsze
Fatałachy z naszej szafy  modna jest czerń, w tym ro

ku z białymi elementami, zawsze

 Karnawał !!!
Niewiele zmieniło się 

w wieczorowej modzie od 
ostatniego „Sylwestra,,. No, 
może sukienki jeszcze bar
dziej się skróciły, są jeszcze 
bardziej obcisłe i pokazują 

 więcej ciała. Nie ma „zmiłuj 
się,, dla wałeczków tłuszczu 
na brzuchu, w talii czy za

grubych ud. Oczywiście, są 
 to pobożne życzenia, bo 

w większości nasze panie 
mają po, co najmniej, 5 kg za 
dużo. Święta nie sprzyjają 
diecie, tak więc nie będzie 
łatwo wbić się w zeszłorocz
ne „body,,. Fasony i kolory

zawsze modne błyszczące paje
ty, koronka na niemal gołe 
ciało oraz tafta, z której szy
je się falbaniaste „doły,, do 
obcisłych „gór,,, które wróciły

wróciły po paru latach przerwy. 
Krótko i obciśle nosimy się 
na prywatkach i na balach 
karnawałowych w restaura
cjach, długie, eleganckie kre
acje, które oczywiście nie 
zniknęły, pozostawiamy na 
bale do ambasad i opery.

Na zdjęciu: wersja czarno
biała i błyszcząca. Obie krót
kie i pokazujące kilometry 
nóg.

Wróżka

N ow in k i w  k u ch n i

WIGILIA sprzed stu lat.
...u Jego Ekscelencji hrabiego 

Antoniego Potockiego, na któ
rej MENU dla 10 osób składało 
się z zupy migdałowej, consso
me maltańskiej /zupa rybna/, 
krążków z ryby z chrzanem, 
szczupaka w sosie szafrano
wym, karpia w sosie polskim, 
linów smażonych z sałatą. 
PRZYSTAWKI: 
kanapki, kawior, śledzie, ła
mańce, kutia, mak.
CIASTA:
Strucla zwykła, drezdeńska, 
z konfiturami, z makiem, tort 
marasqninowy, makaronikowy, 
kakaowy.

Dla smakoszy /  w miarę zasob
nych/ przytaczamy kilka prze
pisów z hrabiowskiego stołu - 
dla wzbogacenia naszych, coraz 
bardziej zunifikowanych świąte
cznych jadłospisów.

ZUPA MIGDAŁOWA 
1/2 kg migdałów /  dodać parę 
gorzkich /  należy oparzyć, ob
rać ze skórki, ubić w moździe
rzu, podlewając po troszce wo
dy, aby się nie wytworzył olej. 
Masę tę rozprowadzić świeżym 
mlekiem zagotowanym, prze
kręcić przez pasówkę /s ito / 
osłodzić i wrzucić kawałek cyna
monu. Ugotować następnie 1/4 
l. ryżu na wodzie na pół - mięk
ko, zalać go śmietanką, osło
dzić, wygotować pod przykry
ciem, wsypać do zupy dodając 
wymyte rodzynki /można i całe 
oparzone migdały/. Przed po
daniem zupę wygrzać, doprawić 
do smaku cukrem i odrobiną 
soli.

Jeżeli zupa migdałowa wydaje 
się zbyt wykwintną, można 
przyrządzić zupę rybną z grzan
kami tzw. CONSOMME MAL
TAŃSKĄ : 4 cebule pokrajane 
zasmażyć na maśle do złotego 
koloru, zalać rosołem z ryb nie
zbyt mocnym /bo trudno było
by białkami go zaklarować/, go
tować godzinę, przecedzić i za
klarować białkami, posolić, do
dać parę piórek szafranu, a gdy 
conssomme już wyklarowano, 
przecedzić ją przez pasówkę, do
dać makaronu włoskiego ugoto
wanego i pokrajanego w nie
długie kawałki, a nadto mleczka 
z karpia, lub wątrobę ze szczu
paka.

Na talerzu podać grzaneczki: 
same skórki z bułek, wycinane 
w kółeczka i przyrumienione. 
Słowniczek: 1 /  nazwa consom
me zawsze oznacza rosół silny, 
klarowany /z  wołowiny, cielęci
ny i drobiu ew. ryb/ koloru zło
tego/.

Krążki z ryby z chrzanem.
Na 1 kg ryby, oczyszczonej ze 

skóry i grubszych ości, ubitej 
w moździerzu, dodać 3 bułki 
rozmoczone w śmietance, usma
żonej jajecznicy z 2 jaj, na cebul
ce zarumienionej na maśle i 20 
dkg masła surowego; wszystko 
to razem z rybą ubić, posolić 
i przetrzeć przez sito. Masę wał
kować na stolnicy, podsypując 
mąką wałeczki grubości palca, 
zwijając krążki sklejać i smażyć 
na maśle. Podawać na półmisku 
w serwecie. Osobno dać chrzan 
utarty.

Karp po polsku
Oskrobać karpia z łusek, spra
wić, wymyć, pokrajać w kawałki 
i posolić. Ugotować smaku z ja
rzyn i zalać nim karpia, dolewa
jąc wina czerwonego flaszkę; go
tować 15 min. wolno, wybrać 
z wody ostrożnie, by nie po
kruszyć, ułożyć w innem naczy
niu, zalać sosem polskim, zro
bionym na smaku z karpia, za
gotować chwilę, poczem na pół
misku poukładać i sosem polać. 
Sos polski: do gęstego sosu ru
mianego - na rosole z ryb, dodać 
taką zaprawę: zarumienić 
w rundelku dwie łyżki miodu, 
zalać winem czerwonym, dać 
ziela angielskiego, łyżkę cukru, 
zagotować i wlać do sosu; doso
lić, dać cytryny lub octu i do
słodzić, tak, aby sos był ostro-
kwaśny, następnie dodać mig
dałów bez skórki, rodzynków 
i jarzynek w kostkę ukrajanych 
i ugotowanych.

Grażyna STANIEK

N A S Z E
PROPOZYCJE

RYNEK
29 grudnia, godz. 15.00 - gra 
Orkiestra Dęta Rybnickich 
Zakładów Naprawczych

KOŚCIÓŁ św. JADW IGI 
29 grudnia, godz.17.30 - 
koncertuje Cantores Mino
res Vratislaviencis

MAŁA SCENA ROK 
Dyskoteki - 4 - 5 stycznia, 
godz. 18.00 - 24.00, cena 
biletów: sobota 20.000 zł., 
niedziela 15.000 zł.
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Cicha Noc - 
Święta Noc

SZTUKA - TWÓRCY - WYSTAWY
pod red a kc ją MARIANA RAKA

M E M E N T O
Wigilia - jakaż to wzniosła 

chwila, która dana jest czło
wiekowi m.in. po to, by  
uprzytomnił sobie za pomocą 
ogromu bogactwa swojej JA
ŹNI. że zdolny jest zarówno 
do miłości jak i do smutku, do 
śmiania się i do płaczu, do 
szanowania bliźnich, ale też 
z równą siłą nienawidzenia 
ich, odwracania się również 
wtedy, kiedy na drodze życia 
jego pojawia się nieszczęście 
innych.
Człowieku ! masz również 
serce, które dziś bije, ale kie
dyś bić przestanie - i co wte
dy? i  co wtedy ? Kimże więc 
jestem ? skąd przychodzę ? co 
dotąd uczyniłem dla drugiego 
człowieka ?
Dokąd zdążam ? - czyżby 
w nieprzeniknioną OTCH
ŁAŃ  WIECZNEJ CIEM
NOŚCI ?
Dlaczegóż więc JA Ź N I mojej 
tak uparcie towarzyszy pro
myk nadziei - promyk, który 
kiedy rozbłysnąć ma pełnią

swej ŚWIATŁOŚCI, która 
nam przecież jest obiecana - 
za którą tak bardzo tęskni
my? MARIAN RAK

najwspanialszych renesansowych dzieł 
włoskiego mistrza światło
cienia Antonia Corregia 
urodzonego w 1494 r., zwanego

... I stało się, gdy Maria 
z Józefem przybyli do Bet
lejem, wypełniły się dni, aby 
porodziła. I porodziła syna 
swego pierworodnego, 
a uwinęła go w pieluszki 
i położyła go w żłobie, bo nie 
było dla nich miejsca w gos
podzie... /św. Ł. 6-7/

Jednym z najwspanialszych

ANTONIO CORREGIO "NOC"(fragmenty obrazu) w rysunku MARIANA RAKA

Muzyczne wariacj e na 4 pokolenia
Był rok 1927, kiedy przyszedł 

na świat LEON MIELIMĄKA. 
Jego ojciec Maksymilian utrzy
mywał rodzinę z pracy na roli, 
a że był obdarzony niezwykłym 
słuchem, czas wolny od gospo
darskich zajęć przeznaczał na 
grę w miejskiej kapeli dętej. Kie
rował nią przez wiele lat, tak 
samo jak potem wstępną muzy
czną edukacją swojego syna. 
Syn zaś, choć w warunkach nie
równie odległych od tych, 
w których przychodziło realizo
wać swoje zamiłowania Janko
wi, zwanemu Muzykantem, 
drogi do zostania muzykiem nie 
miał prostej.

Podstawowym, i jakże waż
nym dla każdego muzyka, pro
blemem była konieczność pracy 
fizycznej, gdyż praca taka ob
rócić może w niwecz efekty dłu
gotrwałych nieraz ćwiczeń z in
strumentem, no i zabiera czas 
potrzebny na grę. A przecież 
nawet bez odwoływania się do 
rewolucyjno-bohaterskiego eto
su artysty walczącego z przeciw
nościami, wiemy, że kiedyś pra
cę zaczynało się wcześnie, że 
była ciężka i szczególnie tam, 
gdzie uprawiano ziemię, syn był 
zobowiązany przede wszystkim 
do tego, aby pomagać rodzicie
lom.

Po latach, kiedy Leon Mieli
mąka rozpoczął wraz z Grzego
rzem Fitelbergiem pracę 
w WIELKIEJ ORKIESTRZE 
SYMFONICZNEJ POLSKIE
GO RADIA I TELEWIZJI 
w Katowicach, jego matka zwy
kła mawiać: „gdybym wiedziała,

że granie będzie dla ciebie zawo
dem, nie wiedziałbyś co to jest 
rolnictwo...,, A jako że sukce
sów było wiele, pani Franciszka 
często powtarzała te dobrodusz
ne słowa z rozbrajającym całą 
rodzinę niezmiennym i szczerym 
zakłopotaniem, gdyż kiedyś, to 
ona właśnie wynajdywała syno
wi zajęcia pozostające w niezgo
dzie z muzykowaniem.

Rodzina Mielimąków, poczy
nając od żony pana Leona - 
Janiny, a na ich wnuczkach koń
cząc, ma wspólne zainteresowa
nia. Wszyscy są przywiązani do 
muzyki, choć nie dla wszystkich 
jest ona profesją.

