
Szukasz pracowników do swojej firmy?    Ogłoś to u nas za darm o! 
Masz dla kogoś pracę?

Chcesz w swoim domu zatrudnić hydraulika, 
malarza, pomoc domową, 

korepetytora, krawca czy baby - sitter?
 

Tel.: 288-25 
231-95
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„0 szczęśliwy uśmiech dziecka,.

Przedszkole
ekonomii

Słoneczne poniedziałko
we popołudnie 9 marca. Ro
dzice, którzy zwykle o tej 
porze odbierają swoje pocie
chy z przedszkola, tym ra
zem zasiedli na niskich, dzie
cięcych krzesełkach w roz
ległej sali. Zostali oni zapro
szeni na aukcję prac plasty
cznych i użytkowych wyko
nanych przez personel Przed
szkola nr 1 przy ulicy Kościu
szki 12.

Duży hall na parterze za
stawiono stołkami, na któ
rych znalazły się barwne, po
mysłowe i pięknie wykonane

fartuchy z rękawicami kuchen
nymi oraz komplety dywani
ków łazienkowych. Są także 
inne „produkty,, wyobraźni 
i zręcznych rąk.

Samą aukcję poprzedził 
występ taneczny dzieci, wy
chowanków przedszkola, 
kolorowo wystrojonych 
i przejętych. Barwne stroje, 
roześmiane buzie i oczy co 
rusz zerkające na oklaskują
cego tatę, wzruszoną ma
mę...

Hasło aukcji: „O szczęś
liwy uśmiech dziecka,, ujaw
nia intencję organizatorów,

prace. Są wśród nich kom-      którą jest zebranie pieniędzy 
piety serwetek z aplikacjami,     na zakup sprzętu rehabilita- 
pocieszne lale-szmacianki,     cyjnego, odtwarzacza video 
poduszki ze skórzanych     oraz atrakcyjnych zabawek
skrawków, praktyczne far- c. d. na str. 3

Którędy droga?

Czytaj - strona 3 Foto: Wacław Troszka

John Porter - zawita do 
Rybnika! Będzie to na pe
wno duże wydarzenie w na
szym mieście - w którym 
jakże mało ostatnio koncer
tów. Porter to legenda, którą 
warto przypomnieć młod
szym czytelnikom. Swoją 
karierę w Polsce zaczynał 
w zespole - tak, tak - MA
ANAM ELEKTRYCZNY 
PRYSZNIC, wraz z Mar
kiem Jackowskim i Olgą Os
trowską. Współpraca ta 
trwała od połowy lat 70- 
tych. Kiedy MAANAM „ze
lektryfikował,, już swoje 
brzmienie, John założył wła
sny zespół - PORTER 
BAND. Współpracował 
w tym czasie ze znakomitymi 
muzykami, że wspomnę AL
KA MROŻKA, WOJCIE
CHA MORAWSKIEg o  
WINICJUSZA CHRÓS
TA, K RZYSZTOFA ŚCIE
RAŃSKIEGO czy SŁA
WOMIRA KULPOWI
CZA. PORTER BAND po
zostawił po sobie trzy płyty, 
ale na tym nie koniec twór-

JOHN PORTER 
w  Rybniku

twórczości, „polskiego Anglika,,. 
John, w Polsce jak i w Anglii, 
do której często wyjeżdżał, 
bardzo dużo komponował. 
Zaowocowało to nagraniem 
kilku płyt solowych: „na ży
wo,, i studyjnych.

Trzeba również wspom
nieć o ciągłej współpracy Jo

Johna z MACIEJEM ZE
MBATYM. Obydwaj pano
wie odwiedzali Rybnik kil
kakrootnie, a ich koncerty 
przyciągały zawsze ogromne 
rzesze słuchaczy. Osobiście 
pamiętam ich koncert w klu
bie „Cwiek„z roku 1984. Po
nad 3 godziny grali utwory 
własne i Leonarda Cohena.

Porter jeszcze kilkakrot
nie później odwiedzał Ryb
nik. W połowie lat 80-tych 
nawiązał współpracę z NEI
LEM BLACKIEM - wspa
niałym skrzypkiem. Jego wi
rtuozeria w połączeniu z te
chniką gry Johna i klimatem 
utworów, wprowadzała na 
koncertach cudowny, nieza
pomniany nastrój...

I znowu jest okazja żeby 
zobaczyć i posłuchać no
wych kompozoycji Johna 
Portera - Anglika, który 
upodobał sobie nasz kraj 
i który opowiada fantastycz
ne dowcipy.
Zachęcam gorąco.

/P B /
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 ZARZĄD MIASTA INF0RMUJE

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Kamieniu 
k/Rybnika organizuje dnia 31. 05. 1992 r. /niedziela/ 

Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych.
Będzie to impreza towarzysząca, w ramach obchodów MIĘ

DZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA.
Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają działające na 

terenie naszego regionu zespoły muzyczne, grające współczesną 
muzykę rozrywkową. Występy będą oceniana przez jury.
Jedną z atrakcyjnych nagród będzie wyjazd najlepszego zespołu na 
południe Francji, z możliwością koncertowania /w  terminie 8. 06. 92
- 12. 06. 92/.

Zgłoszenia zespołów do udziału w przeglądzie prosimy przesyłać 
do dnia 30. 04. 1992 r. na adres:
MOSIR - 44-213 Kamień k/Rybnika, ul. Hotelowa 12, telefon: 
22-140 lub 21-097, telefax: 25053, telex: 036657 (z dołączeniem 
kasety audio z nagraniami zespołu).
Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwę i adres zespołu,
- skład osobowy i instrumentalny,
- proponowany repertuar /3  utwory/.

Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie w czasie 
prób i wytępów. Rozpoczęcie występów - godz. 15. 00; od godz. 10. 00 
do godz. 14. 00 próby występów.

Informacje o regulaminie i innych szczegółach zostaną przekaza
ne zespołom po otrzymaniu zgłoszeń i zakwalifikowaniu do 
przeglądu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

Od pewnego czasu „GR„ podaje numer telefonu zaufania 
22-563. Kto nie potrafi swego problemu „sprzedać,, przez telefon, 
może udać się osobiście do dyżurującego pod tym numerem telefonu 
przy ul. Chrobrego w siedzibie „Czerwonego Krzyża,, członka 
Komisji d /s  Patologii Społecznych. Specjaliści z komisji pomagają 
rozwiązać m. in. problemy związane z alkoholizmem, narkomanią czy 
AIDS. MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ osobiś
cie w poniedziałki w godz. 15. 00 - 16. 00.

CI LUDZIE CHCĄ CI POMÓC!
C. G.

Włamywacz dostał się do środ
ka prawdopodobnie przy po
mocy dopasowanego klucza 
i skradł sprzęt radiowo - telewi
zyjny wartości 19 mln zł.

Potrącenie pieszego
24 lutego na ul. Chwałowic

kiej samochód fiat 126p potrącił 
pieszego, który nagle wtargnął 
na jezdnię. Pieszy doznał ob
rażeń ciała.

Włamanie przez kraty
Do sklepu przemysłowo-od

zieżowego przy ul. Mikołowskiej 
w nocy z 26 na 27 lutego miało 
miejsce włamanie. Po przepiło
waniu prętu kraty zabezpiecza
jącej i wybiciu otworu 
w drzwiach, złodziej dostał się 
do wnętrza sklepu i skradł 3 ra
diomagnetofony, radioodtwa
rzacze samochodowe i gry tele
wizyjne a także spodnie męskie. 
Straty wyniosły ok. 7 mln zł.

Czyścioszek
26 lutego włamano się do mie

szkania przy ul. Gen. Andersa 
przez podważenie zamka 
w drzwiach. Skradziono radio
odbiornik, 4 kolumny i odku
rzacz o wartości 3 mln 350 tys. 
zł.

Włamanie po spłuczkę
W nocy z 2 na 3 marca włama

no się do budynku przy ul. Jas
kółczej przez wybicie szyby 
w oknie wystawowym. Skra
dziono 2 spłuczki oraz akumula
tor wartości 2 mln zł.

Wypadek na torach
5 marca o godz. 14. 30 na 

szlaku kolejowym Wodzisław - 
Obszary, pociąg towarowy rela
cji Chałupki - Rybnik Towaro
wy, potrącił 14 letniego chłopca. 
Dziecko doznało obcięcia lewej 
ręki na wysokości barku.

/ ja k /

KRONIKA POLICYJNA 

Encyklopedysta
Do budynku przy ul. Staffa 

nieznany sprawca dokonał wła
mania 21 lutego. Po wypchnię
ciu okienka w klatce schodowej 
i przedostaniu się do wnętrza, 
skradł zegarek „Sława,,, wier
tarkę elektryczną „Bosch,, i en
cyklopedię. Straty wyniosły ok. 
3 mln zł.

Przez spiżarkę po pierścionki
Do domu przy ul. Wojska 

Polskiego miało miejsce 21 lute
go włamanie. Sprawca, po wybi
ciu szyby w oknie od spiżarki, 
wszedł do środka kradnąc ja 
poński telewizor kolorowy 
„ICF, „ złotą obrączkę i 3 złote 
pierścionki wartości 10 mln zł.

Włamanie do garażu
Nocą 23 lutego włamano się 

do wolnostojącego garażu przy 
ul. Raciborskiej. Po urwaniu 
kłódki, skradziono samochód 
fiat 125p wartości 22 mln zł.

Samobójstwo na Wrębowej
W mieszkaniu przy ul. Wrę

bowej 23 lutego popełnił samo
bójstwo 32-letni mężczyzna. Po
wiesił się na rurze centralnego 
ogrzewania przy pomocy ban
daża elastycznego.

Koło i akumulator
W nocy z 23 na 24 lutego pod 

blokiem przy ul. Kilińskiego 
włamano się do fiata 126p po
przez wyrwanie klapy bagażni
ka. Złodziej skradł koło zapaso
we i akumulator i inne przed
mioty o wartości 2 mln zł.

Amator telewizji
Między 22 a 24 lutego nie

znany sprawca włamał się do 
magazynu przy ul. Wiejskiej.

LISTY DO 
REDAKCJI

„Kamuflaż 
czy oszustwo? ”

Szanowna Redakcjo!

W związku z ukazaniem 
się w numerze 9/61 „GR„ 
z dnia 6 marca 1992 r. ar
tykułu pod tytułem „Kamu
flaż czy oszustwo?, „ zmu
szeni jesteśmy treścią i to
nem artykułu, a nawet jego 
tytułem oświadczyć co na
stępuje.

Istnienie i działalność Ko
ścioła Chrześcijańskiego 
w Duchu Prawdy i Pokoju 
nie jest kamuflażem ani 
oszustwem: decyzją Minist
ra Szefa Urzędu Rady Mini
strów z dnia 21 stycznia 1991 
r. /n r w II-803/77/1/91/ na 
podstawie art. 34 ust. l z dnia 
17 maja 1989 r. o gwaranc
jach wolności, sumienia 
i wyznania /D z. U. Nr 29 
poz. 155/ wpisany został do 
Rejestru Kościołów i innych 
Związków Wyznaniowych. 
Kościół naszego wyznania 
od tej chwili nie różni się 
niczym od ponad 60-ciu za
rejestrowanych i działają
cych w naszym kraju koś
ciołów i związków wyzna-

Od autora
Podstawowym zadaniem 

dziennikarza jest informo
wać o wszystkim, czego do
wiedział się sam lub z wiary
godnych źródeł. W ten właś
nie sposób realizuje się jaw
ność życia społecznego, co 
jest jednym z filarów demo
kratycznego społeczeństwa. 
Nie dziwi więc, iż zawód 
dziennikarza należy do naj
bardziej stresujących i kon
fliktogennych, bo praktycznie

wyznaniowych. O kościele naszym, 
chociaż w innym, życzliwym 
tonie przeczytać można było 
w GAZECIE WYBOR
CZEJ z 29 listopada 1991 r. 
nr 278, w artykule pod tytu
łem „Nowe wyznania w Pol
sce,,.

Tak więc Kościół Chrześ
cijański w Duchu Prawdy 
i Pokoju, a nie jak pisze 
Wasza gazeta „Kościół 
Chrześcijan w Duchu i Pra
wdzie,,, nie zasługuje na mia
no sekty, a kapłani tego koś
cioła na miano „przebierań
ców,,. Dalecy jesteśmy od 
przypisywania autorowi ar
tykułu podpisującego się 
„szoł,, - złośliwości, a uwagi 
zawarte w artykule, tłuma
czymy brakiem znajomości 
rzeczy. Strój duchownych 
naszego wyznania różni się 
znacznie od stroju o. o. fran
ciszkanów nie tylko kolorem 
habitu, ale i innymi szczegó
łami, a zarzut podszywania 
się pod franciszkanów, jest 
dla nas zupełnie niezrozu
miały. Również nieprawdzi
wym jest twierdzenie, że 
ostatnią kolędę duchowni 
nasi odbywali w „duchu fi
nansowym,,, ponieważ ze 
wszystkich kościołów i grup 
wyznaniowych, akurat nasz 
kościół zalicza się do tych, 
którym Statut w trakcie od
bywania wszelkich posług 
duszpasterskich, a w tym 
i kolędy, zabrania kategory
cznie pobierania jakichkol
wiek opłat. Odnosi się to 
również do chrztów, ślubów,

X  X  X
nie każda informacja ma 
swoich zwolenników i zacie
kłych wrogów.

W przypadku artykułu 
w poprzednim numerze na
szego tygodnika/GR 9, s. 7 / 
zatytułowanego „Kamuflaż 
czy oszustwo,,, autor nie był 
zainteresowany oczernie
niem kogokolwiek i starał się 
ograniczać do przekazu in
formacji, które uzyskał oso
biście oraz z wiarogodnego - 
jak mniemam - źródła, któ
rym byli rybniccy ojcowie

pogrzebów itd.
W sprawie kwesty niezbyt 

życzliwie opisanej w artyku
le, wyjaśniamy uprzejmie, iż 
była to zbiórka dobrowol
nych ofiar na cele misyjne 
kościoła.

Szczególnie bolesnym dla 
nas i niezrozumiałym w pełni 
jest zarzut, że od osób na
szych duchownych w trakcie 
kolędowania rzekomo wy
czuwało się zapach alkoho
lu. Zarzut ten jest na tyle 
absurdalny, że nie potrafimy 
podjąć w tym miejscu po
lemiki. Wyrazić możemy na
tomiast jedynie nasze ubole
wanie i żal, że tak poważne 
oskarżenie znalazło się 
w tym artykule omawiają
cym nasze wyznanie, które 
za jeden z celów swojej dzia
łalności stawia sobie pracę 
w kierunku trzeźwości społe
czeństwa i walki z nałogami 
w ogóle.

A swoją drogą zauważyć 
możemy tylko na przykła
dzie artykułu zamieszczone
go w Waszej gazecie, jak 
łatwo jest, bez sprawdzenia 
podstawowych faktów, zro
bić komuś krzywdę. W zwią
zku z powyższym uprzejmie 
prosimy, o zamieszczenie ni
niejszego listu na łamach 
najbliższego numeru Waszej 
gazety w całości i bez skreś
leń, jak również oczekujemy 
ze strony Redakcji kilku 
słów przeprosin i sprostowa
nia.

Z poważaniem 
St. kapłan Antoni Adamczyk

franciszkanie. Wobec powy
ższego autor czuje się od
powiedzialny za swoje sło
wa.

Natomiast należy przy
znać, iż we wspomnianym 
tekście powstał błąd, w na
zwie grupy wyznaniowej, 
która brzmi poprawnie: 
„Kościół Chrześcijański 
w Duchu Prawdy i Pokoju,,; 
także określenie „sekta,, zo
stało użyte nietrafnie, za co 
zainteresowanych przepra
szam.

Marek Szołtysek

Lekarstwo do kosza?

W dniu 20 lutego br. otrzyma
łam receptę na płyn BARCIUM 
SULFURICUM. Płyn ten, 
w moim przypadku, miał mieć 
zastosowanie przy prześwietla
niu klatki piersiowej w celu uzy
skania kontrastu rtg.
Za BARCIUM SULFURI
CUM zapłaciłam w aptece kole
jowej w Rybniku 13. 600, -zł. Bę
dąc na prześwietleniu w Raciborzu

Bezinteresowna praca

Już od paru lat korzystamy 
z bezinteresownej pomocy ze
społu Biblioteki Pedagogicznej 
w Rybniku oraz zespołu Biblio
teki Publicznej - działu Dziecię
co - Młodzieżowego również

Raciborzu w przychodni kolejowej, 
preparat ten nie był mi potrzeb
ny, ponieważ otrzymałam na 
miejscu 1 łyżkę tego płynu, bo 
właśnie tylko tyle jest potrzebne, 
by uzyskać właściwy efekt rtg. 
Wykupiony przeze mnie prepa
rat /nienaruszony/ przywioz
łam z powr otem do Rybnika. 
W dniu 2 marca br. byłam na 
kolejnej kontroli u lekarza. Wła
śnie w tym dniu zwró ciłam się 
do apteki /OLK Rybnik - apteka

w Rybniku. Dzieci nasze bardzo 
zadowolone wychodzą z każdej 
przeprowadzonej tam lekcji bib
liotecznej. Z lekcji wynoszą bar
dzo dużo, co procentuje w życiu 
codziennym. Chętnie zaglądają 
do leksykonów, encyklopedii 
i różnych poradników. Ze

teka kolejowa/ o przyjęcie nie
wykorzystanego preparatu. Po
prosiłam panie farmaceutki 
o przyjęcie BARIUM SULFU
RICUM, ponieważ nie był on 
nawet naruszony /hermetycznie 
zamknięty/. Otrzymałam odpo
wiedź, że pobranych lekarstw nie 
przyjmują. Zwr acam uwagę, że 
właśnie to BARIUM SULFU
RICUM ma ważność do dnia 31 
grudnia 1992 r.

Nazwisko i imię 
znane redakcji

względu na ubogi stan naszej 
biblioteki, chętnie korzystamy 
z usług naszych koleżanek.

Tą drogą chcielibyśmy serde
cznie podziękować tym koleżan
kom, które tak chętnie udzielają 
nam swojej pomocy.
Uczniowie i nauczyciele - biblio
tekarze Szkoły nr 3 w Rybniku.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ekonomii
Przedszkole     c. d. ze str. 1

dla maluchów.
Przedszkole posiada trzy 

oddziały. Wśród 70 dzieci 
wychowuje się tutaj także 
dwanaścioro dzieci specjalnej 
troski. To dla nich, ale także 
dzięki nim, udało się zebrać 
w czasie aukcji prawie 5 mi
lionów złotych. Komitet Ro
dzicielski oraz dyrektor

przedszkola - EWA BUCH - 
pragną podziękować wszyst
kim uczestnikom aukcji.

Osobno proszą o złożenie 
podziękowań MARIANO
WI ULIARCZYKOWI, 
który - mimo że nie związa
ny bezpośrednio z przed
szkolem - ofiarował na rzecz 
jego wychowanków pokaź
ną kwotę. Może wśród nas 
jest więcej osób, które ze
chcą wzbogacić wyposaże
nie tej placówki? Dla nich 
podajemy numer konta Ko
mitetu Rodzicielskiego przy 
Przedszkolu nr 1 w Rybni
ku: PKO Rybnik, 27733- 
7894-132.

Każdy z nas może mieć 
udział w sprawieniu radości 
tym malcom, zarówno zdro
wym jak i tym, dla których 
los nie był tak przychylny.

GRZEGORZ WALCZAK

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje.... jak na siebie zarobić

OGŁOSZENIE
Przyjmę do pracy blacharzy, dekarzy. Hamerla Eugeniusz, Rybnik, 
ul. Buhla 45 oraz sprzedam żuka 1978r. i przyczepę campingową.

Tranzyt ciężkich samocho
dów towarowych /TIR-ów / uli
cami Rybnika to ciąg narastają
cych problemów, zarówno dla 
drogowców jak i kierowców, 
zwłaszcza zagranicznych. Sa
mochody nadjeżdżające od stro
ny Wodzisławia /  po przekro
czeniu granicy w Chałupkach/ 
bardzo często utykają przed 
„wąskim gardłem,,, którym jest 
wiadukt kolejowy nad tą ulicą, 
zbudowany w 1912 r., a posze
rzony w 1969 i zbyt niski /jak 
widać na zdjęciu/, aby przeje
chały pod nim ciężkie kontene
rowce.
Którędy zatem przeprowadzić 
drogę łączącą ul. Wodzisławską 
z Raciborską? Ile miliardów 
będzie to kosztowało? Jak dłu
go potrwają roboty? Czy stać 
nas na wariant droższy, czy tyl
ko na tańszy? Każdy ma swoje 
plusy i minusy, ale dylematy te 
trzeba rozstrzygnąć jak najszyb
ciej. Dyskutowano nad nimi 
w Zarządzie Miasta w ubiegłą 
sobotę wr az z przewodniczącym

Którędy
komisji komunikacji, Adamem 
Grzybowskim.
Problem jest trudny i ciągle jesz
cze otwarty, bo nawet tak ku

droga...
kuszący wariant, jak droga pod 
tymi wspaniałymi łukami wia
duktu jest jak widać n a  dolnym- 
zdjęciu drogą... w siną dal.

/ e m /

JAROSŁAW J. SZCZEPAŃSKA /Radio Wolna Europa - Warszawa/ 
specjalnie dla „Gazety Rybnickiej,,

Rząd zyskał czy ?
Stosunkiem głosów: 171 

PRZECIW, 138 ZA, przy 38 
wstrzymujących się, upadły 
„ZAŁOŻENIA POLITYKI 
SPOŁECZNO-GOSPODA
RCZEJ,, przedstawione Sej
mowi przez rząd. Tak więc 
w poprzedni czwartek rząd 
stanął przed zasadniczym 
dylematem: czy podać się do 
dymisji i wywołać tym sa
mym - jak można się spo
dziewać - długotrwały kry
zys gabinetowy, czy też pra
cować dalej nad projektem 
ustawy budżetowej. Premier 
Jan Olszewski opuścił tego 
wieczoru budynek parla
mentu otoczony przez 
ochroniarzy i dziennikarzy. 
Na ich pytania nie odpowie
dział jednak ani słowa. 
Rzecznik rządu, Marcin Gu
gulski odesłał ciekawskich 
do studiowania Prawa Bu
dżetowego. Minister spra
wiedliwości, Roman Dyka 
pozostawił rozstrzygnięcie 
czasowi i nocy. Minister J. 
Eysymont, nerwowo kręcąc

się wokół schodów twierdził, 
że rząd opracuje projekt bu
dżetu i dopiero wtedy roz
pocznie się merytoryczna 
dyskusja, a marszałek Sej
mu, prof. Wiesław Chrza
nowski stwierdził, że jest to 
niezwykle ciekawa sytuacja 
prawna, bowiem w żadnym 
przepisie nie jest powiedzia
ne, iż rząd ma nie pracować 
nad budżetem, jeśli sejm od
rzucił jego założenia.

Warto dodać, że parę go
dzin wcześniej, prezydent 
WAŁĘSA - uznając za pew
nik, iż sejm przyjmie ZAŁO
ŻENIA - powiedział, że to 
absolutnie oczywiste, iż jeśli 
sejm ich nie przyjmie, to rząd 
winien podać się do dymisji. 
Tak się jednak nie stało.

Natomiast cały dzień 
trwająca dyskusja nad „Za
łożeniami polityki społecz
no-gospodarczej,,, była wy
mianą zdań, jak się okazało 
przy głosowaniu zupełnie 
niewspółmierną do tego, 
czego należało oczekiwać.

Dyskutowano bowiem o kon
cepcjach polityki gospodar
czej.

I tu należy zastanowić się 
nad tym, co spowodowało 
tak gwałtowny obrót w bie
gu rzeczy. Bowiem widoczne 
gołym okiem było to, iż 
Krzysztof Król z KPN, już 
po głosowaniu, w którym 
sejm przyjął kandydaturę 
pani Gronkiewicz - Walz na 
Prezesa NBP /dwa miesiące 
temu odrzucono tę kandy
daturę zgłaszaną przez pre
zydenta/, oraz po głosowa
niu poszczególnych popra
wek do różnych punktów 
„Założeń,, poprosił o to, by 
wystąpił przed sejmem mini
ster finansów, Andrzej Ole
chowski i przedstawił swoją 
koncepcję. I kiedy tuż przed 
samym głosowaniem ZA
ŁOŻEŃ, poseł K. Król po
prosił znowu o przerwę, to 
było już jasne, że klub KPN 
ma jakiś pomysł taktyczny... 
I okazało się, że miał. Bo 
właśnie zdecydowane pod

niesienie rąk posłów z KPN, 
mówiące NIE „Założeniom,, 
rządu, dało taki wynik gło
sowania.

Krzysztof Król powie
dział mi parę minut później, 
że tak jak program gospoda
rczy min. Eysymonta jest dla 
KPN do PRZYJĘCIA, tak 
program finansowy min. 
Olechowskiego, jest całkiem 
NIE DO PRZYJĘCIA. 
Stąd, jak powiedział Krzysz
tof Król, KPN-owskie gło
sowanie przeciw.

Ale czy był to rzeczywisty 
powód? Czy nie było to po 
prostu pokazanie swej siły 
i mocy rozbicia każdej z koa
licji rządowych? I że KPN 
jest przysłowiowym języcz
kiem u wagi?

Bo można też zastanawiać 
się nad tym, czy takie roz
wiązanie nie wyszło rządowi 
na dobre? Głosowanie nad 
„Założeniami,, i poprawka
mi przyjętymi przez sejm 
w kolejnych głosowaniach, 
obligowało bowiem rząd do 
uwzględnienia tychże sejmo
wych wniosków. A więc mia
ły być podniesione do ubieg
łorocznego poziomu, wydatki 
w dziedzinie ochrony zdrowia 
i oświaty, a także ulec miała 
poprawie relacja płac sfery 
budżetowej do sfery produk
cji materialnej, która w ubiegłym

ubiegłym roku uległa zdecydowa
nemu zachwianiu.

Czy taki obrót spraw 
w sejmie powinien spowodo
wać dymisję rządu? Nieko
niecznie. Konieczna jest dal
sza praca - obojętne czy to 
zdymisjonowanego, czy też 
nie - rządu nad projektem 
budżetu i poszukiwanie drogi 
wyjścia z recesji. Gdyby bo
wiem ZAŁOŻENIA z po
prawkami przeszły, to przy
gotowany wedle nich pro
jekt budżetu, mimo najwięk
szych wyczynów ekwilibras
tycznych, nie pozwoli utrzy
mać 5 procentowego deficy
tu. Czy zatem taki, a nie inny 
rozwój wydarzeń, nie był 
przypadkiem dla rządu ko
rzystny? Bowiem teraz bez 
oglądania się na ZAŁOŻE
NIA i to takie z popraw
kami, przygotowuje budżet 
w wersji odpowiadającej 
koncepcjom rządowym, 
a sądzę, że w obecnych rea
liach - jedyny do przyjęcia. 
I z racji na niezwykle skrom
ne możliwości i z racji na 
baczną obserwację ze strony 
międzynarodowych instytu
cji finansowych...
Od których chcielibyśmy, by 
umarzały nam długi, ale nie 
chcielibyśmy, aby się wtrą
cały do naszych polskich 
spraw.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3



GAZETA RYBNICKA

Współczesne życie kultu
ralne Rybnika rozwinęło się 
na bazie społecznego ruchu 
kulturalnego, który powstał 
na Górnym Śląsku na prze
łomie XIX i XX wieku.

Niemałą rolę w ruchu kul
turalnym odegrały kółka 
śpiewacze i chóry, które, 
obok kultu pieśni polskiej, 
krzewiły ideę odzyskania 
niepodległości Śląska.

Jednym z najstarszych 
chórów, prowadzących swą 
działalność na terenie miasta 
Rybnika, jest chór „SER
AF, „ który w przyszłym ro
ku obchodzić będzie jubi
leusz 80-lecia swego istnie
nia. Trudno odtworzyć 80 
lat działalności chóru, na 
którą składały się nie tylko 
liczne występy i koncerty, ale 
również wyjazy, próby, rocznice

rocznice, zebrania i spotkania 
towarzyskie.

Przez chór przewinęło się 
parę setek chórzystów i kil
kunastu dyrygentów. Nie 
sposób wspomnieć wszyst
kich, warto jednak przybli
żyć historię chóru „Seraf,,, 
przypomnieć ważniejsze wy
darzenia i niektóre postacie.

Chór powstał w 1913 r. 
jako Towarzystwo Śpiewa
cze „Seraf,,, ale wszystko za
częło się trzy lata wcześniej. 
W 1910 r. założona została 
w Rybniku przez Maksymi
liana Basistę Księgarnia Pol
ska. Wokół niej skupiła się 
młodzież miasta i okolic. 
Mając z góry przygotowany 
program działalności, M. 
Basista założył Towarzystwo 
Wstrzemięźliwości z siedzibą 
o Zamysłowie pod Rybni-

U „ K a m y c z k a , ,
Zdarza się, że ulicę Chwało

wicką, jedną z głównych ulic 
Rybnika, określa się jako „tę, 
przy której stoi bar,,. Niewielu 
zdaje sobie sprawę z tego, że 
historia BARU sięga swymi po
czątkami lat dwudziestych, kie
dy pod szyldem W YSZYNK, 
W YPRZĄG I RESTAURACJA  
gościł górników i furmanów z ko
palni w Chwałowicach. 
Wybudował go i otworzył w ro
ku 1929 WOJCIECH KAMY
CZEK. Potem, po przerwie spo
wodowanej wojną, stał się miej
scem spotkań rybnickich koleja
rzy. Funkcje restauracji, wy
przęgowni i szynku zawężyły się 
do kolejowej świetlicy, w której, 
oczywiście podawano piwo.

Po kilkunastu latach od mo
mentu zakończenia wojny Ka
myczkowie otrzymali pierwszy

czynsz za wynajem pomieszczeń 
lokalu od powstałej w tym czasie 
spółdzielni PSS. Nad drzwiami 
wejściowymi pojawił się, budzą
cy z czasem zrozumiały 
uśmiech, napis: BAR WYPO
CZYNEK... Uśmiech rodził 
fakt, że pijalnia piwa zwana 
WYPOCZYNKIEM, staje się 
od tego czasu jedną z najwięk
szych mordowni Rybnika. Brud, 
tłok i smród powodują pojawie
nie się, obok istniejących oficjal
nie i zwyczajowo nazw: Wypo
czynek, Kamyczek i Kamyk, tak
że KAMOLA. Ujemnie nace
chowanie ostatniego słowa 
w pełni oddaje atmosferę panu
jącą w lokalu w latach siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych.