Pani Janina rozpoczęła swoją 
muzyczną edukację w szkole gry 
na fortepianie u Karola Szafran
ka. Po jej ukończeniu postano
wiła zająć się wiolonczelą - in
strumentem, na którym gry 
uczył Leon Mielimąka. Nieste
ty, tej szkoły pani Janina nie 
ukończyła, gdyż młody wiolon
czelista po trzech miesiącach 
udzielania lekcji bierze ślub ze 
swoją uczennicą. I choć fakt ten 
uniemożliwił pani Mielimąko
wej zostanie „przepiękną wio
lonczelistką,,, to przecież pozos
tała wspaniałą pianistką, która 
tak jak jej mąż, uczy do dziś 
w Państwowej Szkole Muzycz
nej w Rybniku.

Janina i Leon Mielimąkowie 
są rodzicami Ryszarda, Grzego
rza i Marii. Pierwszy z synów 
ukończył co prawda PSM, ale 
wy brał inną drogę - zdobył dyp
lom inżyniera na krakowskiej 
AGH i, jako jedyny, nie pracuje

w zawodzie muzycznym. Grze
gorz ma największe z całej trójki 
osiągnięcia w dziedzinie muzy
ki. Po ukończeniu Akademii 
Muzycznej w Katowicach, gdzie 
studiował grą na fortepianie, 
w rybnickiej PSM zdał ekster
nistyczny egzamin z gry na fle
cie. Po paroletniej pracy peda
gogicznej w tej szkole został ka
pelmistrzem orkiestry dętej 
KWK Suszec. Pod jego kierun
kiem orkiestra otrzymała kilka 
razy najwyższą ocenę na jast
rzębskich Przeglądach Orkiestr 
Dętych. A po ostatnim ogólno
polskim przeglądzie, który od
był się w tym roku w Poznaniu, 
zdobył pierwszą nagrodę dla ze
społu i wyróżnienie dla najlep
szego dyrygenta. Te sukcesy 
sprawiły, że otrzymał propozycję 
objęcia stanowiska dyrektora ar
tystycznego Centralnej Orkiest
ry Wojska Polskiego w Warsza
wie.

Maria, tak jak jej bracia, roz
poczęła od rybnickiej PSM. Po
tem studiowała na Wydziale Te
orii AM w Katowicach. Dziś, 
jak tata i mama, pracuje z ryb
nicką młodzieżą w szkole, której 
jest wychowanką. Jej syn nie jest 
jeszcze dość duży na to, aby 
zasiąść przy fortepianie. Za to 
dzieci Grzegorza muzykują już 
w najlepsze: córka Ania pod 
kierunkiem mamy /żona Grze
gorza - Renata jest pedagogiem 
w rybnickiej PSM/, uczy się kla
sie skrzypiec; Wojtek, przyszły 
wiolonczelista, ma swego mist
rza w osobie dziadka.

Lecz muzyka to nie tylko praca

zwanego też Allegri /radosny/ 
jest obraz pt. „NOC,, przed
stawiający scenę narodzin 
Chrystusa. Nieziemska 
światłość emanująca od no
wonarodzonego Syna Czło
wieczego, wypełnia nocną 
scenę tajemniczym, nieziem
skim blaskiem. Pełne miłości 
spojrzenie Marii wyraża za
chwyt i wdzięczność za Łas
kę i Dar Niebios, jakim jej 
skromna osoba, która zosta
ła przez WSZECHMOC
NEGO tak wysoce wyróż
niona. Nastrój dzieła jest 
miękki, miły i łagodny. Cor
regio zmiękczył ostrość linii 
i kątów, zatracając nawet 
kontury. Był więc typowo 
malarski, a ruch i wir, który 
potrafił nadawać postaciom, 
był zapowiedzią sztuki baro
ku.

Corregio wykonał wiele 
prac dekoracyjnych w koś
ciołach Parmy. Był synem 
ubogiego sukiennika. 5 mar
ca 1534 roku zmarł w zupeł
nym osamotnieniu w swoim 
rodzinnym mieście Corre
gio . Żył zaledwie 40 lat. Peł
ne uznanie zyskał dopiero 
u malarzy XVIII wieku, któ
rzy Corregia uznali za niedo
ścignionego mistrza i zara
zem prekursora okresu ro
koka.

/M.R. /

praca. Nie można przy okazji pisa
nia o niej nie wspomnieć o tym, 
co daje ludziom, którzy muzy
kami nie są. W rodzinie Mieli
mąków każda uroczystość, każ
de święta /szczególnie bożona
rodzeniowe /pełne są wspólnego 
śpiewu i muzyki. Nie omija to 
nawet męża Marii, inżyniera gó
rnika, który, gdy po raz pierw
szy zasilił domowy zespół - ode
brał głos pozostałym. Jednak 
w takim towarzystwie usłyszenie 
siebie samego przychodzi bar
dzo szybko i wtedy albo zaprze
staje się śpiewu, albo śpiewa się 
tym chętniej. Tadeusz poczuł się 
w niedługim czasie jednym z peł
noprawnych członków wspa
niałego rodzinnego zespołu.

Pan Leon Mielimąka koncer
tuje obecnie wraz z wielką Or
kiestrą Polskiego Radia i Telewi
zji w Japonii. Wróci tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia. 
Mamy nadzieję, że zaraz po 
przyjeździe da się namówić na 
wywiad dla czytelników „Gaze
ty".

A. ŁUKASIK

Jezus: „W szystko, co

N i
Mijając jeden z budynków 

przy ulicy Wodzisławskiej w Za
mysłowie, prawie całe lato po
dziwiałam 10 okien ozdobio
nych girlandami przepięknych 
pelargonii. Po paru miesiącach, 
kiedy skrzynki z pelargoniami 
zostały zniesione do piwnicy 
trafiłam do tego domu i roz
mawiam z Małgorzatą TOM
CZYK , prowadzącą tu od pra
wie 12 lat Rodzinny Dom Dziec
ka.
-  Będąc przed 2 laty na pielg
rzymce w Rzymie, postanowi
łam, przenieść stamtąd do nasze
go domu zwyczaj ukwiecania 
okien. Tylko na taki luksus było 
nas stać...

Jechałam sama, mąż Romuald 
pojechał później, w innym ter
minie, bo od wielu już lat nie 
możemy wyjeżdżać wspólnie. Ta
ka jest cena za decyzję, którą 
podjęliśmy wspólnie, również 
z córką, przed 12 laty. Oczywiś
cie cena nie jedyna. 
Przypomnijmy: placówki opie
kuńcze typu rodzinny dom dzie
cka działają już od szeregu lat. 
Kiedyś podlegały one wydziałowi
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uczyniliście jednem u z tych  braci m oich najm niejszych,
 m nieście uczynili / M t .  2 5 ,4 0 /nie boję się niczego...

wydziałom oświaty, teraz delegaturom 
kuratorium, a właściwie samym 
kuratoriom. Do rodzinnego do
mu dziecka trafiają dzieci z wie
lu innych placówek: pogotowia 
opiekuńczego, domów pań
stwowych i innych. Pobyt w ro
dzinnych domach dziecka jest, 
także z założenia, wyróżnie
niem.
-  Obecnie przebywa u nas dwana
ścioro dzieci. Sześcioro "mał
ych„ -  od 7 - 9 lat, sześcioro 
„dużych,, - od 11 do 18 lat. 
Niektóre z nich są u nas już 8 lat. 
Wszystkie pochodzą z rozbitych 
lub niepełnych rodzin, wszystkie 
doznały w dzieciństwie urazów 
psychicznych, które przez lata 
dają o sobie znać. Sfera uczucio
wa nie rozwinęła się u nich w pełni
-  nie miały do tego warunków. 
„Prostowanie ścieżek,, jest żmu
dne, a niekiedy niemożliwe. Tru
dno to zrozumieć instytucjom, 
które mają kontakt z naszymi 
wychowankami. Jeszcze do nie
dawna straszono okoliczne dzie
ci: jak  nie będziesz grzeczny, 
pójdziesz do domu dziecka. Trak
towano więc pobyt u nas jako 
karę. Za co? Chyba za grzechy... 
ale przecież nie dzieci, a raczej 
rodziców. Staramy się, wspólnie 
z mężem, który choć pracuje zawodowo

zawodowo, jest w pełni zaangażo
wany w to, co się dzieje w domu, 
oraz jedną osobą do pomocy, aby 
stworzyć tym dzieciom normalny 
dom. Przeżywamy te same pro
blemy, co wszystkie inne rodziny, 
tyle że zwielokrotnione.

Przestronny dom „pod pelar
goniami,, został przekazany na 
cel, któremu służy do dzisiaj, 
w 1980 roku. Dziś, w posklepo
wym pomieszczeniu mieszkają 
młodsze dziewczynki i jedna sta
rsza. Obok salonik, dalej jadal
nia i jednocześnie pokój do od
rabiania lekcji ze ścianą zasta
wioną do sufitu regałami z ksią
żkami. Sąsiaduje on z dużą kuchnią

kuchnią, do której przylega łazien
ka z sanitariatem. Na piętrze 
trzy pokoje dla chłopców, ła
zienka i WC. Dalej duży pokój 
z telewizorem i ogromnym sto
łem, przy którym w dzień wigi
lijny zasiądzie kilkanaście osób. 
Trzy schodki wyżej, wygospo
darowany ze strychu, cały 
w drewnie, pokój, zamieszkały 
przez najstarszą, pełnoletnią już 
wychowankę. Warunki, jakich 
pozazdrościłyby dzieci z „nor
malnej,, rodziny, upchnięte 
w M-2... Czy mieszkanka tego 
przesympatycznego pokoju czu
je się tu jak w domu?
Ponieważ nie było jej w domu,

nie mogliśmy o to zapytać.
-  Dzisiaj, w nowych warunkach, 
trudno nam się będzie odnaleźć. 
Swoją przyszłość znamy tylko do 
końca grudnia. Co będzie potem? 
Nie umiem wyciągać ręki, szcze
gólnie po niezbyt budujących 
kontaktach z potencjalnymi 
sponsorami. Dzienna stawka ży
wieniowa, która wynosi około 20 
tys. jest, na razie, wystarczająca. 
Wielką pomocą jest spory ogród, 
który dostarcza nam owoców 
i warzyw. Własne kompoty, któ
re robimy, wystarczają na całą 
zimę. Nie mam problemów także 
ze słodyczami. Już od lat ułatwia 
nam ich nabycie Joachim 
CZECH, a od momentu kiedy 
prowadzi on prywatną hurtownię 
słodyczy, otrzymujemy je za dar
mo. Jest to jedyna osoba, która 
pomaga nam nie w sposób „ak
cyjny,,. W  „Mikołaja,, pamiętało 
o nas parę instytucji. Dzieci do
stały po kilka paczek słodyczy, 
za co oczywiście dziękujemy. 
Szkoda jednak, że nasi „dobro
czyńcy,, nie zapytali nas wpierw 
o potrzeby. Wolałabym dla dzieci 
skrzynkę jabłek lub pudło „bobo-
fruitów „.