Sytuacja taka utrzymywała 
się do 1990 roku, kiedy to spad
kobiercy budowniczego i pierw-

To już 80 lat

„SE R A F  „ śpiewa
Rybnikiem. W 1911 r. towarzy
stwo to zmieniło nazwę na 
„Zgoda,,, a jego przewodni
czącym został Wincenty Ma
cioszek z Rybnika. W „Zgo
dzie,, utworzono cztery od
działy: naukowy, sportowy, 
abstynencki i śpiewaczy.

Dyrektorem sekcji śpie
waczej został Franciszek No
wak z Rybnika.

Na zebraniu towarzystwa 
w maju 1913 r., M. Basista 
wysunął projekt usamodzie
lnienia sekcji śpiewaczej, 
a nastąpnie uchwalono zało
żenie Towarzystwa Śpiewa
czego „SERAF,,. Pierwszym 
prezesem został M. Basista, 
zaś pierwszym dyrygentem 
F. Nowak. Powstanie jesz
cze jednego towarzystwa 
śpiewaczego nie było na rękę 
władzom pruskim. Zdawały 
one sobie sprawę, że właśnie 
w tego rodzaju stowarzysze
niach, obok uprawiania mu
zyki i zbiorowego śpiewu, 
odbywają się zebrania, od
czyty i pogadanki ze śpie
wem nie mające wiele wspól
nego. Dotychczasowy lokal

towarzystwa w Zamysłowie 
został zamknięty przez wła
dze pruskie jako „nieodpo
wiedni na zgromadzenia pu
bliczne,,.

Dla zmylenia czujności 
władz pruskich, towarzy
stwo urządzało swe zebrania 
i próby w domu państwa 
Nowaków czy Malcherczy
ków w Wielopolu, w rybnic
kich lasach, a gdy dopisywa
ła pogoda - w polu.

Pieśń polska śpiewaków 
z„Serafa„ rozbrzmiewała na 
weselach, zabawach, przed
stawieniach teatralnych 
i wieczornicach. Władze 
pruskie nie mogły nigdy 
w porę przeszkodzić urzą
dzanym imprezom. Zręczna 
organizacja sprawiła, że 
działalność z łatwością ka
muflowano przed Niemca
mi. Ze strony władz podej
mowano liczne próby zlik
widowania niewygodnej dla 
zaborców propagandy naro
dowościowej, zaś codzienne 
wizyty pruskiego żandarma 
w domu M. Basisty były rze
czą normalną.

pierwszego właściciela lokalu przejęli 
go od PSS. Z elewacji budynku 
zniknął ironiczny szyld: WYPO
CZYNEK, a na jego miejscu 
zjawił się powszechnie używany 
KAMYCZEK.

Minęły zaledwie dwa lata od 
chwili powrotu zakładu w pry
watne ręce, a jedna z najwięk
szych spelunek miejskich prze
kształciła się w pijalnię taniego 
piwa /najniższe ceny na piwo

    

Wyszynk, wyprząg i restauracja - rok 1929

Pierwsza wojna światowa 
zahamowała na długi czas 
działalność chóru. Wielu je
go członków, wcielonych 
przymusowo do armii pru
skiej, pozostało na polach 
walki. M. in. zginął dyrygent 
chóru Fr. Nowak oraz jeden 
z kolejnych prezesów - F. 
Piecha. Pozostali śpiewali 
dalej, zbierając się w domach 
państwa Botorów i Nowa
ków.

W 1918 r. Polska odzys
kała niepodległość, jednak 
Śląsk nadal pozostał poza jej 
granicami. W tym to okresie 
„Seraf,, prowadził ożywioną 
działalność kulturalną,

kuflowe, zaś butelkowe jest 
w cenie sklepowej/, spożywane 
go przy czystych stołach i wy
próżnianych co parę minut po
pielniczkach.

Zmiany dotknęły także tał 
zwanych „stałych bywalców,,. 
Im najtrudniej przyzwyczaić się 
do czujnego oka właścicieli, wy
praszających zbyt nietrzeźwych 
lub próbujących uprawiać ha
zard czy szukających zaczepki. 
Warto ten fakt podkreślić jeśli 
się zważy, że i w takich miej
scach jak bar piwny, też kształ
tują się społeczne obyczaje.

Wszystko wskazuje na to, że 
już najbliższe lata będą stop
niowo zmieniały poziom pijalni. 
Właściciele myślą o wielu inwes
tycjach, mających w niedługim 
czasie przywrócić lokalowi dob
rą markę, którą zdobył ponad 
sześćdziesiąt lat temu ich dzia
dek.

/  A. Ł. /

O samorządności
- cz. ll

Z lubością chwalimy się, nie 
bez podstaw, naszą historyczną 
tolerancją, lecz bodaj od czasów 
Władysława IV silna władza 
centralna, to pojęcie, które u nas 
w ogóle nie egzystuje, choć mó
wiło się i mówi o nim wiele. Nie 
jest więc wcale paradoksem, że 
samorząd lub używając wy
miennie - autonomia regionu, 
miasta, gminy, to podstawa sil
nego państwa. Właśnie nie auto
nomia prawna, ale rzeczywista; 
żeby użyć porównania: nie tylko 
wolność OD czegoś, ale również
i przede wszystkim wolność DO 
czegoś. W tym celu trzeba Pol

4

Polsce jednak tylko jednej „drob
nej,, rzeczy - unormowania pra
wodawstwa. Nasze prawo, 
a więc i wszelkie przepisy, nie
wiele jeszcze mają wspólnego 
z nowoczesną europejską normą 
prawną. Kiedy przypominamy 
sobie - użyjmy tylko jednego 
przy kładu - jak długo wybiera
no nowego prezesa NIK-u, to 
przeciętnemu obywatelowi na
suwa się tylko jedno - ktoś za 
tym stoi, to musi się dziać w czy
imś określonym interesie. I bez 
względu na to, ile tu jeszcze 
ewentualnie wjedzie kontene
rów z zielonymi banknocikami, 
wobec takich faktów perspek
tywy rysują się niewesoło.

Ostatnia z najważniejszych 
kwestii śląskiego samorządu, 
którą szermują jego przeciwni

przeciwnicy, to problem niemiecki na Ślą
sku. Nie miejsce w lokalnym 
tygodniku na analizę tego tema
tu. Niemniej, pewne zagadnie
nia można zasygnalizować, inne 
krótko rozpatrzeć. Gdzieby 
w historię nie zajrzeć, zawsze 
w końcu okazywało się, że kłam
stwo ma krótkie nogi i w efekcie 
przynosi społeczności ujemne 
skutki, a często nieszczęścia. Je
żeli ludzie nie chcą się niczego 
nauczyć, to już nie problem his
torii, ale polityki. Niebagatelne 
znaczenie odgrywa niezrozu
mienie, które wynika z przejś
ciowej koniunktury. Mówiąc 
prościej - świadomy lub nieświa
domy brak spojrzenia perspek
tywicznego albo błędna percep
cja faktów, a co za tym idzie, 
także perspektywy. Tak najczęściej

najczęściej dzieje się w krajach o słabej 
tradycji państwowej, a przecież 
my - mimo wszystko, mimo za
borów i ostatnich przejść - nie 
możemy określić siebie, jako 
kraju o słabej tradycji państwo
wej.

Ślązacy udowodnili powsta
niami, i to wbrew werdyktom 
powersalskiego Zachodu, że 
tradycja polskiej państwowości 
jest silna. W tym również przeja
wiła się siła tego regionu i po
trzeba jej umocnienia. Skoro 
Niemcy użyli niedemokratycz
nych metod, ściągając na plebis
cyt ludzi z Rzeszy, to Polacy 
zrobili to samo, sięgając po jedy
ny w ich dyspozycji środek, po 
oręż. Cóż, demokracje europej
skie dopiero się budowały.

M. Palica
c. d. n.

Janina Podlodowska

Sobótka w Pszowie
Wprawdzie synowie bogat

szych siodłaków trzymali się 
razem i biedniejsi nie pchali 
się do nich zbytnio, ale mię
dzy krewniakami wymieszali 
się różni, bogaci i mniej zaso
bni i bawili się zgodnie razem. 
Dawne rodziny rdzennych tu
bylców wchłonęły osadników 
z zasadźcą Richulfem i teraz 
władali wszyscy jednaką 
swojską mową. Pozostały tyl
ko niektóre obco brzmiące 
nazwiska, co nikomu nie wa
dziło.
Do gromadki najgłośniej ba-
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PROGRAM TELEWIZYJNY
Piątek 13. 03. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 40 Program dnia
9. 45 Szkoła dla rodziców (1)
10. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ (2) - serial prod. niem.
10. 50 „Szkoła dla rodziców,, (2)
11. 10 Publicystyka rolna
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia 
12. 15-16. 10. Telew. edukacyjna
12. 15 Agroszkoła - wiosenne 
prace doprawiające
12. 45 „Ekstra,, - film dokum.

Sobota 14. 03. 92r.

Program 1
7. 25 Program dnia
7. 30 „Wieści,, - program redak
cji rolnej
7. 55 „Wszystko o działce,,
8. 20 „Rynek - AGRO,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - program redak
cji katolickiej dla dzieci i rodzi
ców
9. 35 „5-10-15,, - Program dla 
dzieci i młodzieży
10. 30 Język ang. dla dzieci (18)
10. 35 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial anim. prod. USA
11. 00 „Świątynie przyrody,, - 
„Park Serengeti,, - serial przyro
dniczy prod. francuskiej

prod. angielskiej
13. 25 EKO - LEGO
13. 45 „AL-KIBLA - Kierunek 
na Mekkę,, (2) - „Pustynia, rze
czywistość i złudzenie,, - serial 
dokum. prod. hiszp.
14. 15 „ABC ekonomii,, - tajem
nica pieniądza
14. 20 Teleplastikon
14. 45 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla ośmioklasistów
15. 05 Telewizja edukacyjna za
prasza
15. 20 Prawa człowieka
15. 40 Uniwersytet nauczycielski 
- nauka języka
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla najmłodszych „Ciu
chcia,,
17. 05 Język angielski dla dzieci

11. 30 Telew. koncert życzeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 Wędrówki dalekie i bliskie 
„Na Markizach,, - film doku
mentalny produkcji francuskiej
12. 45 „Czy po drodze nam 
z EWG?
12. 55 „Ściśle jawne,, - wojskowy 
program publicystyczny
13. 55 Walt Desney przedstwia,, - 
„Kacze opowieści,,
15. 10 Z Archiwnm Teatru Tele
wizji - St. Przybyszewska„Ther- 
midor,,
17. 15 Teleexpres
17. 35 Magazyn kult. „Wizje,,
18. 00 „W 80 dni dookoła świa
ta,, (2) serial prod. USA
18. 45 Magazyn dla kobiet
19. 05 Małe wiadomości - pro
gram inform. dla dzieci

(17)
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Warto wiedzieć,, - maga
zyn popularnonaukowy
17. 55 „Za kierownicą,,
18. 00 „Dziedzictwo Guldenber
gów„ (2) - serial prod. niem.
18. 50 „Klub dobrej książki,,
19. 15 Dobranoc „Bouli,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Irlandczycy,, (1) - serial 
prod. francusko-irlandziej 
(1981r. 50 min. - reż. Joseph 
Sargent)
20. 55 „Polskie ZOO,, (powt . )
21. 10 Studio publicystyczne 
„Jedynki,,
21. 40 Program rozrywkowy
22. 15 „Raport,,
22. 45 Wiadomości wieczorne

19. 15 Dobranoc „Wodniaczki,,
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 20 „Greystone,, legenda Ta
rzana, - film fabularny
22. 30 Przegląd wiadomości ty
godnia
22. 45 Sportowa sobota
23. 35 „Dzika Danda,, - western 
prod. USA
1. 50 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Kaliber 92„ - magazyn 
wojskowy
8. 00 „Rano,,
8. 30 „Historia cyrku,, serial do
kum. prod. franc.
8. 50 „ONA,, - mag. dla kobiet
9. 15 Publicystyka kulturalna

23. 00 Wieczór konesera „Strate
gia pająka,, - film fabularny 
prod. włoskiej
0. 40 „Zdobywczym krokiem,, - 
„Nie wszystko stracone,,

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Telewizja biznes,,
8. 15 „Pif i Herkules,, - serial 
animowany prod. francuskiej
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język angielski (52)
10. 45 „Rano,,

9. 40 „Tacy sami,, - magazyn 
w języku migowym
10. 00 „Wspólnota w kulturze,,
10. 30 „Magazyn przechodnia,,
10. 40 Publicystka kulturalna
11. 00 Polska Kronika filmowa
11. 10 Akademia filmu polskie
go: „Wspólny pokój,,
13. 00 Zwierzęta świata: „Krai
na orła,, (3) - „Oko w oko 
z dzika przyroda (l) film doku
mentalny prod. ang.
13. 30 „Kinomania,, - program 
Krzysztofa Gostkowskiego
14. 00 „Wzrockowa lista przebo
jów Marka Niedźwieckiego,,
14. 30 „Klasztory polskie,, - film 
dokumentalny
15. 10 Studio sport - koszyków
ka zawodowa NBA
16. 00 Program dnia

15. 45 Powitanie
15. 50 „Pif i Herkules,, - serial 
animowany prod. francuskiej
16. 15 „Z kart krakowskiego ar
chiwum,, (5) - „Kat,,
16. 30 Panorama
16. 40 „Benny Hill„ - program 
rozrywkowy
17. 10 „Szajna,, - program Mag
dy Żurowskiej
18. 00-21. 00 Program regionalny
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Parnell,, -„Rozrachun
ki,, serial prod. ang. (odc. ost. )
22. 35 „Benny Hill„ - program 
rozrywkowy
23. 05 10 lat „Nocnej zmiany 
Bluesa,,
23. 40 Studio przeglądu piosenki 
aktorskiej - Wrocław 92
24. 00 Panorama

16. 05 „6 z 49„ teleturniej
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „MISZ - MASZ,, - maga
zyn
17. 05 „Nędznicy,, (2) - serial 
prod. francuskiej
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Neptun TV„ przedstawia
- „Kazik,,
19. 00 Inauguracyjny koncert 
Polskiej Orkiestry Radiowej 
pod dyr. T . Strugały z udz. St. 
Bunina i W. Ochmana
21. 00 Panorama
21. 30 „Obrazy, słowa, dźwięki,,
- program o sztuce
22. 30 „Człowiek z Hotelu 
„Ritz„ (2) - serial prod. USA
24. 00 Panorama 
0. 10 Okolice jazzu (2)

Niedziela 15. 03. 92 r.

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,,
8. 35 „Notowania,,
9. 00 „Teleranek,,
9. 55 Język ang. dla dzieci (19)
10. 00 „Operacja Mozart,,
10. 30 „Rzeka Zółta,, (3) - serial 
prod. japońskiej
11. 20 Telew. koncert życzeń
11. 50 „Szkoła pod żaglami,,
12. 20 „Tydzień,, - mag. rolniczy
13. 00 „Tęczowy Music - Box,,
13. 45 W starym kinie „Bohaterowie

Poniedziałek 16. 03. 92 r.

Program 1
13. 30 Wiadomości
13. 40 Program dnia
13. 45 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
13. 45 Język francuski /rep ./17- 
20 i impresje francuskie

rowie są zmęczeni,,
15. 35 Studio Sport
16. 15 „Smak życia,, - pr. M. Sna
kowskiej
16. 55 „Klub samotnych serc,,
17. 15 Teleexpres
17. 35 „7 dni - świat,,
18. 05 „Paradise - znaczy raj,, 
(11) - „Rozstajne drogi,, - serial 
prod. USA
19. 00 Wieczorynka - Walt Dis
ney przedstawia „Chip i Dale,, „
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Rodzina Straussów,, (2) - 
serial prod. niem. -ameryk.
21. 00 Sportowa niedziela

14. 25 Język niemiecki/25/i im
presje niemieckie
15. 00 Język angielski /2 5 / i im
presje angielskie
15. 35 Uniwersytet nauczycielski 
- prezentacje - oblicze szkoły - 
szkoła która rośnie
16. 10 Program dnia
16. 15 „LUZ,, - program nastolatków

21. 30 Piosenki z San Remo 92
/ l /
22. 30 Kino animowane
23. 00 W cyklu: Teatr w kadrze - 
Konstanty Puzyna - Teatr Życie

Program 2
7. 30 „Przegląd tygodnia,, (dla 
niesłyszących)
8. 00 Film dla niesłyszących 
„Rodzina Straussów,, (2) - serial 
prod. niemiecko-amerykańskiej
8. 55 „Słowo na niedzielę,,
9. 00 Powitanie
9. 10 „Rebusy,, - Teleturniej
9. 30 Program lokalny

nastolatków
17. 15 Telexpres
17. 35 „Antena,,
18. 00 „ALF,, - serial produkcji 
USA
18. 30 „Kraje, narody, wydarze
nia,,
19. 15 Dobranoc „REKSIO,,
19. 30 Wiadomości

10. 30 „Ulica Sezamkowa,, - pro- 
gram dla dzieci
11. 30 „Róbta co chceta,, - pro
gram J. Owsiaka
11. 50 „Animals,, - progr. ekol.
12. 30 Podróże w czasie i prze
strzeni „Wspaniała maszyneria,,
13. 30 Magazyn MOTO
14. 00 „Klub Yuppies?,, - pro
gram dla młodzieży
14. 25 Studio sport
15. 10 „Spięcie,,
15. 35 Kino Familijne „Kapitan 
Johnno,, cz. l - film prod. aust
ral.
16. 25 Program dnia

20. 05 Teatr Telewizji - A. Strind
berg: „Pelikan,,
21. 15 Przegląd Piosenki Aktor
skiej - Wrocław - Gala 92 
/1/transmisja z Teatru Polskie
go we Wrocławiu
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Przegląd Piosenki Aktor
skiej - Wrocław - Gala 92/2/

16. 30 Panorama
16. 40 „Do trzech razy sztuka,, - 
teleturniej
17. 15 Kabaret „POTEM,, (1)
18. 10 Bliżej świata - przegl. te
lew. satelit.
19. 00 „ Gwiazdy świecą wieczo
rem,, - Jerzy Maksymiuk
20. 00 „100 pytań do... „
20. 40 Studio Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej - Wrocław 92
21. 00 Panorama
21. 30 Gość „Dwójki,,
21. 40 „Nero Wolfe,, - film 
fab. prod. USA
23. 10 Okolice jazzu - w hołdzie 
Johnowi Coltraine
24. 00 Panorama

0. 25 „Zdobywczym krokiem,, - 
punkt widzenia - wg Zoszczenki 
w wykonaniu J. Kobuszewkiego

Program 2
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Sonda,, - Dzieci słońca

c. d. na str. 6

NOTES DOMOWY

RYBNICKA
KSIĄŻKA
TELEFONICZNA

22324 Golec Rudolf K. Miarki 23506
22591 Golla Izabela S. Vallier 21294
26527 Golonko Alina Reymonta 25598
21196 Golisz Wiktor Raciborska 21142
27076 Golan Jerzy Kosmonautów 26808
22660 Goł Tadeusz Gliwicka 27390
22097 Goł Tadeusz - sklep Sobieskiego 26816
26340 Goły Wincenty Wąska 26615
22002 Goły Andrzej Świerklańska 28828
24914 Gołąbek Celestyna Kunickiego 27946
26735 Gołąbek Barbara Za Torem 24397
23586 Gołombek Maria Kochanowskiego 28079
27521 Gołowski Krzysztof Wrębowa 24392
24003 Gołyszny Tadeusz Kościuszki 21254
28584 Gonera Alicja Orzepowicka 24637
22455 Gontarek Danuta Górnicza 25361
27918 Gonsior Roman Mglista

Gomolewski Józef 
Gomolewski Mieczysław 
Gomolewski Bogusław 
Gomółka Jadwiga 
Gomółka Krystyna 
Gomoluch Krystyna 
Gordowska Krystyna 
Gorczyca Andrzej 
Gorczyca Jerzy 
Gorgon Rozalia 
Gorgon Lech 
Gorgol Stanisław 
Gorywoda Aniela 
Gorywoda Kornelia 
Gorywoda Roman 
Gorzela Jan

Myśliwska
Wolna
Wolna
Powstańców
Zaw. Czarnego
Mglista
Wrębowa
Mglista
Kar. Kominka
Gliwicka
Mickiewicza
Floriańska
Karłowicza
Chwałowicka
K. Miarki
Kościuszki

c. d. n.
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Poniedziałek 17. 03. 92
c. d. ze str. 5
17. 15 „Artysta i jego świat,, -

„Rafael,, /3 / - serial dok. prod. 
angielskiej
17. 45 „Ojczyzna - polszczyzna,, 
- Wczasowicze i daczowicze
18. 00 Program lokalny

18. 30 „Biuro, biuro,, /13 / 
„Metoda japońska,, - serial pro
dukcji niemieckiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA /powt. /

19. 20 Język niemiecki /2 3 /
20. 00 Wielka piłka
20. 30 „Los człowieka,, - repor
taż W. Czubaszka
21. 00 Panorama

21. 30 Sport
21. 40 Wydarzenie tygodnia
22. 00 Film fabularny
23. 00 „Maraton trzeźwości,,
24. 00 Panorama

Wtorek 17. 03. 92 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „Głowa do góry,, / l /
10. 00 „Dynastia,, - serial pro
dukcji USA
10. 50 „Głowa do góry,, /2/
11. 05 Magazyn dla kobiet
11. 20 Kabaret A. Osieckiej 
„Sentymenty,, - „Głowa Kai,,
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - l 6.10 Telew. edukacyjna
12. 15 Agroszkoła
12. 45 ,, Alfabet,, - film doku
mentalny prod. ang.
13. 20 Fizyka - fale elektromag
netyczne cz. 1

13. 50 „Co, jak i dlaczego? „ - 
Fale poruszają wiele, ale nie 
wszystko
14. 00 Chemia - Aldehydy, keto
ny, kwasy karboksylowe
14. 35 Tele - komputer
14. 55 Przygody kapitana Remo
15. 15 SEZAM - magazyn po
pularnonaukowy
15. 30 „Świat chemii,, - serial 
popularnonauk. prod. USA
16. 00 „Co, jak i dlaczego,, - 
Dlaczego pofałdowania ziem
skie są interesujące
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla dzieci „Tik - tak,, oraz 
film z serii „Dennis Zawadiaka,, 
/5 /
17. 05 Język ang. dla dzieci /1 9 /
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Królik Bugs przedsta
wia,, - serial animowany 
prod. USA
18. 00 „Pięćdziesiąt siedem

dni...,, - film dokumentalny Ewy 
Żmigrodzkiej i Krzysztofa Zwo
lińskiego
18. 55 „Co do grosza,,
19. 15 Dobranoc „Mały pingwin 
PIK-POK,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
21. 00 Publ. studio „Jedynki,,
22. 20 Dyskoteka z zespołem 
„Bajm,, / l /
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Ordynariat Polowy,, - 
wojskowy program publ.
23. 25 Family Album - amery
kański kurs języka angielskiego
23. 50 Poezja na dobranoc - 
wiersz Ernesta Brylla recytuje 
Krzysztof Kolberger

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,

8. 00 „Telewizja Biznes,,
8. 15 „Denver - ostatni Dino
zaur,, - „Denver paleontolo
giem,,, serial animowany prod. 
amerykańsko - francuskiej
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język francuski /2 0 /
10. 45 Język angielski /2 3 /
11. 15 Teleklinika doktora Ana
tolija Kaszpirowskiego /powt. /
11. 30 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15. 50 „Denver - ostatni Dino
zaur,, - „Denver paleontolo
giem,, serial animowany prod. 
ameryk. - franc. /powtórzenie/
16. 15 Sport - High 5
16. 30 Panorama
16. 40 „Okruchy rzeczywistości,,

- program publicystyczny
17. 05 Przegląd kronik Film.
17. 40 Moja modlitwa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pod wspólnym dachem,, 
/3 5 / - „Bez paniki,, - serial 
prod. francuskiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
19. 20 „Rozmowy o rzeczynie
pospolitej,,
19. 30 Język angielski/23/
20. 00 Wielki Sport - Puchar 
Ameryki w żeglarstwie
20. 30 „Polska kultura w Berlinie 
„ - reportaż
21. 00 Panorama
21. 30 SPORT
21. 40 „Tu tam,, B. Schaeffera
22. 00 „Cerromaior,, - film fabu
larny prod. portugalskiej 
/ r .  prod. 1980-87 min./
23. 30 Studio festiwalowe III 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej
24. 00 Panorama

Środa 18. 03. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „Giełda pracy - giełda 
szans,,
10. 00 „Kobieta za ladą,, / l /  - 
„Anna podejmuje pracę,, - serial 
prod. czech. /r . prod. 1977/
10. 45 „Giełda pracy - giełda 
szans,,
11. 00 „Stary Teatr,, w Paryżu
11. 15 „Kultura Ludowa,, - kon
teksty
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15- 16. 10 Telew. edukacyjna

Czwartek 19. 03. 92 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „Przyjemne z pożytecz
nym,, / l /
10. 00 „Gliniarz i prokurator,, 
/ 7 /  - Co to znaczy miłość? - 
serial kryminalny prod. USA
10. 50 „Przyjemne z pożytecz
nym,, / 2 /
11. 05 „Sto lat,, - magazyn ubez
pieczeń społecznych
11. 15 „Polski matecznik Pana 
Bohdana,, - program K. Mikla
szewskiego o B. Wendorffie
11. 35 „Tajemnice Twierdzy 
Iwanogorod,, - wojskowy pro-

12. 15 Agroszkoła - technologia 
uprawy pszenicy
12. 45 Teatr telewizji - W. Szeks
pir „Hamlet,, - reż. J. Englert
15. 35 „Jak sobie urządzić wnęt
rze?,, - W Los Angeles
15. 45 Uniwersytet nauczycielski 
„Bliżej Europy,, - tożsamość eu
ropejska
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów 
: „Trzy, cztery... start,,
16. 45 Kino nastolatków „Wy
chowawca,, - serial prod. USA
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Klinika zdrowego czło
wieka,,
18. 00 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
18. 30 „Rewizja nadzwyczajna,, - 
Policja granatowa /3 /
19. 00 Dziesięć minut dla Ministra

program dokumentalny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 -16. 10 Telew. edukacyjna
12. 15 - Agroszkoła- Technolo
gia uprawy jęczmienia jarego, 
polecane odmiany
12. 50 „Cudowna planeta,, /12- 
o s t /  - „Krucha ziemia,, - serial 
dokumentalny prod. japońskiej
13. 40 „Wisła płynie,, - impresja 
filmowa Szymona Wdowiaka
14. 05 Trzydzieści na pięćdzie
siąt, czyli początki życia
14. 20 Mieszkamy w Polsce - 
wędrujące piaski
14. 25 Zwierzęta świata - „Krai
na Orla,, / 4 /  - „OKO w OKO 
z dziką przyrodą,, / 2 /  - serial 
dokumentalny prod. angielskiej
15. 15 Serce masz tylko jedno 
15.. 30 „Dookoła świata,, - „Tuż 
za równikiem,,

ra pracy
19. 15 Dobranoc - węgieskie baj
ki ludowe
19. 30 Wiadomości
20. 05 Studio Sport - Transmisja 
mechu piłki nożnej: Sparta Pra
ga- Benfica Lizbona
21. 55 „Reflex,,
22. 10 „Kto się boi szkoły,, -
konflikty w szkole
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Daleko od szosy,, / 3 /  - 
Ania - serial TP
0. 15 „Zdobywczym krokiem,, - 
wg M. Zoszczenki w wyk. Jana 
Kobuszewskiego - „Ironia 
NEP-U,,

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Telewizja biznes,,

15. 55 Serce masz tylko jedno
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów 
: „KWANT,,
17. 15 Teleexpres
17. 35 Mag. katol. - Pomoc wsi
18. 00 „Sherlock Holmes i dr 
Watson,, /3 /  - „Mordestwo 
w czerwcowy wieczór,, - serial 
filmowy prod. ang. -pol.
18. 30 „Zwierzęta Ameryki,, - 
„Odcienie szarości,, - serial do
kumentalny prod. USA
19. 00 Dziękuję - Jacek Kuroń
19. 15 Dobranoc - „Dziwny 
świat kota Filemona,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Gliniarz i Prokurator,, 
/ 7 /  - „Co to znaczy miłość,, 
serial krym. produkcji USA
21. 00 „Pegaz,,
21. 30 „Telemuzak,, - magazyn 
aktualności muzycznych

8. 15 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych, / 1 /  - „Wielka wpadka,, - 
serial animowany prod. USA
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język niemiecki /2 3 /
10. 45 Język angielski /5 3 /
11. 15 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15. 50 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych, / 1 /  „Wielka wpadka,, - 
serial animowany prod. USA
16. 15 „Z wiatrem i pod wiatr,, - 
magazyn żeglarski
16. 30 Panorama
16. 40 Program ekologiczny

22. 00 Publ. - studio „Jedynki,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Divertimento Stomato
logiczne,, Jeremiego Przybory
24. 00 Poezja na dobranoc - 
wiersz E. Brylla recytuje K. Kol
berger

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Telewizja biznes,,
8. 15 „Nowe przygody HEMA
N A „/20 /- serial animow. prod. 
USA
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Transm. obrad sejmu RP
15. 45 Powitanie
15. 50 „Nowe przygody HEMA
NA„ - serial animow. prod. 
USA /powtórzenie/
16. 15 Sport - nauka gry w tenisa
16. 30 Panorama

17. 00 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 05 „Era nuklearna,, - godzi
na,,0,, - serial dokum. prod. ang.
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Allo, a lllo /18 / - serial 
produkcji ang.
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Wywiad „Dwójki,,
19. 30 Język angielski /5 3 /
20. 00 „Druga strona raju,, /3 /  - 
serial prod. ang. - austral. - nowo
zelandzkiej
21. 00 Panorama
21. 30 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Rewelacja miesiąca: W. A. 
Mozart „Wesele Figara,, - / l /  
/ak t 1 i 2 / reż. Jean Pierre 
Ponnelle,
24. 00 Panorama

16. 40 Publicystyka
17. 05 „W baśniach i na taśmie,, - 
film dokumentalny A. Titkowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Drobna komplikacja,, - 
film prod. angielskiej /r. prod. 
1991/reż. John Howard Davies 
wyk.: Nigel Havers, J. Kańska, 
Nancy Nevinson 26 min
19. 00 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
19. 20 „Jaka konstytucja,, - 
Szwecja
19. 30 Język francuski /2 0 /
20. 00 Wielki sport - po pucha
rach
20. 30 Recydywa, recydywiści - 
Postscriptum
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Bez znieczulenia,,
22. 00 „Zwykli ludzie,, - film fa
bularny prod. USA /1980/
24. 00 Panorama

MIĘDZYNARODOWE
NUMERY
KIERUNKOWE

NOTES DOMOWY
Ostrava 69 Votice 302 Ekenas-Tammisaari 1
Pardubice 40 Vrane n. Vltavou 2 Forssa 16
Plzeń 19 Zlin 67 Haapajärvi 84
Podebrady 324 Żilina 89 Helsinki 0
Poprad 92 Hyvinkää 14
Praha 2 DANIA Hämeenlinna 17
Presov 91 llomantsi 74
Rakovnik 313 Cały kraj kod 045 i 8-cyfrowy Imatra 54
Rićany u Prahy 204 numer abonenta. Ivalo 697
Tabor 361 Jakobstad-Pietrarsaar 67
Trenćin 831 FINLANDIA- Kod - 358 Joensuu 73
Trinec 659 Kajaani 86
Trutnov 439 Miejscowość Nr ab. Kangasniemi 59
Usti n. Labem 47 Alajärvi 66 Kankaapää 30
Uvaly 2 Alavo 65 Kauhajoki 63

Kemi 
Kemijarvi  
Keuruu 
Kimito-Kemió 
Kittilä
Kokkola-Karleby
Korpo-Korppoo
Kotka
Kouvola
Kuopio
Kuusamo
Lahti
Lappeenranta
Lahja-Lojo
Mikkeli
Muonio
Nurmes

689
692
43
25 
694 
68
26
52 
51 
71 
89 
18
53 
12 
55 
696 
76
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Telefon charytatywny?
W przedsionku rybnickiej 

poczty jest zepsuty telefon. 
Ten z lewej strony. Jest tak 
już od dłuższego czasu, gdyż 
większość ludzi mających 
ważne, „dalekie,, telefony 
ustawia się w kolejce właśnie 
pod tym automatem. Może 
to sytuacja paradoksalna, że 
wszyscy chcą dzwonić z „ze
psutego,, telefonu, ale pro
szę sprawdzić dlaczego... 
Telefon ten, po uzyskaniu 
połączenia, przyjmuje tylko 
jedną monetę, a potem już 
można rozmawiać bez koń
ca. Chyba, że ktoś z kolejki 
nie wytrzyma nerwowo.