Nie chcę przyjmować również, 
bez uzgodnienia, noszonej odzie
ży. Z  całych stert rzeczy, które 
do nas trafiały, wybierałam za
zwyczaj niewiele. Na tę zimę po
trzebowałam 6 ciepłych kurtek 
w odpowiednich rozmiarach. Ku
piłam wszystkie nowe. Nie chcę, 
by nasze dzieci wyglądały gorzej 
od innych.

Zaś największym moim ma

marzeniem jest  . . .  nowa pralka. 
W  łazience stoją wprawdzie 
dwie: z tym, że jedna liczy sobie 
lat 16, druga 12. Co będzie, gdy 
wysiądą ? Zdaję sobie sprawę, że 
nowy rok może być trudniejszy 
od poprzednich. Nie boję się jed
nak niczego: nowych przepisów, 
nowych cen, nowych władz i 100 
procentowych lekarstw. Dawali
śmy radę do tej pory, damy i te
raz. Boję się jednego: że pewnego 
dnia wysiądę fizycznie i po prostu 
nie wstanę z łóżka.

Młodsze dzieci odrabiają za
danie, przybiegając co chwilę do 
„taty,, na konsultacje. Na za
kończenie wizyty „ustawiają się 
w chórek i odśpiewują pieśń 
„Madonno, Czarna Madonno,,. 
Najmłodsza wychowanka popi
suje się angielskimi słówkami... 
W oczach „mamy,, i „taty,, wid
nieją iskierki dumy. I to jest 
jedna z tych „drobnych satys
fakcji,,, o których mówiła Mał
gorzata TOMCZYK. Aktualnie 
„mama,, jest w trakcie prób za
łatwiania zimowisk dla swoich 
podopiecznych. Idzie jak po 
grudzie... Może znajdzie się ja
kiś „dobry wujaszek,,.

Czego tej wielkiej rodzinie ży
czyć na święta?
Może większego zrozumienia 
u ludzi i instytucji, może więk
szej integracji dzieci, a przede 
wszystkim zdrowia Małgorzacie 
TOMCZYK i jej mężowi. 
Życzymy również, by pani Mał
gorzata nie usłyszała już nigdy 
pytania: „ a jak pani idzie ten 
interes"?

Wiesława Różańska

Janina Podlodowska

Jak rycerz Wojsław Lubomkę dostał - odc. X
Fundacja „S ignum  M agnum ,,

Razem z dziećmi
Wojsław szarpnął się, bo go 

dreszcz przeszedł, kobieta nie 
puściła jego ręki i krzyczała:

- o,o..o... Jastrzębie Gniaz
do... Nad gniazdem ptak... Wi
dzisz...? Co to, nie ma go ? Od
leciał...? Ale krąży, krąży... Jego 
psy pilnują gniazda... Widzisz... 
To tu ! Wołaj ! Wołaj co s i ł! O, 
już masz gołębeczkę swoją... Nie 
puszczaj... dzierż... Trzeba
w ziemię jak kret... Nie wierz 
prawicy ! Nie wierz prawicy ! - 
szeptała teraz tajemniczo Ziele
nicha zapatrzona w jakieś widy, 
wreszcie krzyknęła znowu:
Radź się tylko lewicy ! Inak... 
śmierć ! - wycharczała.
- Zamilcz z twoim krakaniem ! - 
żachnął się Wojsław i wyswobo
dził rękę z drapieżnego uchwytu 
baby.
- Mów, gdzie szukać dziewczy
ny, a nie te brednie !
Stara, jakby się budząc ze snu 
powtarzała w zamyśleniu: - Jast
rzębie Gniazdo... Jastrzębie 
Gniazdo... Nie wierz prawicy... 
radź się lewicy...

I teraz nagle Wojsław zrozu
miał, jakby nagle ujrzał, co stara 
pokazywała mu przez dym ka
dzidła.
-  Jastrzębie Gniazdo... ależ 
tak... Zna. Wieża stoi w lesie, 
trochę na wyniosłości... Trzeba 
się brać całkiem na południe - 
stamtąd już trakt niedaleki za 
góry...

Zrozumiał. Porwał się. Jast
rzębie Gniazdo! Zbójeckie gnia
zdo... Byle zdążyć. Byle prędzej. 
Byle na czas. Nie pofolgował ani 
sobie, ani koniowi. Zdrożony, 
głodny jak wilk, dobił na potykającym

potykającym się wierzchowcu do 
gospody, prawdziwej zbójeckiej 
nory nieopodal Jastrzębiej wieży. 
W koło była pustka, żadnych 
domów, żadnych ludzi, prócz 
gospodarza, jego parobka i sta
rej kobiety, usługującej. Prze
szło Wojsławowi przez myśl, że 
mogą go tu zarąbać i nikt się 
o tym nie dowie, ale nie miał 
wyboru. Oznajmił właścicielo
wi, że przybył z nakazu księcia 
Władysława, który niebawem 
ma nadciągnąć z kilkoma towa
rzyszami, a jego, swego przybo
cznego wysłał przodem, dla zba
dania czy znajdzie się dość miej
sca w gospodzie, czy może 
w wieży, o której mówiono, że 
jest gdzieś w okolicy.

Na wspomnienie wieży, gos
podarz z parobkiem wymienili 
nagłe spojrzenia, co nie uszło 
uwagi Wojsława. Otrzymał jed
nak zapewnienie, że może być 
spokojny, izby się znajdą od
powiednie na miejscu, a co do 
wieży, to ruina i nic tam nie ma 
ciekawego, wprost przeciwnie, 
należy to miejsce omijać, bo 
u roczne i ma złą sławę.

Układał w myślach, że wczes
nym rankiem musi iść oglądnąć 
wieżę. Nie dało mu jednak spo
koju, że czas daremnie mija, 
więc zerwał się z posłania i jak 
mógł najciszej wymknął z gos
pody.

Pamiętał, gdzie powinna znaj
dować się owa budowla, którą 
kiedyś przelotnie widział.

Z początku zdawało mu się, 
że wymknął się niepostrzeżenie, 
w pewnej jednak chwili poczuł, 
że ktoś za nim podąża.

c.d. nastąpi

Budynek przy ul. Dworek 12.
Dawniej mieściła się tu „Szkoła 
Życia,,. Po jej przeniesieniu 
w inne miejsce, władze miasta 
przekazały ten dom Apostolato
wi „Signum Magnum,,. To tutaj 
codziennie /z  wyjątkiem nie
dziel/ od 13.00 do 18.00, dzieci 
skrzywdzone przez los znajdują 
spokojną przystań.

Przychodzą całkowicie dob
rowolnie, zaraz po lekcjach. Co
dziennie przebywa ich tu około 
dwudziestu. Na listach Aposto
latu jest ich około pięćdziesię
ciu. Pochodzą z rodzin dotknię
tych zjawiskami patologii społe
cznej. Otrzymują ciepłą zupę 
i podwieczorek.

Osoby świeckie zrzeszone 
w Apostolacie /diakonat stały/ 
pomagają dzieciom w odrabianiu 
zadań domowych, organizują gry 
i zabawy w czasie wolnym. Tu 
mogą także wymyć się, wyprać 
i zmienić bieliznę osobistą, gdy 
nie mają do tego warunków w do
mu rodzinnym. Nie wszystkie 
korzystają z wymienionych 
form pomocy, ale ośrodek przy 
ulicy Dworek może wydać na
wet do sześćdziesięciu posiłków 
dziennie.

Działalność Apostolatu 
wspiera wiele życzliwych osób 
i instytucji z Rybnika. Zarząd 
i Rada Miasta pokrywają kosz
ty eksploatacji budynku oraz 
część kosztów adaptacyjnych. 
Równie często pomagają osobi
ście i materialnie osoby prywat
ne. Apostolat „Signum Mag
num,, powstał w marcu 1988 
roku. W listopadzie br. został 
zarejestrowany jako fundacja. 
Kieruje nim franciszkanin - oj
ciec Oskar.

Fundacja działa krótko, ale

ma wiele planów na przyszłość 
i sporo już potrafiła uczynić dla 
dzieci znajdujących się w po
trzebie materialnej, psychicznej 
i duchowej. Jej podopieczni już 
trzykrotnie przebywali na kolo
niach w Brennej-Leśnicy, gdzie 
powstaje nowy dom rekolekcyj
no-kolonijny. Zamierza na swo
je potrzeby wykupić dom wcza
sowy w Karpaczu. Chce two
rzyć nowe ochronki czyli ośro
dki dziennego pobytu /podobne 
do tego na ulicy Dworek w Ryb
niku/. Pragnie pomagać w ot
wieraniu rodzinnych domów 
dziecka, szkół, punktów porad
nictwa rodzinnego.

Twórcy fundacji chcą wzno
wić wydawanie pisma dla dzieci 
p.t.: „Promyk Jutrzenki,,.

W budynku Apostolatu przy 
ulicy Wodzisławskiej gromadzi 
się wyposażenie dla kołek zain
teresowań: plastycznego, muzy
cznego, bilardowego, komputerowego

komputerowego. Ojciec Oskar apeluje do 
osób, które chciałyby pomóc 
dzieciom zagrożonym alkoholiz
mem, demoralizacją, a nawet na
rkomanią. W Apostolacie będą 
mile widziane osoby, które znają 
się na stolarstwie, szewstwie czy 
krawiectwie. Działalność ośrod
ka opiera się głównie na darowi
znach, ale tworzące go osoby 
chcą choć w części na nią zaro
bić.

Najbliższe plany to jednak 
przygotowanie do Świąt Bożego 
Narodzenia w ośrodku na Dwo
rku... Podopieczni poznają tutaj 
tradycje katolickiego spędzania 
świąt, zaś na święta wrócą do 
swoich rodzin, bez względu na 
to, jakie one są. W wigilijny 
poranek otrzymają drobne upo
minki. Na pewno dobrze zapa
miętają „Signum Magnum,, -

Wielki Znak Niepokalanej, 
symbol zwycięstwa nad wszel
kim złem.

GRZEGORZ WALCZAK
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SPORT * TURYSTYKA

Barbórkowy turniej szachowy
W niedzielę 8 grudnia 1991 

roku z okazji BARBÓRKI 
w ZDK KWK „Chwałowice,, 
w Rybniku, odbył się turniej 
szachowy. Wzięło w nim udział 
48 zawodników reprezentują
cych 23 zakłady pracy z terenu 
ROW. Organizatorami turnieju 
były: NSZZ Pracowników
KWK „Chwałowice,, i ZDK 
KWK „Chwałowice,,.