Przede mną kobieta roz

mawiała, o zgrozo, 25 minut 
„z Niemcami,,.

Ciekaw jestem, czy ów te
lefon to brakoróbstwo pra
cowników, sabotaż czy ak
cja charytatywna? Przecież 
ktoś te „darmowe,, rozmo
wy musi wpisać w jakiś ra
chunek!!!

/s z o ł /

telefon * telex * fax

Będzie 
europejsko!
Reorganizacje różnych in

stytucji i przedsiębiorstw

wychodzą nam już bokiem, 
nawet jeśli przynoszą one 
jakieś pożytki. Tym razem 
jednak rozwód telefonów 
z pocztą i powołanie Teleko
munikacji Polskiej SA zao
wocuje w Rybniku powsta
niem placówki usług teleko
munikacyjnych o europej
skim wręcz standarcie.

Do końca kwietnia prze
budowana zostanie ta część 
poczty, w której znajdują się 
rozmównice i automaty. Po 
remoncie - według obietnic 
dyrekcji Zakładu Telekomu
nikacyjnego w Rybniku, bę
dzie nie tylko nowocześnie - 
bo obok telefonów zainsta
lowany zostanie telex i fax, 
ale również pięknie. Zoba
czymy w kwietniu.

/ e m /

Dwa rodzaje śmiecenia
Na terenie całej Polski, 

Górnego Śląska, a także na
szego miasta, ogólnie rzecz 
biorąc, napotykamy dwoja
kiego rodzaju śmiecenie. 
RODZAJ PIERWSZY.

Wypływa z chamstwa
RODZAJ DRUGI. Wy

pływa tylko i wyłącznie z ubó
stwa i nieudolności Służb 
Oczyszczania Miasta. Dowo
dem na to są przepełnione 
kubły i sterty śmieci, widocz
ne z ul. Klasztornej /obok 
sklepu ogrodniczego/.

Ten rodzaj śmiecenia, bę
dący skutkiem niesystematy
cznego wywożenia śmieci, 
wydaje się stosunkowo łatwy 
do naprawienia w czasach 
bezrobocia. Aktualne władze

i prymitywizmu części społe
czeństwa, dla którego rzuce
nie papierka czy biletu na 
ulicę lub przydepnięcie niedo
pałka papierosa jest zupełnie 
niekontrolowanym odru
chem. Cięższą odmianą tego

rodzaju śmiecenia jest wyrzu
canie większych ilości śmieci 
do rzek, lasów i na pola. Na 
zdjęciu /luty 1992/ widzimy 
„pozostawione,, przez space
rowicza śmieci przy ścieżce 
pomiędzy ul. Żużlową, a sta
wami. Omawiany rodzaj 
śmiecenia jest najgroźniejszy 
ze wszystkich pozostałych 
i stąd natrudniejszy do zwal
czania czy leczenia.

I co? Pomyślmy zatem jak 
długo będzie trwało leczenie 
pierwszego rodzaju śmiece
nia? Strach pomyśleć?

/ s z o ł /

Dezorientacja
Od kilku miesięcy korzys

tam z usług WPK /obecnie 
PKM /, a w szczególności 
z autobusu linii 593 w kie
runku Stodół. Codziennie 
rano na Pl. Wolności powta
rza się następująca sytuacja: 
kilka osób wchodzi do auto
busu, kieruje się w stronę 
kierowcy z pytaniem: czy ten 
autobus jedzie do szpitala? Po 
odpowiedzi: nie - wychodzę 
z autobusu. Zajmuje to ok. 
1 minuty. Pomijam fakt, że 
w ciągu tych kilku miesięcy 
mojego korzystania z usług 
PKM, autobus linii 593 
w kierunku miejscowości 
Stodoły ani razu nie przyje
chał na Pl. Wolności punk
tualnie. Jego opóźnienia wa
hają się w granicach 5 - 8 mi
nut. Czy dyrekcja PKM 
w Rybniku mogłaby zamieś
cić ścisłą informację na ten 
temat? Na pewno tak. Jest 
to przecież rzecz nietrudna, 
a mogąca ułatwić życie dzie
siątkom ludzi /niejednokro
tnie starszym/ udającym się 
w kierunku nowego szpitala.

A co do spóźnień auto
busów - w Polsce jest to rzecz 
normalna. Żadne przedsię
biorstwo autobusowe nie 
przejmuje się utyskiwaniami 
swoich klientów. Kolejny 
przywilej monopolisty?

/K uba/

miasta walczą już „na tym froncie,, prawie dwa lata.

Też Sojka, ale młodszy!
Kaczki dziennikarskie 

zdarzają się nie tylko w prasie
sie.

Tym razem dowcipny pta
szek zamącił solidnie, na in
nej łączce sprawiając zawód

U liczny gra jek
Zjawił się ni stąd ni z owąd 

w naszym mieście, wyposa
żony w zwyczajną gitarę 
i podręczną torbę. Sympaty
czny starszy pan, obdarzony 
silnym, donośnym głosem. 
Wcześnie widziałem go 
w studenckim Sosnowcu, 
Katowicach i Wodzisławiu. 
Nie wadzi nikomu, oferując 
swój śpiew. Nie jest natręt
ny, dziękuje za każdy przy
słowiowy grosz.

To co robi jest uczciwe coś 
za coś. Niewielu jednak zu
bożałych obywateli sięga po 
portfel... Nieważne, co zrobi 
z zarobionymi pieniędzmi - 
są jego, uczciwie zarobione.

Jakże jest inny od nachal
nych cinkciarzy, rozpycha
jących się przed „Herme
sem,,, z obślinionymi, goto
wymi do liczenia prawdzi
wych pieniędzy palcami.

Ale złych ludzi wciąż jest 
wielu, jedni patrzą na grajka 
z góry, z pogardą, inni prze
drzeźniają go, nie szczędząc 
wulgarnych słów, a przecież 
tacy uliczni śpiewacy towa
rzyszą ludzkości od dawien 
dawna. W Koeln, Paryżu 
czy Amsterdamie jest ich 
wielu, tam traktujemy ich 
jako turystyczną atrakcję, 
wytrwale fotografując, tu na 
własnym podwórku nie bar

bardzo wiemy co z nimi począć? 
A przecież to takie proste; 
uliczny grajek tanio sprzedaje

je swą sztukę...
Tekst i zdj. 

/w a ck /

¡11

wielu fanom Stanisława Soj
ki, który NIE WYSTĄPI na 
Małej Scenie ROK, gdyż 
w koncercie „Soft duo,, usły
szymy jego brata, JERZE
GO SOJKĘ: też Sojka, ale 
młodszy... Wierząc w ro
dzinny talent Sojków zapra
szamy gorąco na koncert 
w przyszłym tygodniu, 
w czwartek 19 marca, 
o godz. 18. 00. Bilety po 
15. 000, -zł.
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O polityce 
podatkowej 

- sprostowanie
Sprawozdanie z wypowie

dzi posła Cz. Sobierajskiego 
na temat założeń nowej po
lityki społeczno-gospodar
czej rządu /„Do przodu, 
choćby nawet z błędami...,,, 
GR 8/92/ było z konieczno
ści skrótowe, podobnie jak 
i samo omówienie tych zało
żeń przez goszczącego w Ry
bniku posła.

Oto przyczyny skrótu my
ślowego na temat polityki 
podatkowej, który znalazł

się w moim artykule. By nie 
stał on się przyczyną niepo
rozumień /szczególnie 
w kręgu osób prowadzących 
działalność gospodarczą/, 
warto zacytować - na prośbę 
posła Sobierajskiego - poni
ższe fragmenty z omawiane
go dokumentu rządowego 
/rozdział III: Polityka poda
tkowa, fragment ustępu 
3 punktu 2 i 3/:

„Zasady naliczania podat
ku dochodowego od osób fizy
cznych w 1992 r. nie ulegną 
zmianie. Stopa podatku do
chodowego od osób prawnych 
będzie stopniowo łagodzona: 
z 40 procent w 1992 r. do 35 
procent w 1993 r., a w 1994 r. 
zmniejszy się do 30 procent. 
/ ..  /  W  1992 r. niezbędne jest

SPORT-TURYSTYKA
 TYLKO U NAS!

SPRZEDAŻ rowerów i sprzętu turystycznego 
o wartości powyżej 1 mln złotych 

n a  r a t y
bez żyrantów! Bez odsetek!

ZAPRASZAMY codziennie w godz. 
9. 00 - 17. 30

w soboty w godz. 9. 00 do 13. 00 
Rybnik, ul. Rynkowa 1

P r o s p e r  B ank  S .  A.
O d d z i a ł  w R y b n i k u

44-200 Rybnik, ul. Kunickiego 5, 
tel. (0-36) 260-40, 261-12, 22651-9 w. 5870, 

fax 261-12, tlx 33664

Uprzejmie informujemy Naszych Klientów, że od 27 
stycznia 1992 r. obowiązują nowe, podwyższone oprocen
towania wkładów terminowych:
1.  Dla depozytów złotówkowych: 
a vista- 14 procent
3 miesięczne- 42 procent 
6 miesięczne- 45 procent 
12 miesięczne- 55 procent 
24 miesięczne - 56 procent 
i dłuższe

- odsetki od depozytów rocznych i dwuletnich są obliczane
i doliczane do kapitału co miesiąc

- na życzenie Naszych Klientów Bank wypłaca odsetki od 
depozytów rocznych i dłuższych kwartalnie.

Np. przy depozycie rocznym efektywne oprocentowanie od 
kwoty 100. 000. 000 zł wynosi 71. 218. 000 zł z możliwością 
kwartalnego wybierania odsetek.

- odsetki od depozytów krótszych niż rok będą doliczane 
do kapitału po upływie terminu umowy tak jak dotychczas.
2.  Dla depozytów dewizowych:
USD, FRF, GBP, DEM, CHF 
a vista 3 procent 2, 5 procent
6 miesięczne 7 procent 5, 5 procent 
12 miesięczne 10 procent 9, 0 procent
2 lata i dłużej 11 procent 10, 0 procent

Minimalna kwota walut obcych zgromadzonych na depo
zytach 6 miesięcznych wynosi równ awrtość 200 USD, a dla 
dłuższych równowartość 500 USD.

„PROSPER-BANK,, S. A. prowadzi także sprzedaż dru
giej monety /srebro próby 750/ z serii „DOWÓDCY AK„ 
z wizerunkiem gen. Tadeusza Komorowskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

  

PORADY PRAWNIKA - w środy

Przypominamy naszym czytelnikom, że dyżury pra
wnika udzielającego bezpłatnie porad, przeniesione 
zostały na środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00. Prawnik 
dyżuruje w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

Zamiast obowiązku - przyjemność
Chodzę już parę lat po 

tym świecie, niemało 
„Dni Kobiet,, przeżyłem, 
ale to co zaobserwowa
łem w tym roku, było sporym

zwiększenie udziału docho
dów budżetu państwa w pro
dukcie krajowym. Może się 
to odbyć jedynie poprzez roz
szerzenie zakresu poboru po
datku obrotowego i podwyż
szenie jego stawek. Operacja 
ta będzie stanowiła przygoto
wanie do wprowadzenia, po
cząwszy od 1993 roku podat
ku od towarów i usług 
/VAT/„.

GRZEGORZ WALCZAK

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych 

na czynną 
w każdą niedzielę

GIEŁDĘ
SAMOCHODOWĄ
na terenie targowiska 

w Rybniku, 
wjazd od ulicy 

Młyńskiej
_______ _________

Malowanie, 
tapetowanie, 

usuwanie farb z okien
p o l e c a  
ZAKŁAD 

M ALARSKI, 
Rybnik, 

ul. 3-go M aja 1 
(wystawiam rachunki)

rym zaskoczeniem. 8 m a
rca popołudniem wybra
łem się na spacer ulicami 
Rybnika. I co dziwnego - 
nie było pijanych „gości,, 
leżących pod ławkami, 
nikt, no może prawie 
nikt, nie słaniał się na 
nogach... Było za to 
sporo elegancko ubra
nych mężczyzn i kobiet, 
trzymających w rękach 
bukiety kwiatów... W cią
gu dwugodzinnego space
ru nie zauważyłem ani je

jednej kobiety, która nie 
niosłaby kwiatów. Były 
to bardzo miłe dla oka 
„obrazki,,.

Czyżby w ciągu jedne
go roku udało nam się 
zmienić „profil,, Święta 
Kobiet? Zawsze uważa
no, że jest to święto dla 
mężczyzn, a tu... zasko
czenie.

Może kiedy obchodze
nie 8 marca przestało być 
obowiązkiem, stało się 
przyjemnością?

Kuba

H e r b e r t s

STANDOX
AUTOLACK

Nowo otwarty sklep

FARBY - LAKIERY SAMOCHODOW E
- KUNSTHARZ
- ACRYL - 2K.
- ACRYL - METALIK
oraz wszelkiego rodzaju komponenty do powy
ższych lakierów

TYROSON - środki konserwujące i silikony

- Z A P R A S Z A M Y -  
codziennie w godz. 8. 00 - 16. 00 

w soboty od 8. 00 - 13. 00 
Rybnik, Oś. „Dworek,, 

ul. Findera - boczna

CENNIK OGŁOSZEŃ
W GAZECIE RYBNICKIEJ

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

UWAGI DODATKOWE

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

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

3.  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

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

EKSPRES 
Rybnik, 

ul. Reja 2

Wywoływanie negatywów 
i wykonywanie odbitek 

w dwóch formatach. 
Terminy od 1 do 24 godzin. 

Ceny konkurencyjne. 
„Dziś fotografujesz 
- dziś masz zdjęcie,,

W AFC
Laboratorium 

Fotografii 
Barwnej Rybnik, 

ul. Łony 12, 
jedno zdjęcie 
T Y L K O  

 1900. -zł

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



GAZETA RYBNICKA
oświatową i narodową 
w Rybniku. Organizuje kon
certy, przedstawienia teatra
lne, wieczory pieśni z odczy
tami, przyczyniając się do 
zwiększenia świadomości 
narodowej i społecznej mie
szkańców Ziemi Rybnickiej, 
Bierze udział we wszystkich 
zjazdach śpiewaczych na 
Śląsku w okresie międzywo
jennym. Ostatnia próba 
przed wybuchem II wojny 

i odbyła się 31 sierpnia 1939 
r.. Wojna na sześć lat prze
rwała działalność chóru 
„SERAF,,. Hitlerowcy nie 
zapomnieli towarzystwu te
go, co spowodowało ich klę
skę w latach plebiscytu i Po

wstań Śląskich. Z całą ener
gią zabrali się do niszczenia 
wszelkich śladów działalno
działalności „SEFAFA,,. Spalone zo
stały wspaniałe zbiory bib
lioteki nutowej, które gro
madzono przez wiele lat, 
skonfiskowane zostało pia
nino. Wielu członków towa
rzystwa zginęło w hitlerow
skich obozach zagłady: m. in. 
dyrygent chóru w latach 
1928-39 Tadeusz Kuna - 
ofiara Dachau, a także za
służony działacz „Serafa,, - 
Stanisław Wolny.

Tuż przed zakończeniem 
wojny, w kwietniu 1945r., 
odbyło się pierwsze spotka
nie ocalałych członków chó
ru. W starej szkole przy ul. 
Wodzisławskiej chór rozpo
czyna pracę na nowo pod 
kierownictwem Feliksa Mil
dnera. Prezesem zostaje wy
brany Eugeniusz Wątroba. 
F. Mildner dyryguje chórem 
do 1950 r. Następnym dyry
gentem zostaje Józef Piełka. 
Przez 35 lat prowadzi on 
chór, odchodząc ze względu 
na stan zdrowia dopiero 
w 1985 r. J. Piełka pochodzi 
z rozśpiewanej śląskiej rodziny

zowie -
bawiących się przy ognisku, 
oprócz Tonusia, należeli jego 
rówieśnicy Edek Bugla, sta
rający się o siostrę Tonusio
wą, Maryjkę, Ludwik Glen
ców, czarniawy, jakby go cy
ganie we wsi podrzucili i To
mek Deuczmanek, zwany po
wszechnie Dągą, po rodzinie 
dziadków. Byli jeszcze dwaj 
bliźniacy z  przysiółka Brzezi
ny Józef i Eryk, tak podobni 
do siebie, że czasami nawet 
rodziców potrafili zmylić. 
Z  dziewcząt każda wyróżnia
ła się czymś szczególnym, czy

rodziny. Śpiewał jego ojciec 
i dziadek. W 1983 r. on sam - 
zasłużony chórzysta i dyry
gent - zostaje odznaczony 
Złotą Odznaką z Laurem 
nadaną przez Zarząd Głów
ny Polskiego Związku Chó
rów i Orkiestr w Warszawie.

Jego brat Edward jest dziś 
najstarszym czynnym
uczestnikiem chóru. Wstąpił 
do „Serafa,, 14 sierpnia 1933 
r. i śpiewa w nim do dziś. Od 
14 lat pan Edward społecz
nie pełni funkcję skarbnika 
chóru, a w przyszłym roku, 
wraz z swym chórem, ob
chodzi 80 rocznicę urodzin.

W dorobku artystycznym 
chóru znajduje się kilka wię
kszych pozycji repertuaro
wych. Między innymi - „Syn 
marnotrawny,, Henryka 
Opieńskiego, „Sonety krym
skie,, - S. Moniuszki, kan
tata „Pieśni o Wiśle „ Stefa
na Paradowskiego oraz „Te
stament Bolesława Chrobre
go,, Feliksa Nowowiejskie
go.   

Kółka śpiewacze i chóry 
działające w okręgu rybnic
kim spełniały i spełniają nad
al szczególną rolę. Zrzeszały 
ludzi myślących, mówiących 
i śpiewających po polsku. 
Wspólny śpiew umacniał 
więź narodową i przekona
nie, że cały Górny Śląsk na
leżeć musi kiedyś do niepod
ległej Polski.

Dziś chór „Seraf,, liczy 47 
członków rzeczywistych, 57 
wspierających i 6 honoro
wych. Dyrygentem chóru 
jest Zyglinda Lampert - Ra
szyńska, a od października 
ub. roku drugim dyrygen
tem została Lidia Marszolik. 
Nowym prezesem od nieda
wna jest Marian 
Skoczyń. „Seraf„ jest chó
rem samodzielnym i samofi
nansującym się. Poszukuje 
sponsora i lokalu. Z rybnic
kiego „Okrąglaka,,, gdzie 
miał siedzibę, musiał się 
przenieść do salki „starego,, 
probostwa przy kościele 
Matki Boskiej Bolesnej. 
„Seraf,, zwraca się również 
z apelem do wszystkich mi
łośników śpiewu - „lubisz 
śpiewać zapisz się do nas. 
Poszukujemy chętnych, by 
powiększyć liczbę członków 
chóru”

Grzegorz SMOŁKA

to pięknością jak Maryjka, 
siostra Tonusia, czy Stefka 
Dziwokowa, tak silna jak 
chłopak, czy Ciska Chlebiko
wa, najlepsza tancerka, czy 
Bronka Szymiczkowa, obrot
na w języku; gdy pytana ja
kiego chłopca chciałaby mieć, 
odpowiadała - niech będzie 
jaki chce, byleby był mój. 
Oprócz wymienionych kłębiło 
się wokół ognia mnóstwo roz
ochoconych młodych ludzi. 
Sobótka przyciągała i doros
łych. Patrzenie w ogień miało 
dziwny urok, coś z pierwotnej 
radości człowieka, gdy po raz 
pierwszy doznał tego zjawis
ka i ujarzmił żywioł. A póź
niej zatoczyli kręgi drobnymi

ABECADŁO

RZECZY

ŚLĄSKICH

SOLO
I

W DUECIE
Historia SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO w Rybniku wiąże się z upańst

wowieniem prywatnej Szkoły Muzycznej braci Szafranków w 1952 roku. Wtedy to właśnie 
ówczesny dyrektor szkoły KAROL SZAFRANEK założył Społeczne Ognisko Muzyczne, 
które miało być bazą uzupełniającą dla chętnych do nauki muzyki, nie znajdujących miejsca 
w Szkole Muzycznej.

Karol Szafranek został też pierwszym dyrektorem ogniska, a później funkcję tę sprawowali 
kolejno: Juliusz Malik, Jan Zorychta i obecnie Łucja Stawarska.
Rybnickie ognisko bardzo się rozrosło, tworząc filie w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, 
Jastrzębiu oraz Leszczynach, Żorach i Knurowie.

Przesłuchania 
przed koncertem

W czwartek 27 lutego br., 
w sali kameralnej rybnickiej 
Szkoły Muzycznej odbyło 
się okręgowe przesłuchanie 
najlepszych uczniów wszyst
kich filii Społecznego Ognis
ka Muzycznego w Rybniku. 
Komisja z dyr. Łucją Stawa
rską przesłuchała ok. 30 wy
konawców i w ten sposób 
wybrała najlepszych, którzy 
zagrają na jubileuszowym 
koncercie uświetniającym 40 
lecie założenia ogniska. 
Przesłuchania, które prowa
dziła Ilona Kargul, wykaza
ły wysoki poziom młodych 
wykonawców. Uczniowie

grali na fortepianie, skrzyp
cach, organach elektronicz
nych oraz na gitarze solo 
i w duecie. Repertuar był 
bardzo zróżnicowany - od 
kontredansu poprzez Cho
pina, aż po utwór grany na 
organach z elektronicznie 
oprogramowanym podkła
dem perkusyjnym.

Spośród młodych wyko
nawców wyróżnienia otrzy
mali: Gabriela Baron i Moni
ka Holek z Wodzisławia Śl., 
Anna Karwowska, Aneta Bu
telo, Monika Pietrzak 
i Agnieszka Zaczyk z Raci
borza, Beata i Sylwia Gołę
biowskie, Agnieszka Matu
siak, Magdalena Kowalews
ka, Michał Res, Agata Kar
nafał i Przemysław Wojtasik 
z Jastrzębia - Katarzyna Go-

Gomolewska, Anna Kwak, Iwo
na Szolc, Anna Piecha 
i Agnieszka Nawała z Ryb
nika, zaś z Knurowa, Lesz
czyn i Żor - Monika Mak
selon, Agnieszka Michniews
ka i Ewa Tchórz.

Michał Res z Jastrzębia 
podczas wykonywania „Alla 
polacca,, włoskiego kompo
zytora Ferdinanda Carulli

Zaproszenie na jubileuszową galę

Główne obchody 40-lecia 
Społecznego Ogniska Muzy
cznego w Rybniku zostaną

uświetnione koncertem, któ
ry odbędzie się 27 marca br. 
o godz. 17. 00 w sali Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Ryb
niku przy ul. Szafranka.
W pierwszej części koncertu 
wystąpią uczniowie Ogniska 
Muzycznego, wybrani pod
czas wyżej opisywanego 
przesłuchania.

W drugiej wystąpią goś
cinnie: rybnicki zespół wo
kalny „Gaudium et Spes„ 
oraz Orkiestra Kameralna 
Szkoły Muzycznej w Rybni
ku pod kierunkiem Eugeniu
sza Stawarskiego.

Zaproszeni są wszyscy, 
którzy lubią muzykowanie.

MAREK SZOŁTYSEK

kroczkami ruszyli dookoła 
ogniska; potem coraz szyb
ciej i szybciej, aż do utraty 
tchu.
Teraz już nie można było od
różnić ani postaci, ani twa
rzy, tylko wirujące plamy 
w furkocie wstążek. Naraz 
w najszybszym pędzie krąg 
pękł na dwoje i łańcuch bieg

biegnących w niepowstrzymanym 
pośpiechu odgiął się w skręt 
zawijanego węża. To ktoś 
umyślnie rozdarł pierścień 
krążących w koło, dla żartu, 
dla zaskoczenia. Na końcu 
węża znalazł się Tomek. Cis
ka wyrwała mu swoją rękę 
i odskoczyła z wiru na bok, 
a jej partner Tonuś zakręcał

zwoje wężowych splotów od
ciągając biegnących za nim 
od ogniska. Tomek zrozu
miał. Chcieli się zabawić jego 
kosztem, zmówili się, żeby 
przekoziołkował w ogonie 
węża, gdzie rzucało i zrywało 
najbardziej.

c. d. n.
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tygodniem. Jak się okazało, 
sprawa nie wygląda tak źle, 
jak to opisałem - na szczęś
cie. W każdym razie, jeśli 
chodzi o wzajemne stosunki, 
wszystko wydaje się być na 
dobrej drodze. Rzecz jasna, 
na sytuację rzutować będzie 
kondycja całego klubu, to

Debata o kłopotach
W poniedziałek 9 marca 

odbyło się kolejne spotkanie 
członków zarządu K. S. 
ROW. Z przekazanych nam 
przez prezesa klubu, Piotra 
Migasa, informacji wynika, 
że mowa była głównie o ogó
lnej sytuacji klubu. Postano
wiono sporządzić szczegóło
we sprawozdanie i przedsta
wić je władzom miasta. 
W klubie bardzo liczy się na 
pomoc władz miejskich 
i wierzy, że radni wezmą pod 
uwagę ważną rolę klubu 
w naszym rybnickim środo
wisku.

W dzisiejszych czasach 
bardzo trudno znaleźć śro
dki finansowe na jego utrzy
manie, z drugiej zaś strony 
trudno wyobrazić sobie Ry
bnik bez tego zasłużonego 
klubu. Nie trzeba przypomi
nać, jaki jest w naszym spo
łeczeństwie stan kultury fi
zycznej, więc gdyby jeszcze 
miał upaść klub sportowy, 
stwarzający młodzieży wa
runki do uprawiania sportu, 
sytuacja stałaby się prawdzi
wie katastrofalna.

Wyjaśniono również kilka 
niejasności, dotyczących re
lacji między klubem i sekcją 
żużlową, wydzierżawioną 
Romanowi Niemyjskiemu. 
Członkowie zarządu posta
nowili dać żużlowemu pro
motorowi kart blanche 
i w miarę możliwości poma
gać. Nieco bardziej skompli
kowane okazały się pewne 
kwestie finansowe, o któ
rych m. in. pisałem przed tygodniem

przecież właśnie od niego     tego wszystkiego po pew- 
Niemyjski dzierżawi sekcję     nym czasie, gdy dadzą o so- 
żużlową.      bie znać tragiczne skutki

Jak stwierdził prezes klu-     braku takiej instytucji - to 
bu, w spornej kwestii warsz-     zadanie wręcz niewykonal- 
tatu żużlowego, polaryzują      ne.
się stanowiska dwóch zain-     WACŁAW TROSZKA

Troska 
w oczach 
prezesa K. S. 
ROW  Piotra 
Migasa mów

i wszystko: 
brak pienię
dzy na funk
cjonowanie 
klubu, 
kłopoty 
z utrzyma
niem go przy 
życiu i na
dzieja na 
zrozumienie 
u radnych.

zainteresowanych stron: Nie
myjskiego i Gładysza.

Na sesji budżetowej radni 
staną więc znów przed trud
nym wyborem; potrzeb jest 
wiele, w przeciwieństwie do 
środków, które są do roz
dysponowania, a znalezienie 
złotego środka - nie zawsze 
jest możliwe. Faktem jest 
jednak, że rozwiązanie klu
bu i ogłoszenie jego upadło
ści, to rozwiązanie najłat
wiejsze, ale reaktywowanie

Olbrzym
przy

nadziei
KRZYSZTOF FLIGIEL 

olbrzym - weteran, wciąż 
marzy o starcie na najpowa
żniejszej imprezie czyli Mi
strzostwach Świata Kulturys
tów, które w tym roku od
będą się w Austrii. Poważne 
starty zamierza on rozpo
cząć od Mistrzostw Śląska, 
a później poprzez Mistrzost
wa Polski piąć się w górę 
konkursowej drabiny.

Rybnicki kulturysta ma już 
swoich sponsorów, są nimi 
dwaj właściciele restauracji 
„STAROPOLSKA,, w Ryb
niku - Boguszowicach. Sam 
zawodnik jest dobrej myśli 
i wierzy, iż uda mu się zreali
zować swoje zamierzenia.

KALENDARZ IMPREZ 
POLSKIEGO ZWIĄZKU 
K U L T U R Y S T Y K I  
I TRÓJBOJU SIŁOWEGO 
NA BIEŻĄCY ROK.
14-15 marca - „Złote Kilo
gramy,,, Międzynarodowe 
Zawody w Trójboju Siłowym 
/M OSKW A/
28-29 marca - Mistrzostwa 
Polski Seniorów w Trójboju 
Siłowym /K IELCE/
3- 4 kwietnia - Mistrzostwa 
Polski Juniorów i Wetera
nów w Kulturystyce 
/CHRZANÓW /
5 kwietnia - Mistrzostwa 
Warszawy w Kulturystyce 
/W ARSZAW A/
11-12 kwietnia - Mistrzostwa

SPARRING
Wszystko wskazuje na to, iż 
w dniu 25 marca na rybnic
kim torze rozegrany zosta
nie mecz sparringowy 
z WŁÓKNIARZEM CZĘ
STOCHOWA, który to klub 
występować będzie w tym 
sezonie w ekstraklasie. Z ja
kim skutkiem? Sądząc po 
składzie, z podobnym jak 
rybniczanie przed rokiem. 
Takie spotkanie kontrolne, 
będące pierwszym poważ
niejszym startem w nowym 
sezonie, jest rzeczą niezwyk
le ważną, a zarazem niebez
pieczną. Początkowo part
nerem w tej potyczce miał 
być zespół STALI RZE
SZÓW, reprezentujący z pe
wnością większą siłę bojową. 
Gdy okazało się, że z róż
nych względów kalendarzo
wych trzeba zrezygnować 
z jednego z dwóch terminów 
przewidzianych na mecz i re
wanż, STANISŁAW MIEDZIŃSKI

MIEDZIŃSKI, szkoleniowiec
o pewnym już stażu twier
dził, iż trzeba zrezygnować 
z meczu na własnym torze
i rozegrać sparring na wyjeź
dzie, co najlepiej pokaże ak
tualne możliwości zespołu.