A oto wyniki turnieju indywidualnego

dualnego:
1. Henryk Samborski- bezrobotny

bezrobotny 7 pkt
2. Zenon Lamża - bezrobotny

6,5 pkt
3. Andrzej Cudnik - PKP Rybnik

nik 6 pkt
4. Tadeusz Helis - KWK Rymer

6 pkt
5. Krzysztof Knopik - KWK

Dębieńsko 6 pkt
6. Monika Bobrowska - PB

ROW Rybnik 6 pkt
7. Komputer nr 2 - 5,5 pkt
8. Grzegorz Pawlus - KWK Rymer

mer 5,5 pkt

Wyniki drużynowe:
1. „Bezrobotni,, - 23,5 pkt
2. KWK Rymer - 20,5 pkt
3. KWK Rydułtowy - 18,5 pkt
4. KWK Chwałowice - 15 pkt
5. Ryfama Rybnik - 13,5 pkt
6. DK KWK Jankowice - 13,5

pkt
7. KOMPUTERY - 10,5 pkt
8. PB ROW - 9 pkt
9. DK KWK Jankowice - 8 pkt
10. Prywatna inicjatywa - 6,5

SPORT * TURYSTYKA
pkt

11. PKP Rybnik - 6 pkt
12. KWK Dębieńsko - 6 pkt
13. KWK ZMP - 5 pkt
14. RPWiK Rybnik - 5 pkt
15. Zakłady Mięsne - 4,5 pkt
16. Fadom Żory - 4 pkt
17. RSP Świerklany - 4 pkt
18. KWK Marcel - 3,5 pkt 

Dodatkową atrakcją był
udział drużyny komputerów, 
a jedną z nagród był żywy ko
gut. Duże umiejętności kompu
terów obsługiwanych przez pra
cowników pionu technicznego 
kopalni, pozwoliły zająć niezłą 
lokatę. W trakcie gier niejeden

silny zawodnik musiał uznać 
wyższość programów kompute
rowych. Cały turniej był filmo
wany.

Turniej w ZDK KWK Chwa
łowice stał tradycyjnie już na 
wysokim poziomie organizacyj
nym i sportowym. Działacze 
chwałowiccy w najbliższym 
okresie planują przeprowadze
nie następnej imprezy - MARA
TONU NOCNEGO w sza
chach.

Sędzią głównym Barbórko
wego turnieju był mgr Jan He
liosz.

KRYSTIAN HASIŃSKI

Sportowy
roczek

Najpopularniejszą formą 
dziennikarską, panującą nie
podzielnie w prasie pod koniec 
roku są podsumowania i „wspo
minki,,.

Dla sympatyków poszczegól
nych dyscyplin sportowych rok 
kalendarzowy stanowi pewną 
organiczną całość. Poszczególne 
miesiące przynoszą nam spor
towe wrażenia związane ze 
zmieniającymi się jak w kalejdo
skopie dyscyplinami. Rozpo
czynają ten sportowy korowód 
sporty zimowe wespół z letnimi, 
wciśniętymi na przechowanie do 
zamkniętych hal. Potem na are
nę wkraczają piłkarze, za który
mi podążają przedstawiciele in
nych dyscyplin wiosenno-letnio-
jesiennych, by z kolei ustąpić 
miejsca sportowcom związanym 
z temperaturami znacznie niż
szymi. Okresy sportowego po
stu przeplatają wielkie imprezy, 
które szybko zaspokajają nasze 
apetyty mnogością wydarzeń. 
Raz są to olimpiady, raz mistrzostwa

 świata czy kontynen
tu, a czasem tylko lokalna spar
takiada.

Rybniccy sympatycy sportu 
pewnie nie różnią się niczym od 
tych z innych miast Rzeczypos
politej. Różnią się natomiast od 
swych kolegów z Anglii, Francji 
czy Stanów Zjednoczonych. 
Niewielu jest wśród nas, którzy 
potrafią w naturalny spontani
czny sposób cieszyć się sporto
wą rywalizacją, tych, którym 
wyniki, punkty, tabele nie przy
słaniają piękna i uroku sportu.

Sport nie byłby sportem gdy
by nie było w nim zwycięzców 
i pokonanych, tych którzy od
nieśli sukces i tych którzy do
znali porażki. Jedyną rzecz, któ
ra ten stan swoistej równowagi 
może zakłócić, jest złamanie re-

Koszykarki na fali
Trwa dobra passa rybnickich 

koszykarek, które w kolejnym 
meczu rozgrywanym tym razem 
na własnym parkiecie, pokonały 
zdecydowanie drużynę Meblo
tapu CHEŁM.
ROW - MEBLOTAP CHEŁM

reguł „fair-play„. Gdy do gry 
wkracza fałsz, nieuczciwość 
i dążenie do sukcesu za wszelką 
cenę, sport przestaje być spor
tem. Widz musi mieć pewność, 
że zmagania, które ogląda są 
autentyczną rywalizacją, a nie 
realizacją wcześniej przygoto
wanego scenariusza. Zrozumie
nie tej sportowej filozofii wiele 
ułatwia; pozwala szybciej odzys
kać równowagę w ciężkich, z róż
nych względów chwilach i cieszyć 
się w bardziej niewinny i szczery 
sposób. Nie zawsze odpowiedź na 
pytanie jak szybko ?, jak daleko? 
ile do ilu ? musi być najważniej
sza.

Jaki więc był ten rok ??? Z pe
wnością jedyny w swym rodza
ju, bogaty w swej różnorodno
ści. Nie był on może dla ryb
niczan szczególnie radosny, ale 
czy to znaczy, że był zły ? Na 
ciężką próbę wystawieni zostali 
tak kibice żużlowi, jak i piłkars
cy, ale tym większe należy się 
uznanie tym, którzy wytrwali 
i pozostali wierni do końca, bez 
względu na wszystko - to właś
nie oni cieszyć się będą najbar
dziej, gdy rybniczanie znów za
czną odnosić sukcesy. Sympaty
cy koszykówki mają się chyba 
nieźle, choć rzecz jasna mogłoby 
być lepiej, ale sezon jeszcze trwa. 
„Szachowej grupie inicjatywnej" 
znów udało się zorganizować 
kilka udanych imprez, a mło
dym szachistom odnieść kilka 
znaczących sukcesów. Lekkoat
leci, mimo kłopotów finanso
wych klubu trenują i startują 
w zawodach podobnie jak biath
loniści z RYFAMY. A zatem 
w Rybniku bez zmian.

A jak będzie w przyszłym ro
ku ?
P.S. Oby tylko „Dzieciątko,, 
przyniosło pod choinkę naszym 
sportowcom, oprócz wszystkich 
innych  prezentów, ten 
jedyny szczególny - wielki, nie
ustępliwy, spontaniczny 
sportowy z a p a ł .

WACŁAW TROSZKA

100 : 70 /60:40/
ROW: M. Cichoń / 6/, K. Mistak 
/10/, A. Pietras / 1/ ,  G. Szulik 
/15/, G. Fulbiszewska /25/, 
L. M alinowska-Szarzyńska  
/14/, T. Trosko /18/, Stasiukie
wicz / 1 1/.
Meblotap: najwięcej G. Iwanowa 
/21 / M .Mańkowska /12/.

/w ack /

Święty 
i nowa gazeta

Dzieje powstania IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Rybniku 
są długie i skomplikowane, cho
ciaż samo liceum jest młode i li
czy sobie zaledwie niespełna 
półtora roku szkolnego.

Liceum w roku szkolnym 
1990/1991 korzystało z gościn
nych progów Szkoły Podstawo
wej nr 5 /u l. Różańskiego/, 
a w bieżącym roku szkolnym 
zostało ulokowane w budynku 
Szkoły Górniczej KWK „Chwa
łowice" w Rybniku-Chwałowi
cach. Aktualnie w szkole tej są 
dwie klasy drugie i cztery pierw
sze, w których uczy się 202 
uczniów, z czego 69 procent to 
płeć piękna.

Ten licealny rybnicki „benia
minek,, grupuje młodzież ni
czym nie różniącą się od tej 
z innych szkół średnich. Łatwo 
to było zauważyć 6 grudnia, 
w dniu św. Mikołaja, kiedy na 
przerwy wylegali zmyślnie po
przebierani uczniowie; bowiem 
wyrazem pozytywnej normal
ności ludzi młodych jest niewątpliwie

Ofiarność parafian
W kościele pod wezwaniem 

św. Antoniego w dwie pierwsze 
niedziele listopada br. parafia
nie zebrali 7,3 mln złotych na 
bardzo kosztowną operację 
chorego dziecka.

KWK "Jankowice,, 
ma 75 lat

Kopalnia Węgla Kamiennego 
JANKOWICE w Rybniku ob
chodziła w tym roku swoje sie
demdziesiąte piąte urodziny. 
Pierwsze wydobycie węgla osią
gnęła kopalnia 21 czerwca 1916 
roku. Należała wówczas do 
książęcej rodziny Donnersmarck 
i nosiła nazwę BLUCHERS-
SCHACHTE. W 1934 roku ko
palnia otrzymała nazwę dzisiejszą

niewątpliwie umiejętność organizowa
nia sobie zabawy. Wszak tylko 
barbarzyńcy nie potrafią się ba
wić, a powaga jest w wielu przy
padkach maską głupoty.

Kolejną ciekawostką
z „czwartego liceum,,, jest pier
wszy numer szkolnego czasopis
ma wydawanego przez tamtej
szą młodzież. Już na pierwszy 
rzut oka czuje się niepretens
jonalny ton tych licealnych „wy
pocin,,. Gazetka zwie się: „Bez 
tytułu,,. Na pierwszej stronie te
go czasopisma czytamy artykuł,

Podobnie było w niedzielę 
8 grudnia br., kiedy zebrano pra
wie 4 miliony złotych w związku 
z apelem Episkopatu Polski 
wzywającym do pomocy odbu
dowywanym kościołom katolic
kim Lwowa i całej Ukrainy.

Zauważmy, że te 4 mln zło
tych przeliczone na ruble dają 
sumę ok. 40 tys., a 500 rubli

dzisiejszą.
Zakład przechodził różne ko

leje losu. Zmieniali się właścicie
le, dyrektorzy, przybywało szy
bów, schodzono na coraz głęb
sze poziomy wydobycia węgla. 
Oddano do użytku górników 
i miejscowej społeczności m.in. 
szkołę górniczą, Klub SITG, oś
rodki wczasowe w Kątach Ry
backich i Ustroniu, halę wido
wiskowo-sportową, nową przy
chodnię lekarską. Nie licząc 
oczywiście inwestycji wiążących 
się z podstawową produkcją za
kładu.

W roku 1990 rozpoczęto proces

mówiący o atmosferze panują
cej w tej szkole: „...O Boże po
móż, ja nie chcę... zgroza, chyba 
oszaleję... o mój Gott... ja chcę do 
Hanki Sawickiej... To były nasze 
słowa - czytamy dalej w szkolnej 
gazecie - po przyjściu do tej szarej 
i nudnej, jak nam się wydawało 
szkoły. A co teraz ? Czy dalej tak 
sądzimy ? Oto wypowiedzi na
szych rówieśników... ja  za Chiny 
nie chcę odejść... nikt mnie stąd 
nie wyciągnie... przestań mi mó
wić o innej szkole...„.

stanowi tam dobrą miesięczną 
pensję. Tak więc za pieniądze 
zebrane tylko w jednej rybnic
kiej parafii, można będzie wyko
nać bardzo wiele prac w zapusz
czonych i celowo dewastowa
nych świątyniach katolickich 
naszego wschodniego, niepodle
głego już sąsiada.

ces prywatyzacji w kopalni. 
W roku bieżącym ukończono 
głębienie szybu VIII oraz po
święcono 4 grudnia obraz św. 
Barbary.

Obecnie kopalnia zatrudnia 
ponad 6500 pracowników i wydo
bywa ponad 16000 ton węgla na 
dobę.

Górnikom z Jankowic z oka
zji tak pięknego jubileuszu ich 
kopalni życzymy bezwypadko
wego wydobycia oraz szerokich 
rynków zbytu. Całej załodze 
przesyłamy serdeczne „Szczęść 
Boże,,.

/g w /

/szo ł/

/s z o ł/
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PROGRAM TELEWIZYJNY
SOBOTA - 21.12.91.

program I
7.55 Program dnia

 8.00 Wiadomości poranne
8.10 „Rynek - Agro„
8.40 „Na zdrowie,, - magazyn 
rekreacyjny
9.00 „Ziarno,, - program redak
cji katolickiej
9.25 „5-10-15,, - program dla 
dzieci i młodzieży
10.15 Język angielski dla dzieci 
/4 9 /
10.30 „Wojownicze Żółwie Nin
ja„ - serial anim. prod. USA
10.55 „Bellona,, - Wojskowy 
Magazyn Wydawniczy
11.20 „Szkoła pod żaglami,,
11.50 Wiadomości
12.00 Pieprz i Wanilia
12.40 „My i Świat,, - magazyn

13.00 „Rodzina rodzinie,, - 
wpływ środków przekazu na ży
cie rodzinne
13.30 „Świątynie przyrody,, - 
film dokum .prod .francuskiej
14.00 Walt Disney przedstawia: 
„Kacze opowieści,,
15.00 Z archiwum  teatru tele
wizji /1984/ - Ferdynand 
Bruckner „Elżbieta Królowa 
Anglii..,, cz.2 reż. Laco 
Adamik
16.00 Katolicki Magazyn Mło
dzieżowy
17.15 Teleexpress
18.05 „Butik,, - magazyn Graży
ny Szcześniak
18.25 „Detektyw w sutannie,, - 
„Wygrać, aby stracić,, - 
serial krymin., prod. USA
19.15 Dobranoc - „Domel,,
20.00 „Polskie ZOO,,

20.20 „Spotkanie,, /2  o s ty  - film 
fabularny prod. USA
22.00 Sportowa sobota
22.35 Wiadomości wieczorne
22.55 „Szumy, zlepy, ciągi,, - ma
gazyn kulturalny ,
23.35 „Pula śmierci,, - film 
fab. prod. USA /rok prod. 1988 - 
91 m in /
1.05 Zakończenie programu

program II
7.30 Panorama
7.35 „Peryskop,, - magazyn woj
skowy
8.00 Dla dzieci „Ulica Sezam
kowa,,
9.00 „ONA,, - magazyn kobiecy
10.00 CNN
10.10 Magazyn Telewizji Śnia
daniowej
10.40 „Tacy Sami,, - program

w języku migowym
11.00 Polska Kronika Filmowa
11.10 Akademia Polskiego Fil
mu „Zamach,, /rok  prod. 1958
- 75 m iny
12.25 Zbigniew Brzeziński - 
Człowiek nieznany
12.40 Świąteczne zwyczaje
13.00 Zwierzęta świata „Bezcen
na przyroda,, - „Yellowstone 
zimą,, - cz.2, serial dokum. prod. 
ang.
13.15 Klub Yuppies ? - program 
dla młodzieży
14.00 „Wzrockowa Lista Prze
bojów Marka Niedźwieckiego,,
14.30 Studio Sport - koszyków
ka zawodowa NBA
15.20 Program dnia
15.25 „Vademecum Teatroma
na,, - prapremiery 1991
16.05 „6 z 49„ - teleturniej

16.25 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Totalizatora 
Sportowego
16.40 „Nocni grabarze,, / 4 /  - 
serial prod. francuskiej
17.30 „Jetsonowie,, - serial ani
mowany prod. USA /o s t. /
18.00 Program lokalny
18.30 „Wielka gra,, - teleturniej
19.20 „Oblęgorek jesienią,, - re
portaż
19.30 Galeria dwójki - Zbysław 
Marek Maciejewski
20.00 Koncert Orkiestry Kame
ralnej „Amadeus,,
21.00 Panorama
21.20 „Słowo na niedzielę,,
21.25 „Bez znieczulenia,, pro
gram Wiesława Walendziaka
22.00 „Prawdziwy bohater,, / 4 /  
- serial prod. ang.
22.50 „Rock - Noc,,
24.00 Panorama 
0.05 „Rock - Noc,,

 NIEDZIELA-22.12.91.

program I
7.55 Program dnia
8.00 „Tydzień,,
9.00 „Teleranek,,, a w nim m.in. 
„Święty Mikołaj i trzy 
niedźwiedzie,, film fab. prod. U
SA
10.20 Język angielski dla dzieci 
/5 0 /
10.30 „Świat odkrywany...,, / 2 /  
serial dokum. prod. USA
11.20 „Notowania,,
11.45 Telewizyjny koncert ży
czeń
12.40 Teatr Młodego Widza - 

 Ewa Ostrowska „Wizyta,,

13.25 Magazyn „Morze,,
14.40 „W kręgu paryskiej kul
tury,, - reportaż
15.20 „Telewizjer,,
15.45 W starym kinie: „Ojciec 
narzeczonej,,
- komedia prod. USA
17.15 Teleexpress
17.30 „Dziennikarze ujawniają,,
18.10 „Synowie i córki,, /1 2 / 
serial prod. USA
19.00 Wieczorynka - Walt Dis
ney przedstawia: „Chip i Dale,,
19.30 Wiadomości
20.10 „Ryzykant,, - serial 
prod. ang.
21.05 „Wałęsa - Prezydent,, - 
film dokum.

22.35 Sportowa niedziela
22.55 Wiadomości wieczorne
23.15 „7 dni - Świat,,
23.45 „Wokół Wielkiej Sceny,, - 
magazyn operowy

program II
8.00 Dla dzieci „Ulica Sezam
kowa,,
9.00 Film dla niesłyszących - 
„Ryzykant,, - serial prod. ang.
9.50 Powitanie
10.00 CNN
10.20 Program lokalny
10.50 „Magazyn przechodnia,,
11.00 „Odcienie czerni i bieli - 
RPA,, - film dok. Marka Maldisa
Maldisa

11.30 Podróże w czasie i prze
strzeni „Cudowna planeta,,
/ 3 /  - serial dokum .prod .japoń
skiej
12.20 „Animals,, - magazyn 
ekologiczny
13.00 Express Dimanche
13.15 „100 pytań do...„
13.55 „Rebusy,, - teleturniej
14.00 Kino familijne „Skarb 
w Ziemi Niczyjej,, - serial 
prod. niemieckiej
15.10 Neptun Television przed
stawia - Mafia po roku
15.40 Magazyn „102„ - Jestem 
za... Izabela Cywińska
16.20 Program dnia
16.30 Panorama

16.40 „Za chwilę dalszy ciąg 
programu,, - program Wojcie
cha Manna i Krzysztofa M ater
ny
17.10 Studio sport
18.00 „Bliżej świata,, - przegląd 
telewizji satelitarnych
19.00 „Wydarzenie tygodnia,,
19.30 Publicystyka kulturalna
19.50 Ignacy Jan Paderewski - 
Symfonia „Polonia,,,
21.00 Panorama
21.25 „Znów wolny,, - film 
fab. prod. USA /rok prod. 1971 
- 72 m in /
22.35 Felietony doraźne Jacka 
Fedorowicza
23.00 „Okolice Jazzu,, - Ben 
Sidran i Billy Cobham
24.00 Panorama

PONIEDZIAŁEK - 23.12.91.

program I
15.30 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Prezentacje - Oblicze 
szkoły - Szkoła
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla dzieci „Choinka, cho
inka,, - film prod. ang.
17.15 Teleexpress

17.35 Księża poeci - Pasierb
17.55 Sportowy hit
18.05 „Kraje, nagrody, wyda
rzenia,,
18.45 „ALF,, - serial prod. USA
19.15 Dobranoc „Reksio,,
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr telewizji na świecie - 
W. Szekspira „Komedia 
omyłek,, reż. James Cellan-Jo
nes

22.00 „ABC ekonomii,, - Bez 
podatków ani rusz
22.05 Recital zespołu „Take 6„
22.45 „New York, New York,, - 
reportaż
23.20 BBC - World serwice

program II
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Sonda,, - Eliksir królowej

królowej śniegu
17.00 „Biuro, biuro,, - „Urodzi
ny szefa,, - serial prod. niem.
18.00 Program lokalny
18.30 „Ojczyzna-Polszczyzna,, - 
w rodzinnym kręgu
18.45 „Zbliżenia, czyli to i owo 
o filmie,,
19.25 Zapraszamy do dwójki
19.30 Muzyka w Liturgii Koś
cioła Chrześcijańskiego

20.00 „Sąsiedzi,, - Rosja
21.00 Panorama
21.00 „Klucz do samego siebie,, 
- program Wandy Konarzew
skiej
22.10 „Samotni o świcie,, - film 
fab. prod. hiszpańskiej 
/rok  prod. 1984, 103 m in /
24.00 Panorama

WTOREK - 24.12.91.

program I
8.00 Wiadomości poranne
 8.10 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9.10 „Domowe przedszkole,,
9.25 Film dla młodych widzów 
„Gwiazdkowy prezent,, - film 
prod. ang. /rok  prod. 1986, 50 
m in /
10.30 „Lalka,, / 6 /  - „Wiejskie 
rozrywki,,- serial TP
11.50 Wiadomości
12.00 „Kartki z podróży - 
Rzym,, - film dokum .prod .ang.
12.45 Tańce polskie „Łowicz,,
13.25 „Tatrzański ołtarz,, - film 
dokum. B. Bartman-Czecz
13.55 Gwiazdy sportu „Wandy,, 
- spotkanie z Wandą Panfil-
Gonzales i Wandą Rutkiewicz

ŚRODA - 25.12.91.

 program I
8.15 Program dnia
9.00 Dla młodych widzów „Pło
nący księżyc,, film fab. prod. 
australijskiej /rok  prod. 1987,96 
m in y
10.50 „Tęczowy Blue Box,, -wy
danie świąteczne