Niestety, szefostwo zespo
łu nie przejęło się opinią 
Miedzińskiego i postano
wiono rozwiązać problem 
w sposób opisany powyżej. 
Cóż, nie trzeba latami cho
dzić na mecze żużlowe, by 
wiedzieć, że na własnym to
rze wygrać nie sztuka. Ist
nieje inny jeszcze problem - 
jakie to skutki może wywo
łać nie do końca przygoto
wany i poważnie potrakto
wany mecz sparringowy.

Przy takiej okazji, po raz 
pierwszy po długiej zimowej 
przerwie, na stadionie zjawia 
się zwykle wielu, wielu sym
patyków tego sportu. I tych 
najbardziej zagorzałych, 
i tych bez większych zobo
wiązań, nie mówiąc o zwyk
łych gapiach. Niektórzy, 
a może większość przybędą 
z nadzieją, że wreszcie coś się 
zmieniło, że wreszcie ktoś

zacznie kibiców traktować 
poważnie, tak jak na to za
sługują, płacąc za bilety. Te
go poważania żądają od or
ganizatorów, ale przede 
wszystkim do samych żuż
lowców. Sprawa jest bardzo 
prosta: jeżeli już za pierw
szym razem widz poczuje się 
wystrychnięty na dudka, nie 
zdecyduje się na ponowną

Polski Seniorów Kobiet, Mę
żczyzn i Par Mieszanych 
w Kulturystyce /W ROC
ŁAW/

wizytę na rybnickim stadio
nie. Mało tego, swą opinią 
podzieli się z pewnością ze 
swymi krewnymi i znajomy
mi, no bo o czym rozmawia 
się jadąc rano do roboty?

Początek sezonu tuż, tuż. Treningi na torze już się rozpoczęły. 
„No to do roboty,, - zdaje się mówić Mirosław KORBEL

1 0

24-26 kwietnia - Mistrzostwa 
Europy Seniorów K. i M. 
w Kulturystyce /OSTRA
W A /
czerwiec - „Puchar Świnoujś
cia,, w Kulturystyce /ŚW I
NOUJŚCIE/ czerwiec -

Międzynarodowy Turniej 
K u l t u r y s t y c z n y  
/T IU M E Ń /
24 - 25 października - Zawo
dy Kulturystyczne „Radzie
jów 92„ /RADZIEJÓW /
6 - 8 listopada - „Puchar 
Polski,, w Kulturystyce /E L 
BLĄG/
10-15 listopada - Mistrzost
wa Świata Seniorów w Kul
turystyce Mężczyzn
/GRAZ, AUSTRIA/ 
listopad - Mistrzostwa Pol
ski w Wyciskaniu Leżąc 
/KOSZALIN/
21 listopad - IV Ogólnopol
skie Zawody Kulturystyczne 
o „Puchar Pomorza,, - 
/ŚW IECIE/
28 - 29 listopadaa -„Puchar 
Gór Świętokrzyskich,, w Kul
turystyce /K IELCE/ 
grudzień - Mistrzostwa 
Świata w Wyciskaniu Leżąc 
/do  ustal. /

/w a ck /

Taka antyreklama jest prze
cież szczególnie niebezpiecz
na i odbija się na stanie sek
cyjnego portfela.

Przed rokiem, gdy zbliżał 
się początek ówczesnego no
wego sezonu, w którym ryb
niccy żużlowcy ścigali się je
szcze w estraklasie, zorgani
zowano w Rybniku mecz to
warzyski z UNIĄ TAR
NÓW. Nigdy później na żuż
lowe zawody nie sprzedano 
tylu biletów. Zła organizacja, 
brak programów i do tego 
wszystkiego słaba jazda 
gwiazd rybnickiego Speed
way'a sprawiła, że wielu wi
dzów opuszczało stadion jesz
cze przed zakończeniem spot
kania.

Dla wielu był to jedyny 
w tamtym roku pobyt na 
rybnickim obiekcie - zawzię
li się i już! Widza w żadnym 
wypadku i pod żadnym prete
kstem nie wolno lekceważyć. 
Jak będzie w tym roku???

WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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 pod redakcją Mariana RAKA

M A L A R S T W O  

M a k s y m i l i a n a  Hojk i

plenerach ogólnopolskich 
i międzynarodowych. 
Kilkaset prac znajduje się 
w zbiorach prywatnych 
w kraju, a 114 w zbiorach 
prywatnych w Australii, Ang
lii, USA, Czechosłowacji, 
Austrii, Niemczech i Danii. 
W  latach 1987-1991 uczestni
czył w 5 audycjach radiowych

Od 10 marca br. czynna 
jest w TZR wystawa prac 
malarskich Maksymiliana 
Hojki, członka zespołu plas
tycznego „Oblicza,,, działa
jącego w ROK.

Maksymilian Hojka uro
dził się w 1933 roku w Pszo
wie /dzielnica - Pszowskie 
Doły/ - tam też uczęszczał 
do szkoły podstawowej. Po 
ukończeniu Prywatnego Li
ceum Mechanicznego 
u Księży Salezjanów 
w Oświęcimiu, rozpoczął da
lszą naukę w Technikum 
Górniczym w Zabrzu na 
Wydziale Mechaniki Górni
czej. Nakazem pracy skiero
wany został do Rybnickiej 
Fabryki Maszyn, gdzie pra
cował na stanowisku mistrza 
oraz inspektora szkolenia 
wewnątrz zakładowego. Słu
żbę wojskową odbył w Aka
demii Sztabu Generalnego 
w Warszawie - Rembertowie Maksymilian Hojka w zaciszu domowym
wie.

W 1956 roku zatrudniony 
został w kopalni „Anną,, 
w Pszowie - Wodzisławiu Śl. 
Kopalnia ta przez dziesiątki 
lat była miejscem pracy jego 
dziadków i ojca. Tu prze
szedł wszystkie szczeble do
zoru górniczego poczynając 
od pracownika Fizycznego, 
a kończąc na odpowiedzial
nym stanowisku nadsztyga
ra.

Interesując się sztuką, 
a szczególnie malarstwem, 
wstąpił do grupy plastyków 
amatorów „KONAR,, /przy 
KWK „Rydułtowy,, /  oraz 
do Robotniczego Stowarzy
szenia Twórców Kultury

w Wodzisławiu Śl., gdzie do 
dziś pełni funkcję członka 
Zarządu Wojewódzkiego. 
Od 1986 roku należy do 
Amatorskiego Zespołu Plas
tycznego pod nazwą „Obli
cza,, - działającego w Ryb
nickim Ośrodku Kultury 
oraz do Stowarzyszenia 
Twórców Nieprofesjonal
nych pod tą samą nazwą.

W swoim dotychczasowym 
dorobku Maksymilian Hojka 
ma udział w 25 wystawach 
indywidualnych, 32 okręgo
wych, 10 ogólnopolskich oraz 
3 międzynarodowych.
Uczestniczył również w 20

i telewizyjnych / tematyka: 
twórczość, malarstwo ama
torskie/.

Za swoją dotychczasową 
twórczość malarską zdobył 
7 wyróżnień, a w czasie trwa
nia DNI WODZISŁAWIA, 
II /1988/ i I  nagrodę /1989/. 
W latach 1990-1991 otrzy
mał w wodzisławskim MOK 
4-krotnie nagrodę za OB
RAZ MIESIĄCA.

Realizm malarstwa Mak
symiliana Hojki opiera się na 
przekonaniu, że dzieło sztuki 
musi być zrozumiale i po
wszechnie czytelne. Tematy
ka prac tego nadzwyczaj pracowitego

Przybysze ze Wschodu - Ros
janie, Ukraińcy, Białorusini. 
Handlarze i emigranci. Tych 
pierwszych spotkać można co
dziennie na rybnickim targowis
ku, drudzy wolą wtapiać się 
w uliczny tłum. Jeszcze do nie
dawna nie wierzyliśmy, że to 
właśnie do nas przyjeżdżać będą 
„za chlebem,,, że są biedniejsi od 
nas, że właśnie w Polsce chcą się 
dorobić lub zarobić.

Nie lubimy obcych, zwłaszcza 
tych, którzy chcą u nas zagościć 
na dłużej. Czujemy się zagroże
ni. Krytykujemy zachowanie 
obcokrajowców zapominając, 
że jeszcze trzy, cztery lata temu 
o „turystach,, z Polski prasa 
zachodnia /nasza też/ wypisy
wała bardzo nieciekawe rzeczy, 
nakręcono też kilometry taśm 
Filmowych o naszych talentach 
handlowych. Pamięć ludzka jest 
krótka?. Ale skoro chcieliśmy / i 
nadal chcemy/być dobrze trak
towani przez innych, to przy
jrzyjmy się jak my odnosimy się 
do przyjezdnych.

O Rosjanach, swoich roda
kach, opowiedział mi sporo 
młody człowiek, od pół roku 
pracujący w Rybniku. Woli za
chować anonimowość, więc 
umownie nazwiemy go Alosza. 
Odwiedza swych rodaków na 
targu, rozmawia z nimi, dowia
duje się od nich, co nowego

Tolerancja po polsku
w kraju. Sam dzieli handlują
cych Rosjan na 3 grupy.

Do pierwszej zalicza przypad
kowych, jednorazowych wycie
czkowiczów, których satysfakc
jonuje zarobek kilkudziesięciu 
nawet dolarów.

Drugą grupę stanowią typowi 
handlarze, zarabiający dość du
żo na częstych przyjazdach do 
Polski. Wreszcie trzeci rodzaj 
ludzi, którzy zarabiają krocie 
raz tylko przekroczywszy grani
cę z Polską. Ci po prostu kursują 
od przygranicznych bazarów, 
na których tanio kupują towar 
od swych rodaków, do miejsco
wości położonych w głębi Pol
ski. W ciągu dwumiesięcznego 
handlowania zarobić można 60 
mln zł.

Do Polski przyjeżdżają nie tyl
ko handlarze. Emigrują ludzie 
wykształceni, posiadający dob
ry fach w ręku. Nie widząc per
spektyw we własnym kraju, 
chcą u nas pracować i zarabiać. 
Inteligencja woli od razu wyje
chać na Zachód. Od kilku lat 
trwa exodus Żydów rosyjskich 
do Izraela, Ameryki, Szwecji, 
Holandii. Rosja traci wiele „mó
zgów,, - podkreśla Alosza.

Kto nie ma możliwości Finansowego

finansowego startu na Zachodzie, je
dzie głównie do Polski. Taką 
decyzję podejmują z dwóch po
wodów - bliskości i mniejszej 
bariery językowej. Obecnie nikt 
nie wyjeżdża ze względów po
litycznych. Do niedawna każdy, 
kto opuszczał kraj, był wrogiem 
narodu. Dziś to pojęcie nie ist
nieje. Odwiedzają ojczyznę dłu
goletni emigranci polityczni - 
A. Sołżenicyn, S. Richter, J. Lu
bienow. Rodziny rosyjskie prze
żywają coraz częściej prawdziwe 
tragedie: wyjeżdżają bliscy i ślad 
po nich ginie!

Jakie szanse ma Rosjanin 
w Polsce? Szczerze mówiąc, 
niewielkie. Nawet, jeśli nieźle 
zarabia, wydaje dużo pieniędzy 
na mieszkanie, a jeszcze więcej 
na życie. Nie można więc liczyć 
na robienie oszczędności. Mój 
rozmówca, młody człowiek, 
przyjechał na roczny pobyt do 
Rybnika. Planował zaoszczę
dzić zarobione pieniądze, w ró
cić do rodzinnego wielkiego 
miasta, ukończyć uczelnię zna
ną z wielkich tradycji. Po dwóch 
miesiącach postanowił wr acać. 
Ale tuż po przekroczeniu grani
cy w Brześciu zrozumiał, że jego 
powró t jest bezsensowny. Prze-

pracowitego i płodnego twórcy 
nie ogranicza się jedynie do 
wyobrażania urzekającego 
piękna zalesionych gór i pa
górków, rozległych, nasłone
cznionych polan, zakamar
ków leśnych i kwiatów.
W równym stopniu intrygują 
go tętniące życiem skupiska 
energii ludzkiej - zabudowa
nia obiektów przemysłowych, 
pełne grozy, ale zarazem pię
kne w swoim wyrazie artys
tycznym.

Uprawianą przez niego 
twórczość pejzażową cechuje 
podporządkowanie barwnych 
i kolorowych układów form 
klimatowi i charakterowi ma
lowanego krajobrazu.

Koloryzm jego prac opiera 
się na estetyce postimpresjo
nistycznej i pozostając w zgo
dzie z natura, nie polega na 
biernym tylko odtwarzaniu 
barwnej powierzchni zjawisk, 
ale rozwija się na podłożu 
dużej dyscypliny formalnej.

Obrazy malowane wyraź
nymi nawarstwionymi smu
gami farby, uwydatniającymi 
brawurowy zapis prowadze
nia pędzla, charakteryzuje 
duża biegłość techniczna. Ze
stawy plam barwnych budu
jące system kompozycji 
i określające motyw, w pełni 
respektując naturalny wygląd 
przedmiotu, tłumaczą na ję
zyk koloru emocje, którym 
ulega Maksymilian Hojka - 
emocje, których źródłem jest 
zawsze natura.

Praca zawodowa i społecz
na oraz działalność artysty
czna Maksymiliana Hojki 
uhonorowana została wysoki
mi odznaczeniami państwo
wymi i resortowymi m. in. Or
derem Sztandaru Pracy I i II 
klasy, Brązowym, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Złotymi 
Odznakami ,, Zasłużonemu 
w rozwoju województwa ka
towickiego,,, „Zasłużonemu 
dla Rybnika,, oraz wieloma 
medalami, odznakami, na
grodami i dyplomami uzna
nia.
Wystawa czynna będzie do 
połowy kwietnia br.

raził go obraz miasta: brud, ob
darci, pijani ludzie, poszarzały, 
zrezygnowany tłum. Miałem 
wrażenie - mówi chłopak - że 
ludzie ci przeżywają tagedię po 
stracie najbliższych. Wrócił do 
Rybnika. Pracuje. Powtarza so
bie, że musi wytrzymać. Jest 
wyobcowany, narażony na złoś
liwe uwagi, a nawet agresję ze 
strony rybniczan. ,,Przez takiego 
muszę stać w kolejce do kasy„ - 
słyszy głos za sobą, rozliczając 
się przy kasie. „ Wysiadaj, rus
ków nie wożę„ - krzyczy taksów
karz, gdy Alosza zamawia kurs. 
Konduktor w pociągu międzyna
rodowym wyłudza za coś tam 
łapówkę; wzrok kobiety, która 
słyszy jego akcent jest taki, że 
może zabić. Rosjanin nie może 
pojąć, dlaczego jest tak trak
towany. Wspomina swój pobyt 
w USA i tolerancję amerykań
skiego społeczeństwa. A wszyst
ko to dzieje się w naszym, katoli
ckim kraju. W społeczeństwie, 
które podkreśla swą wyjątko
wość, szlachetność, tolerancję... 
„Pogardzając drugim człowie
kiem, pogardzam sobą. Nienawi
dząc drugiego człowieka, niena
widzę wszystkich ludzi, a zatem 
również samego siebie. To są 
prawdy tak stare, jak nasza cywi
lizacja„ - A. SZCZYPIORSKI 
„Z notatnika stanu rzeczy,, .