14.35 „Lwica Kali,, - film przy
rodn. prod. ang.
15.35 Dla dzieci: „Choinka,, 
oraz film z serii „Kroniki 
Narnii,,
16.30 Studio 7 proponuje
16.45 Święta w domu
17.15 Teleexpress
17.35 Wigilia w poezji polskiej - 
„Pod Jemiołą,, - kolędy i 
piosenki świąteczne
18.40 „Betlejem,, - program re
dakcji katolickiej
19.00 Wieczorynka „Zakocha
ny świat Disneya,,
19.30 Wiadomości
20.00 Homilia Prymasa Polski
20.20 „Wigilia Bożego Naro
dzenia,, - film fab. prod. USA
22.00 „Polskie ZOO,,
22.10 „Z czego składa się świat,,
22.30 Święta w „Jedynce,,

11.20 „Ognie południa,, w cyklu 
„Patagońskie żywioły,, - 
film dokum. Sz. Wdowiaka
11.45 „Rozsyłaj wokół pieśni,, - 
kolędy z różnych stron
12.45 Wigilia w Teatrze „Stu,, - 
reportaż K. Miklaszewskiego
13.00 „Flash Gordon,, - film 
fab. prod. U SA /rok  prod. 1980, 
108 m iny
14.50 Czy „Przeminęło z wiatrem

22.40 „Kresowa Wigilia,, - repo
rtaż St. Auguścika
23.10 Wieczór europejskich ko
lęd
23.55 Msza święta - Pasterka - 
transmisja z Watykanu

program II
7.30 Panorama
7.35 „Rano,,
8.00 Dla dzieci: „Ulica Sezam
kowa,,
9.00 Powitanie
9.10 „Polacy,, - Król basów - 
Bernard Ładysz - film dokum. 
Brzozowskiej
10.10 Kabaret „OT TO„
10.50 „Przygody w Kraju Świę
tego Mikołaja,, - program tele
wizji fińskiej
11.20 „Akademia filmowa,, / l /  
- konkurs filmowy z niespodzianką

wiatrem„ ? - program dokum.
15.20 Piosenki z kabaretu Olgi
Lipińskiej
17.15 Teleexpress
17.35 „Choinka na Trafalgar,, -
reportaż Krzysztofa
Miklaszewskiego i Małgorzaty
Czerwińskiej
18.00 „Dynastia,, - serial 
prod. USA
18.55 Wieczorynka „Zakocha

niespodziankami
11.50 „Najgorsza czarownica,, - 
film dla dzieci prod. ang.
13.00 „Dziecinne marzenia,,
13.20 „Gwiazdka pana Kruge
ra,, - film prod. USA
13.55 „Turniej,, - film do
kum. Andrzeja Titkowa
14.30 „Heim,, - film dokum. Pa
wła Łozińskiego
14.45 Kabaret „OT TO„
15.10 „Wigilia,, - impresja fil
mowa
15.20 Program dnia
15.30 Przegląd kronik filmo
wych
16.00 Zapraszamy do dwójki
16.10 Ciebie Boga wysławiamy
16.30 Panorama
16.45 „Niezwykła podróż Świę
tego Mikołaja,, film 
fab. prod. USA /94 min/

Zakochany świat Disneya,,
19.30 Wiadomości
20.10 „Przeminęło z wiatrem,, - 
film fab. prod. USA /rok 
prod. 1939 - 115 min/, cz. I
22.10 Koncert kolęd w Teatrze 
„Stu,,
23.05 Piwnica Pod Baranami
23.35 „Mad Max III,, - film 
fab. prod. australijskiej /rok  
prod. 1985, 109 min/

18.15 Opłatek „Dwójki,,
18.40 Jose Carreras - kolędy 
w Salzburgu
19.10 Programy lokalne
19.30 „Wśród nocnej ciszy,, - 
kolędy śpiewają „Poznańskie 
Słowiki,,
20.00 Anioł i diabeł czyli szopka 
Krzysztofa Litwina
20.10 „Pamiętniki Adama
i Ewy,, wg Marka Twaina
20.50 Cicha noc - kolędy śpie
wają „Poznańskie Słowiki,,
21.00 Panorama
21.30 „Będę cię kochał, miłował 
cię będę,, - psalmy Tadeusza 
Nowaka
22.00 Choinka Andrzeja Mle
czki czyli Piekło i Niebo
22.10 „Prezent,, - film
fab. prod. USA /rok  prod. 1979 - 
89 min /
23.40 Bliżej nieba czyli balon 
Marka Grabowskiego

program II
8.00 Dla dzieci „Ulica Sezam
kowa,,
9.00 Powitanie
9.15 „Bóg się rodzi,, - kolędy 
śpiewają Grażyna 
Łobaszewska i Mieczysław 
Szcześniak
9.45 Fizjologia smaku czyli me
dytacje o gastronomii doskonałej
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ŚRODA - 25.12.91.

doskonałej
9.55 „Nieznany Chaplin,, / 1/  - 
„Moje najszczęśliwsze 
lata,,, film dokum. prod. ang.
10,50 „Spirituals Singers Band,, 
śpiewa kolędy
11.20 „Księga dżungli,, - film 
fab. prod. ang. /rok prod.
1943, 102 min/

13.00 Piccolo Coro Dell Anto
niano / 1/
13.30 Fizjologia smaku czyli 
medytacje o gastronomii 
doskonałej
13.40 „A wczora z wieczora,,- 
kolędy śpiewa Marek Więcła
wek
14.00 „Gwiazda,,- film animo
wany
14.20 Luciano Pavarotti - Kon
cert galowy z okazji 30-lecia

pracy artystycznej / l /
15.20 Pośpieszalscy - muzykują
ca rodzina
16.00 „New Kids on The Block,, 
/ l / -  15 odcinkowy serial 
animowany prod. USA
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Shogun,, / l /  - 10-odcin
kowy serial prod. USA /rok 
prod. 1981, 78 min./
18.00 Losowanie Zakładów

Gier Liczbowych Totalizatora 
Sportowego
18.05 Fizjologia smaku czyli 
medytacje o gastronomii dosko
nałej
18.15 „Powroty - nasze Boże 
Narodzenie,, - film dokum. Ali
ny Czerniakowskiej
19.10 Kolędy śpiewa Michał Ba
jor
19.30 „Kto wymyślił choinki,, - 
widowisko dla dzieci

20.00 Leontyne Price - świątecz
ny koncert w katedrze Notre-
Dame
21.00 Panorama
21.20 Kolędy na Boże Narodze
nie / l /
22.05 „Gorący towar,, - film 
k r y m i n a l n o - p r z y g o d o w y  
prod. USA
/rok  prod. 1984, 94 min./
23.40 „Manaam,, - koncert

CZWARTEK-26.12.91.

program I
8.55 Program dnia
9.00 Dla młodych widzów „12 
prac Asterixa„ - film animow. 
prod. francuskiej
10.25 Uniwersytecki opłatek
10.40 Telewizyjny koncert ży
czeń
11.25 Święta w Klubie Samot
nych Serc
11.45 Magazyn Katolicki -
12.15 „Rod Trzech Narodów,, - 
program dokum.
12.50 „Opowieść o dzikiej przy
rodzie,,, „Legenda o Bizonie,, 
film dokum. prod. USA
13.15 „Wielki mały świat,, - program

program trójwymiarowy dla całej 
rodziny
13.40 „Tęczowy Musix-Box„ - 
wydanie świąteczne
14.05 „Alfabet komediantów,, - 
Henryk Bista
14.45 „Czas rodzin,, - wydanie 
świąteczne
15.15 „1000 pytań,, - teleturniej 
Wojciecha Pijanowskiego
16.00 Fred Astaire - film muzy
czny
17.15 Teleexpress
17.35 „Mały i Duży,, - koncert 
z humorem
18.20 Pierre Cardin w Polsce
18.55 Wieczorynka „Zakocha
ny świat Disneya,,
19.30 Wiadomości

20.10 „Przeminęło z wiatrem,, 
/2 /  - film fab. prod. USA
/1 16 min/
22.15 Whitney Houston w Hisz
panii / l /
22.55 „O wyższości wiat Bożego 
Narodzenia nad Świętami Wiel
kiej Nocy,, - program Jana Ta
deusza Stanisławskiego
23.40 „... bo to wszystko jest 
piosenką francuską,,, recital 
Ireny Jarockiej

program II
8.00 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
9.00 Powitanie
9.10 Piccolo Coro D. Antoniano
9.40 „Akademia filmowa,, /2 /

10.00 „Nieznany Chaplin,, /2 /  - 
„Wielki reżyser,, - film dok.
10.50 Fizjologia smaku - medy
tacje o gastronomii doskonałej
11.00 „Upiór na sprzedaż,, - film 
fab. prod. ang.
12.20 Fizjologia smaku czyli 
medytacje o gastronomii 
doskonałej
12.30 Luciano Pavarotti - kon
cert galowy /cz.2/
13.30 Studio sport - tańczące 
konie
14.00 „Pochwalmyż wszyscy,, - 
kolędy
14.20 „Bezcenna kaczka,, - film 
fab. prod. USA
15.50 „New Kids on the Block,, 
/ 2 /  serial prod. USA

16.15 Fizjologia smaku - medy
tacje o gastronomii doskonałej 
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Robta, co chceta,, - pro
gram Jerzego Owsiaka
17.00 „Shogun,, / 2 /  serial 
prod. USA
18.00 „Godzina z Janem Kobuszewskim
Kobuszewskim,,
19.00 Kabaret „OT TO„
19.30 Kolędy Witolda Lutos
ławskiego
20.00 Adam Hanuszkiewicz 
Show
21.00 Panorama
21.20 A. Hanuszkiewicz Show
22.20 „Brenda Starr,, - film 
fab. prod. USA
23.45 „Pasmo Hipermultime
dialne Marcina K...„

PIĄTEK - 27.12.91.

program I
8.00 Wiadomości poranne
8.10 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9.10 „Domowe przedszkole,,
9.35 „Szkoła dla rodziców,,
10.00 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
15.30 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Prawa Człowieka - 
Konwencja o torturach
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla dzieci „Choinka, choinka

choinka„ oraz film z serii 
„Kroniki Narnii,,
17.15 Teleexpress
17.35 „Piłkarska kadra czeka,,
17.45 „W kinie i na kasecie,,
18.10 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
18.35 „Raport,,
19.00 „Reflex„
19.15 Dobranoc „Bouli,,
19.30 Wiadomości
20.10 „Magnat prasowy,, / 4 /  - 
serial prod. australijskiej
21.10 „ABC ekonomii,, - Bank
ructwo
21.15 „Polskie ZOO,,

21.25 Zespół publicystyki „Za
pis,, przedstawia
22.05 Wiadomości wieczorne
23.15 Wieczór konesera - „Żart,, 
- film fab. prod. czechosłowac
kiej /rok prod. 1968 - 80 m in/

program II
7.30 Panorama
7.35 „Rano,,
8.00 Dla dzieci „Ulica Sezam
kowa,,
9.00 „Kolęda domowa,, - pasto
rałki w wykon. dzieci z Teatrzy
ka „Lejery,,
9.30 „Kiddie Viddie Christmas

Joy„
10.00 „Nieznany Chaplin,, / 3 /  
„Ukryte skarby,, - film dokum. 
prod. USA
15.15 Powitanie
15.20 Fizjologia smaku - medy
tacje o gastronomii doskonałej
15.30 „Wędrowiec na srebrnym 
globie,, - program dokum.
o Mieczysławie G. Bekkerze
16.00 „New Kids on the Block,, 
/ 3 /  - serial animow. prod. USA
16.30 Panorama
16.40 „Shogun,, / 3 /  serial 
prod. UA /45 min/
17.25 „Robta, co chceta,, - program

gram Jerzego Owsiaka
17.45 Pastorałki
18.00 Program regionalny
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 „Przygody Dobrego Wo
jaka Szwejka,, /1 2 / serial prod. 
prod. austriackiej
22.30 Benefis Mikołaja Gra
bowskiego
23.30 Studio Sport - boks zawo
dowy 
24.00 Panorama
0.05 Studio sport - boks zawo
dowy

SOBOTA 28.12.91.

program I
7.55 Program dnia
8.00 Wiadomości poranne
8.10 „Rynek - Agro„
8.40 „Na zdrowie,, - program 
rekreacyjny
9.00 „Ziarno,, - program redak
cji katolickiej
9.25 „5-10-25,, - program dla 
dzieci i młodzieży
10.25 „Kroniki Narnii,,, „Lew, 
Czarownica i Stara Szafa,, 
serial animowany prod. USA
10.55 „To był rok,, - wojskowy 
program publicystyczny
11.20 Telewizyjny koncert ży
czeń
11.50 Wiadomości
12.00 „Z Polski rodem,, - maga
zyn polonijny

12.30 „Świątynia przyrody,, - 
film dokum. prod. franc.
13.00 „My i świat,, - magazyn
13.40 Kolędnicy z Lipnicy
14.00 Walt Disney przedstawia: 
„Kacze opowieści,,, „Gwiazda 
Wigilijna,, / 2 /
15.15 „U siebie,, - magazyn 
mniejszości narodowych
15.45 „Kto się boi szkoły,, - 
„Kto się boi ocen,, ?
16.25 „Skarbiec,, - magazyn his
toryczny
17.15 Teleexpress
17.35 „Z kamerą wśród zwie
rząt,,
17.55 „Oko,, - magazyn sztuk 
wizualnych
18.25 „Detektyw w sutannie,, 
„Świątynie,, - serial prod. USA
19.15 Dobranoc „Domel,,
19.30 Wiadomości
20.00 „Polskie ZOO,,

20.20 „Serce i szpada,, - film 
kostiumowy prod. franc. /rok 
prod. 1960, 97 min. /
22.00 „Godzina szczerości,,
23.00 Wiadomości wieczorne
23.25 Sportowa sobota
24.00 Film fabularny

program II
7.30 Panorama
7.35 „Tańcząc reprezentacyj
nie,, - program muzyczny
8.00 Dla dzieci „Ulica Sezam
kowa,,
9.00 „Ona,, - magazyn kobiecy
9.30 „Kult,, - koncert zespołu
10.00 CNN
10.10 Magazyn telewizji śniada
niowej
10.40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
11.00 Polska Kronika Filmowa
11.10 Akademia polskiego filmu

- „Pożegnania,,
13.00 Zwierzęta świata „Bezcen
na przyroda,,, „Orangutany 
z Borneo,, / l /  film 
dokum. prod. ang.
13.30 „Klub Yuppies ?„ - pro
gram dla młodzieży
14.00 „Wzrockowa Lista Prze
bojów,, Marka Niedźwieckiego
14.30 Studio sport - koszyków
ka zawodowa
15.20 Program dnia
15.30 Fizjologia smaku - medy
tacje o gastronomii doskonałej
15.40 „New Kids on the Block,, 
/ 4 /  serial prod. USA
16.05 „6 z 49„ - teleturniej
16.25 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Totalizatora 
Sportowego
16.30 Panorama
16.40 „Shogun,, / 4 /  serial 
prod. USA /55 min./

17.35 „Robta, co chceta,, - pro
gram Jerzego Owsiaka
18.00 Program lokalny
18.30 „Camerata 2„ - magazyn 
muzyczny
19.00 „Seans filmowy,,
19.30 „W rozświetlonej smudze 
dźwięków,,
20.00 „Dziewczyna miesiąca,, - 
półfinał
21.00 Panorama
21.20 „Słowo na niedzielę,, 
21.25 „Bez znieczulenia,,
21.40 Kolędy na Boże Narodze
nie
22.00 „Prawdziwy bohater,, / 5 /  
serial prod. ang.
22.50 „Legendy filmu,, - Mel 
Gibson
23.45 Koncert rockowy / l /
24.00 Panorama
0.05 Koncert rockowy /2 /

NIEDZIELA - 29.12.91.

program I
7.55 Program dnia
8.00 „Tydzień,,
9.00 Dla dzieci „Choinka, cho
inka,, oraz film prod. USA 
„50 urodziny Królika Bugsa,,
10.30 „Świat odkrywamy,, / 3 /  - 
serial przyrod. prod. USA
11.20 „Notowania,,
11.45 Telewizyjny koncert ży
czeń
12.15 „ORP Wilk,, - program 
dokumentalny
12.40 Teatr dla dzieci: „O Zwyrtale

Zwyrtale muzykancie,,
13.35 Magazyn „Morze,,
13.55 „Portrety,, - ostatni Za
gończyk /2 /
14.45 „Pieprz i Wanilia,,
15.25 „Telewizjer,,
15.15 W starym kinie: „Kłopot
liwy wnuczek,, kom. obycz. USA
17.15 Teleexpress
17.35 „W Patagonii i Ziemi Og
nistej,, /6„
18.10 „Synowie i córki,, /ost./ 
prod. USA
19.00 Wieczorynka: Walt Dis
ney „Chip i Dale,,
19.30 Wiadomości
20.10 „Ryzykant,, / 9 /  serial

prod. ang.
21.05 Sportowa niedziela
21.25 Kabaret Olgi Lipińskiej
22.25 „7 dni - świat,, - Przegląd 
wydarzeń roku
23.10 Wiadomości wieczorne

program II
7.30 „Przegląd Tygodnia,, - dla 
niesłyszących
8.00 Dla dzieci „Ulica Sezam
kowa,,
9.00 Film dla niesłyszących 
„Ryzykant,, / 9 /
9.50 Program dnia
10.00 CNN
10.20 Program lokalny

10.50 „Magazyn przechodnia,,
11.00 „Amor Meus„ - kanoniza
cja św. Brygidy w Watykanie
11.30 Podróże w czasie i prze
strzeni „Cudowna planeta,,
12.20 „Zwierzęta wokół nas,, - 
„Podaj łapę,,
13.00 Express Dimanche
13.15 „100 pytań do„
13.50 „Rebusy,, - teleturniej
14.15 Kino familijne „Skarb 
w ziemi niczyjej,, / 3 /
serial prod. niemieckiej
15.10 „New Kids On The 
Block,, / 5 /
15.35 Wspomnienie o Kazimie
rzu Brusikiewiczu

16.25 Program  dnia
16.30 Panorama
16.40 „Robta, co chceta,, - pro
gram Jerzego Owsiaka
17.10 „Shogun,, / 5 /  serial 
prod. USA
18.00 „Bliżej świata,, - przegląd 
telewizji satelit.
19.00 „Wydarzenie tygodnia,,
19.30 „Galeria Dwójki,,
20.00 „Przeboje Bogusława K a
czyńskiego,,
21.00 Panorama
21.20 „Starsi bufoni dwaj,, - film 
fab. prod. franc.
22.55 Kabaret „Varietano„ / l /
24.00 Panorama
0.05 Kabaret „Varietano,, /2 /
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PONIEDZIAŁEK - 30.12.91.

program I
13.25 Wiadomości
13.35 Język francuski /1 3 / im
presje francuskie
14.15 Język niemiecki /1 6 / im
presje niemieckie
14.50 Język angielski /1 6 /
15.25 Uniwersytet nauczycielski 
„Kto się boi szkoły?,,

16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla dzieci „Choinka, cho
inka,,
17.15 Teleexpress
17.35 Spotkania sentymentalne 
w karnawałowych rytmach
17.55 Sportowy hit
18.05 „Kraje, narody, wydarze
nia,,
18.45 „ALF,, - serial prod. USA
19.15 Dobranoc „Reksio,,

19.30 Wiadomości
20.10 Teatr telewizji- A. Wam
piłow „Polowanie na kaczki,,
22.25 „ABC ekonomii,, - koszty, 
ceny, marża
22.35 Wiadomości wieczorne
22.55 „Zawsze po 21-szej„ - ma
gazyn reporterów
23.45 BBC - World service

program II

16.00 Powitanie
16.05 „New Kids On The 
Block,, / 6 /
16.30 Panorama
16.40 „Sonda,, - centralne
17.00 „Shogun,, / 6 /  - serial 
prod. USA
18.00 Program lokalny
18.30 „Ojczyzna-Polszczyzna,, - 
Czas
18.45 „Całe życie Polaka,, - Eugeniusz

Eugeniusz Kwiatkowski film dok.
19.05 Polowanie na karaluchy - 
relacja z Teatru Ateneum
19.25 Zapraszamy do „Dwójki,,
17.30 „Przeboje na smyczki,,- 
z arcydzieł Mozarta
20.00 „Sąsiedzi,, - Litwa, Biało
ruś, Ukraina, Rosja
21.20 Sport
21.30 Perły z lamusa: „Anna 
Karenina,, film fab. prod. ang.
24.00 Panorama

WTOREK - 31.12.91.

program I
8.55 Wiadomości poranne
8.10 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9.10 „Domowe przedszkole,,
9.35 „Gotowanie na ekranie,, - 
magazyn kulinarny
10.00 „Lalka,, /7/
11.50 Wiadomości
12.00 Agroszkoła - Sumy afry
kańskie
12.20 Agroszkoła - ekonomika 
dla rolnika
12.30 „Dzień w którym zmienił 
się wszechświat,,
13.20 Fizyka - Siły w polu magnetycznym

magnetycznym
13.50 „Co, jak i dlaczego ?„ - 
Dzień i noc na ziemi
14.00 Chemia - powtórzenie 
wiadomości
14.30 Tele-komputer
14.50 Przygody kapitana Remo
15.05 Sezam - magazyn popula
rnonaukowy
15.20 „Świat chemii,, /1 3 /
15.50 Klub Midi
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla młodych widzów: 
„Choinka, choinka,,
17.15 Teleexpress
17.35 „Diana Ross,, - film do
kum. prod. USA
19.00 Wieczorynka Walt Dis
ney: „Miki i Donald
19.30 Wiadomości