Z. GOLIŃSKA

Pod znakam i 
ZODIAKU

BARAN
(21. 03. - 20. 04. )

Pożyczka, którą zaciągnąłeś 
niebezpiecznie szybko się rozcho
dzi. I  to nie na cel, na który 
została przeznaczona. Noga na 
hamulec!

BYK
(21. 04. - 20. 05. )

Twoje poczynania nie spotyka
ją się z życzliwością otoczenia. 
Nie martw się tym i rób swoje, bo 
jesteś na dobrej drodze.

BLIŹNIĘTA
(21. 05. - 21. 06. )

Nie cierpisz nudy i dążenie do 
odmiany jest zgodne z Twoją 
astrologiczną naturą. Szkoda, że 
wszystko dzieje się na razie w sfe
rze wyobraźni...

RAK
(22. 06. - 22. 07. )

„Stan ciszy,, może zwiastować 
nadejście burzy. Spróbuj uprze
dzić wybuch niezadowolenia ze 
strony partnera dobrym i serde
cznym słowem.

LEW
(23. 07. - 23. 08. )

Energia, którą tryskasz na ze
wnątrz nie zawsze napędza od
powiednie tryby. Skieruj siły na 
realizację ważniejszych celów.

PANNA
(24. 08. - 23. 09. )

Wiosenne zmęczenie daje znać 
o sobie. Spacer i porcja witamin 
oraz emocjonalne zaangażowa
nie w sprawę, do której przywią
zujesz wielką wagę, powinny pod
nieść Twoją sprawność.

WAGA
(24. 09. - 23. 10. )

Równowaga, którą reprezen
tujesz nie może zostać zachwia
na, bo Twoje dobre samopoczucie 
ma ogromny wpływ na harmonię 
w rodzinie.

SKORPION
(24. 10. - 21. 11. )

Przeciwników i ludzi niechęt
nych jest wielu w każdym środo
wisku. Ty jednak masz niewątp
liwy talent do wyszukiwania ich 
spośród kręgu otaczających Cię 
ludzi. Trochę więcej tolerancji.

STRZELEC
(23. 11. - 21. 12. )

Uda Ci się załatwić pewną 
służbową sprawę, która może za
owocować ciekawym wyjazdem. 
Warto rozpocząć przygotowa
nia.

KOZIOROŻEC
(22. 12. - 20. 01. )

Oprzyj się na wypróbowanych 
wzorach, bo w tej dziedzinie aku
rat eksperymentowanie nie ma 
sensu. Korzystanie z dobrego 
przykładu ujmy nie przynosi...

WODNIK
(21. 01. - 19. 02. )

Nawet się nie spodziewasz 
w kim masz sojusznika. Roze
jrzyj się wokół, a stwierdzisz, że 
są osoby, które potrafią Cię zro
zumieć.

R Y B Y
(20. 02. - 20. 03. )

Najbliższy tydzień będzie wy
magał od Ciebie podjęcia ważnej 
decyzji. Zdaj się na Twój instynkt 
i pamiętaj, że niekiedy warto za
ryzykować.
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Fatałachy z naszej szafy 

Coś drgnęło...
... w długości. Tak jakby 

kreatorzy znudzili się już 
krótkimi spódnicami, bo 
przecież osiągnęli swój cel 
czyli tysiące dziewcząt i ko
biet na całym świecie, które 
potulnie odkryły kolana.

Te, które w mini poczuły 
się dobrze, na pewno spód
nic na wiosnę i lato nie 
przedłużą i wcale tego nie 
muszą robić. Te jednak, któ
re presji krótkiej mody po
ddały sią trochę wbrew so
bie, mogą odetchnąć i nogi 
przykryć.

Lansowane są dwa rodza
je długich spódnic - szerokie 
i powiewne oraz wąskie tu
by. Te pierwsze bywają prze

przeźroczyste, noszone do mato
wych, nieprześwitujących 
leggings. Długie, wąskie też 
tak bardzo nóg nie zakrywa
ją, bo bywają rozpinane na 
całej długości z tyłu lub 
z przodu i tylko od fantazji 
właścicielki zależy, na który 
guzik je zapnie lub jak wyso
kie rozcięcie zastosuje...

Wróżka

Warto zobaczyć

„Prostytutki" 
na Dużej Scenie

EUGENIUSZ PRIWIE
ZIENCEW -aktor, reżyser, 
a przede wszystkim EKSCENT
RYK. Niewysoki, szczupły, te
raz można go spotkać t a k ż e na 
ulicach Warszawy, a od paru 
dobrych lat - przede wszystkim 
PARYŻA, gdzie znany jest szeroko

szeroko pod imieniem ŻENIA.
Po wielu perturbacjach udało 
mu się w końcu wystawić w Pol
sce swoją „mocno kontrower
syjną,, sztukę „PROSTYTUT
KI,,. Oczywiście „mocno kont
rowersyjna,, była ona tylko dla 
polskich teatrów, bo wcześniej 
można ją było zobaczyć w paru 
miastach europejskich... I to bez 
atmosfery skandalu.
Czegóż to niestosownego dopa
trzono się w sztuce Żeni Priwie
ziencewa, że upłynęło sporu cza
su, nim polskie teatry zdecydo
wały się ją wystawić?
Akcja rozgrywa się w środowisku

Lekarz domowy radzi

WITAMINY
na wiosnę
Zmęczenie, jakie ogarnia 

nas na przedwiośniu spowo
dowane jest m. in. często bra
kiem witamin. W zimie or
ganizm zużył ich więcej, by 
walczyć z chłodem i brakiem 
zieleniny w pożywieniu. Ko
niec zimy to czas, w którym 
szczególnie należy zadbać
o uzupełnienie witamin.

Witamina F
Nazwą tą określono ze

spół niezbędnych dla ustroju 
egzogennych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. 
Występują one w większych 
ilościach w olejach roślin
nych takich jak: sojowy, sło
necznikowy, arachidowy
i warunkują ich płynną kon-

ku pań uprawiających „najstar
szy zawód świata,,. Kilka kole
żanek „po fachu,, spotyka się 
w sylwestrowy wieczór. Są w ró
żnym wieku, mają różny staż 
i doświadczenie. I tak przełomo
wa noc w roku mija im na 
wspominkach...
W prawie wszystkich wywia
dach z autorem i reżyserem sztu
ki w jednej osobie, pada pytanie, 
skąd ta drobiazgowa znajomość 
realiów? Priwieziencew nie 
ukrywa, że środowisko to po
znał dobrze, choć powiedzmy... 
teoretycznie. Interesowało go 
zawsze to, co kontrowersyjne,

konsystencję. W tłuszczach 
zwierzęcych oraz roślinnych 
utwardzonych występują 
niewielkie ilości witaminy F. 
Znaczna ilość witaminy 
F znajduje się w znanym 
i stosowanym przez nasze 
babcie tranie leczniczym.
Niedobór nienasyconych
kwasów tłuszczowych po
woduje zmiany skórne /su 
chość, szorstkość, wypada
nie włosów... / .  Poza tym 
biorą one udział w metaboli
zmie lipidów i utrzymaniu 
prawidłowego stanu skóry.

Przypuszcza się, że niedo
bór witaminy F powoduje 
wystąpienie niektórych cho
rób skóry /trądzik, wypry
ski, zmiany uczuleniowe, łu
szczycowe/.

Zalecenia praktyczne:
- unikać tłuszczów zwierzę
cych i pokarmów smażo
nych,
- używać tłuszczów roślin
nych /sojowy, słoneczniko
wy, arachidowy.. /

/ J .  B. /

co odbiega od tzw. mieszczań
skiej normy. Zawsze lubił pro
wokację i potrafił to wykorzytać 
w swojej sztuce.
Już niedługo to głośne przed
stawienie zobaczymy w Rybni
ku. Na Scenie Teatru Ziemi Ry
bnickiej pojawiają się: dawno 
niewidziana Ewa Szykulska, 
Marta Klubowicz, a także D. 
Maciejewska, J. Mielech, J. Ba
nak, J. Sawin, M. Gudejko. 
Przedstawienie obrosło już le
gendą i specjalnie reklamować 
go nie trzeba, a obejrzenie go 
jest wręcz obowiązkiem.

/r ó ż /

R eklam a,
rek lam a...
Dawno temu powstało po

wiedzenie, iż reklama to połowa 
sukcesu. Dziś powiedzenie to 
staje się coraz bardziej aktualne. 
Setki firm prześcigają się w ukła
daniu reklamy, która przyciąg
nęłaby wszystkich. Oryginalną 
reklamę wymyśliła firma pro
dukująca szampony o nazwie 
„Wash and Go„. Ich reklama 
brzmi „Szampon Sassoona Vi
dala wypiękni każdego brzyda
la,,. Kolejną firmą, która do 
przesady zachwala swój wyrób 
jest SHARP. Pragnie ona re
klamą: „SHARP - twój skarb,,, 
zdobyć wielu klientów. Mnie 
najbardziej podobała się rekla
ma Levi’sa, która zachęca głów
nie mężczyzn do kupna ich spo
dni. Jest ona bardzo krótka i tre
ściwa. Oto ona: „W dżinsach 
Levi’sa nic ci nie zwisa,,. Po
wstało także dużo antyreklam, 
które próbują przestrzec naiw
nych ludzi przed wydawaniem 
pieniędzy na rzeczy nieprzydat
ne. Tu przytoczę reklamę po
pularnego zwłaszcza pośród 
osób starszych Corega Tabs: „Z 
siłą wodospadu zęby wpadną Ci 
do obiadu,,. Na koniec - spoś
ród wielu „nowych,, haseł za
prezentuję afrykańską wersję re
klamówki Pepsi-Coli - wykony
waną w telewizji przez Hamme
ra: „ Wielka propomcja Pepsi- 
Coli, mieszkańców wysp, raf 
i atoli, wypij 6 litrów naszej cie
czy, a wygrasz mnóstwo cennych 
rzeczy, tam-tam stereo, a także 
dzida, w chacie na pewno Ci się 
przyda,,.

Zebrał: Tomek, kl. VIII
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Poziomo:
1. tak Jadwiga mówiła do 
męża, 4. aromat wina, 7. 
niejedno składane solenizan
towi, 8. ziemne, 10. jedno
stka ciśnienia, 12. najwięk
szy stan w USA, 13. dobre 
ziółko, 14. niepodzielna na 
niedźwiedziu, 16. świadomie 
wprowadza w błąd, 17. bogi
ni nocy, opiekunka dziewic, 
18. pojemnik, zasobnik, 21. 
tekst w stosunku do jego

treści, 24. zgiełk, wrzawa, 25. 
aby spodnie nie spadały, 27. 
w wierzeniach pogańskich 
Litwinów bogini rzek i je
zior, 28. rolnicza kraina 
w Hiszpanii, 29. lekka ozdo
bna szabla, 30. ogół cech 
właściwych krajom o od
miennym klimacie, 31. wa
riant, odmiana, 32. flota wo
jenna Filipa II

Pionowo:

1.  narzędzie wiatry czyniące,
2.  imię znanej piosenkarki,
3.  mówi dużo i głośno, 4. 
świat organizmów żywych 
na kuli ziemskiej, 5. powód, 
przyczyna w stylu retro, 6. 
buty sznurowane, 7. kuj pó
ki gorące, 9. o trojańskiej 
wojnie, 10. położna, 11. oj
czyzna Diego Marardony, 
14. niewielki ogród publicz
ny, 15. gaz używany do wy
pełniania żarówek, 18. po-

potrzebny na grzyby, 19. dawna siedziba 
Radziwiłłów, 20. epopeja staroindyjs
ka, 21. kręci się, 22. imię znanej spike
rki w TV, 23. z rozbitkami, 26. książe
czka studenta, 27. prof. Becu dla Ju
liusza Słowackiego

HERA
Wśród czytelników, którzy nadeślą 

prawidłowe rozwiązanie do 27 marca 
br., wylosowana zostanie nagroda 
w postaci KASETY VIDEO. 
Rozwiązanie prosimy przesłać na nasz 
adres: „Gazeta Rybnicka,,, Rybnik, 
ul. Kościuszki 54.

Nagrodę za prawidłowe rozwiąza
nie krzyżówki nr 44 z „Gazety Rybnic
kiej,, nr 8, wylosowała Brygida SUR
MAN, zam. Rybnik, ul. Raciborska 
28/2. Nagrodę prosimy odebrać w re
dakcji.

NASZE
PROPOZYCJE

RYBNICKI OŚRODEK 
KULTURY

Duża Scena TZR 
13 marca, godz. 17, 00 występ 
francuskiego kwartetu jazzo
wego HORS SERIE /Pa- 
ryż/, cena biletu 15. 000, -zł
15 marca, godz. 17, 00, recital 
VIOLETTY VILLAS z to
warzyszeniem zespołu Czes
ława Majewskiego, koncert 
prowadzi Witold Filler, cena 
biletu 40. 000, -zł
16 marca, godz. 9. 30 i 11. 30, 
SZARY SMOK - baśń dla 
najmłodszych w wykonaniu 
teatru dzieci Zagłębia z Bę
dzina, cena biletu 10. 000, -zł
17 marca, godz. 18. 00 KON
CERT SYMFONICZNY, 
wystąpią Halina Czerny Ste
fańska /fortepian/ oraz or
kiestra symfoniczna Filhar
monii Ziemi Rybnickiej pod 
dyr. Sławomira Chrzanow
skiego, cena biletów 20. 000, - 
i 10. 000, -zł

Mała Scena TZR 
15 marca, godz. 18. 00 Ro
man Robek śpiewa Stachurę

i Cohena, cena biletu 
25. 000, -zł
18 marca, godz. 17, 00 FI
NAŁ KONKURSU RE
CYTATORSKIEGO oraz 
PROGRAM SPECJALNY 
w wykonaniu Krystyny 
Pysz, Jadwigi Bronowskiej 
i Wojciecha Bronowskiego, 
Jerzego Dębiny, Ryszarda 
Zgierskiego i Józefa Poloka,
19 marca, godz. 18. 00 JE
RZY SOJKA śpiewa z udzia
łem zespołu Soft-Duo, cena 
biletu 20. 000, -zł

Kino Premierowe 
18 - 19 marca, godz. 17, 00 
i 19. 00, film prod. niemiec
kiej pt. ROZALIA IDZIE 
NA ZAKUPY - zabawna 
komedia o tym, jak dzięki 
lukom podatkowym urocza 
kobieta zbija fortunę, w roli 
gł. M. Sagebrecht, cena bile
tów 12. 000, - i 8. 000, -zł

Dyskusyjny Klub Filmowy 
EKRAN

16 marca, godz. 19, 00, IST
NE SZALEŃSTWO, film 
prod. USA - 125 lat więzie
nia za niewinność, reż. Sid
ney Poitier, w rolach gł. Ge
ne Wilder i Richard Pryor, 
wstęp za okazaniem karne
tów.

/g w /
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