20.00 Orędzie noworoczne
20.30 „Poszukiwacze zaginionej 
Arki,, film prod. USA
22.25 „Wróćmy do lat 60-tych„
22.55 „Gipsy Kings,, - koncert
24.00 Życzenia noworoczne 
0.05 Polskie ZOO
0.30 „Namiętność i raj,, cz. 1 film 
fab. prod. USA
2.00 „Peters Pop Show,, - pro
gram rozrywkowy
3.30 „Namiętność i raj,, cz.2 film 
fab. prod. USA

program II
7.30 Panorama
7.35 „Rano,,
8.00 Dla dzieci „Ulica Sezam
kowa,,
9.00 „Świat kobiet,, - magazyn

9.35 „Toomai druh słoni,, - film 
dla dzieci
10.55 „Ojej, Ojej,, - program roz
rywkowy prod. belg.
14.30 Program dnia
14.40 „Ostatnia karta,,
15.10 „Ciebie, Boga wysławia
my,,, „Jesteśmy jedną 
wielką rodziną,,
15.30 Koncert rockowy z Po
znania
16.00 „New Kids On The 
Block,, / 7 /
16.30 Panorama
16.40 „Shogun,, / 7 /  serial 
prod. USA
17.25 „Robta co chceta,, pro
gram Jerzego Owsiaka
18.00 Program lokalny
18.30 „Rosiewicz Show,,

19.30 „Ojej, Ojej,, - program roz
rywkowy belg.
20.00 Koncert sylwestrowy 
z Poznania
21.00 Panorama
21.20 Non Stop Kolor „Gloria 
Estefan and The Miami Sound 
Machine,,
22.30 „Młody Einstein,, kome
dia prod. australijskiej
24.00 Życzenia od „Dwójki,, 
0.05 Koncert Presleya
1.05 „Ojej, Ojej,, - program roz
rywkowy prod. belg.
1.35 „Eurtimics,, - koncert 
z Rzymu
2.30 „Ojej, Ojej,, - program roz
rywkowy prod. belg.
3.10 Jubileuszowy koncert 
MTV

ŚRODA - 1.01.92.

program I
8.55 Program dnia
9.00 Dla młodych widzów „A
sterix i Kleopatra,, film 
fab. prod. franc.
10.10 „Opowieści o dzikiej przy
rodzie,,
10.35 Program dnia
10.40 „Wierni po wsze czasy,,-
film dokum.
11.15 Koncert noworoczny
z Wiednia - cz. I
11.50 Wiadomości oraz powtórzenie

powtórzenie orędzia noworocznego
12.15 Koncert noworoczny 
z Wiednia - cz. II
13.35 Sportowe wydarzenia ro
ku
14.30 W starym kinie: „Trójka 
hultajska,, - komedia
prod. polskiej
16.10 „Smak życia,, - program 
Małgorzaty Snakowskiej 
17:15 Teleexpress
17.30 „Wielka parada komedii,, 
- film montażowy prod. USA
18.05 „Dynastia,, - serial 
prod. USA
19.00 Wieczorynka

19.30 Wiadomości
20.10 „Garbus,, - film 
fab. prod. franc.
21.55 Studio temat
22.25 Genesis - koncert

program II
8.00 Dla dzieci „Ulica Sezam
kowa,,
9.00 Powitanie
9.10 Ballada o drodze - Ks. Jerzy 
Kowalik
10.00 Klasztory polskie
10.30 Seweryn - film dok. o Se
werynie Krajewskim
11.20 „Nieautoryzowany dokument

dokument, rodzina królewska,, 
film dok. prod. ang.
12.55 Sportowy hit - Inny świat 
sportu
13.25 Kaskaderskie ABC
14.20 Mini Lista Przebojów
14.50 „Hafiz z Petrarką,, - Ga
zale i sonety o miłości
15.30 Jaś Fasola - angielski pro
gram rozrywkowy
16.05 „New Kids on the Block,, 
/8 /
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Shogun,, / 8 /  serial 
prod. USA

17.35 „Robta co chceta,, pro
gram Jerzego Owsiaka
17.55 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Totalizatora 
Sportowego
18.00 „Przypomnieć sobie raj,, - 
film dokum.
18.30 „Ojej, Ojej,, - program roz
rywkowy belg.
19.00 „Wydarzenie roku,,
19.30 Neptun TV przedstawia
20.00 „Dziewczyna roku,,
21.00 Panorama
21.20 „Trzeci oddech Kaczu
chy„ - recital
21.50 „Bożyszcze tłumów,, - 
film fab. prod. USA
24.00 Panorama

SOBOTA 4.01.92.

program I
7.30 Program dnia
7.35 „Wszystko o działce,,
8.00 Wiadomości poranne
8.10 „Rynek AGRO„
8.40 „Na zdrowie,, - magazyn 
rekreacyjny
9.00 „Ziarno,, - program redak
cji katolickiej dla dzieci
i rodziców
9.25 „5-10-15,, - program dla 
dzieci i młodzieży
10.35 „Wojownicze Żółwie Nin
ja„ - serial anim. prod. USA
10.55 „KOMANDOS,, -wojs
kowy program dokum.
11.20 Telewizyjny koncert ży
czeń

11.50 Wiadomości
12.00 Wędrówki dalekie i bli
skie.
12.40 „My i świat,, - magazyn 
aktualnych spraw międzynar.
13.00 „Siódemka,, - w „Jedyn
ce,, - spotkanie z wielkimi 
pisarzami Fiodor Dostojewski - 
film dok. prod. franc.
14.00 Walt Disney przedstawia 
„Kacze opowieści,,
15.15 Z archiwum teatru telewi
zji - Pedro Calderon de la Barca 
„Życie jest snem,,
17.15 Teleexpres
17.35 „Butik,, - magazyn Graży
ny Szcześniak
18.05 Program rozrywkowy
18.25 „Detektyw w sutannie,, - 
„Poza podejrzeniem,, - serial

produkcji USA
19.15 Dobranoc „DOMEL,,
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 Film fabularny
21.55 Sportowa sobota
22.25 „Nie mów mi o marze
niach,, - program muzyczny
23.00 Wiadomości wieczorne
23.35 Film fabularny

program II
7.30 Panorama
7.35 „Hetmańskie miasto,, - 
wojskowy program publicyst.
8.00 Dla dzieci „Ulica Sezam
kowa,,
9.00 ONA - magazyn kobiecy
9.30 Publicystyka kulturalna
10.00 CNN

10.10 Magazyn telewizji śniada
niowej
10.40 „Tacy sami,, - progr. w 
języku migowym
11.00 Polska Kronika Filmowa
11.10 Akademia polskiego filmu 
„Popiół i diament,, reż. Andrzej 
Wajda, wyk. Z. Cybulski, A. Paw
likowski, E. Krzyżewska/1958 r. 
- 113 m in/
13.00 Zwierzęta świata „Bezcen
na przyroda,, /1 6 / - „Oranguta
ny z Borneo" /2 /  - Film do
kum. prod. ang.
13.30 „Klub YUPPIES,, - 
progr. dla młodzieży
14.00 „Video Junior,,
14.30 Studio Sport - koszyków
ka zawodowa NBA
15.20 Program dnia

15.25 Artyści, galerie
16.05 „6 z 49„ - teleturniej
16.25 Losowanie zakładów gier 
liczb, totalizatora sport.
16.30 Panorama
16.40 „Shogun,, - serial 
prod. USA /9 /
18.00 Program lokalny
18.30 „Wielka gra,, - teleturniej
19.30 Publicystyka Kulturalna
20.00 Oratorium na Boże Naro
dzenie - Jana Sebastiana Bacha 
- koncert w kościele P.W. św. 
Ducha w Koszalinie
21.00 Panorama
21.30 „Słowo na niedzielę,,
21.25 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
22.40 „Polska Baba,, - program 
Danuty Rinn
23.25 Program artystyczny
24.00 Panorama

NIEDZIELA 5.01.92.

program I
7.55 Program dnia
8.00 „Tydzień,,
9.00 „Teleranek,,
10.05 „Spit mac Phee„ /3 /  serial 
prod. australijskiej
10.30 „Świat okrywany,, /4 /  - 
serial przyrodn. prod. USA 
Zwyczaje i życie orek,,
11.20 „Notowania,,
12.00 Poranek symfoniczny 
WOSPRiTV w Katowicach
13.00 „Jaworzniacy,, - wojskowy

wy program publicystyczny
13.25 „Tęczowy Music - box,,
14.10 Magazyn „Morze,,
14.30 Telewizyjny koncert ży
czeń
15.00 Publicystyka kulturalna
15.20 „Telewizjer,,
15.40 W starym kinie : „Przy
błęda,, - melodr. prod. polsk. 
z 1933 roku, reż. Jan Nowina
17.15 Teleexpres
17.35 „Dziennikarze ujawniają,,
18.10 „Paradise,, - serial filmo
wy
19.00 Wieczorynka - Walt Dis
ney przedst. „Chip i Dale,,

19.30 Wiadomości
20.10 Film fabularny
21.10 Sportowa niedziela
21.30 „7 dni - świat,,
22.00 „Kabaretowa lista prze
bojów" /4/-  wyk. E. Błaszczyk, 
A. Barcis, W. Malajkat, J .  
Kaczmarek
22.30 Wiadomości wieczorne 

program II
7.30 „Przegląd tygodnia,, /d la 
niesłyszących/
8.00 Dla dzieci „Ulica Sezam
kowa,,
9.00 Film dla niesłyszących

9.50 Program dnia
10.00 CNN
10.20 Program lokalny
10.50 „Magazyn Przechodnia,,
11.00 „Wspólnota w kulturze,,
11.30 Podróże w czasie i prze
strzeni: „Cudowna Planeta/5/ 
Film dokum. prod. japońskiej
12.20 „Animals,, - program eko
logiczny
13.00 Expres Dimanche
13.15 „100 pytań do...„
13.55 „Rebusy,, - teleturniej
14.15 Kino Familijne „Skarb 
w Ziemi Niczyjej,/4/
serial prod. niemieckiej

15.15 Program rozrywkowy
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.50 Shogun /10-ost./ - serial 
prod. USA
18.10 „Bliżej świata,, 
przegl. tel. satelit.
19.00 „Wydarzenie tygodnia,,
19.30 Publicystyka kulturalna
20.00 „Hommage a Mozart,, 
fragmenty koncertu z sali 
koncertowej Akademii Muzycz
nej 1.12.1991r.
21.00 Panorama
21.20 Film fabularny
23.10 „Okolice Jazzu,,
24.00 Panorama
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Wśród gałęzi świątecznego drzewka zostało ukrytych 12 zabytkowych, rybnick
ich budowli. Wśród czytelników, którzy do 14 stycznia 1992 roku przyślą 

prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy 3 nagrody w wysokości: 1 mln zł. i 2 na
grody po 5 0 0  tys. zł.

Rozwiązania prosimy przesyłać na nasz adres:
„Gazeta Rybnicka,,, Rybnik, ul. Kościuszki 54 
Dziękujemy fundatorom konkursowych nagród —►

GRAMBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
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