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r. obfitować będzie w ważne 
dla miasta wydarzenia, i tak:

- rano gościć będą w Urzędzie 
Miasta Pan Wicewojewoda 
Eugeniusz Wróbel oraz Le
karz Wojewódzki.
Celem wizyty będzie podpi
sanie z Zarządem Miasta 
umowy o przejęcie budowy 
szpitala w Orzepowicach. 
W wyniku umowy miasto 
przejmie funkcję inwestora 
bezpośredniego przy zapew
nieniu dalszego finansowa
nia budowy ze środków wo
jewody;

- o godz. 8. 00 rano rozpoczną 
się konkursy na stanowiska 
dyrektorów szkól i przed
szkoli. Trwać one będą do 
dnia 15 kwietnia;

- o godz. 11. 00 nastąpi uroczyste

czyste otwarcie nowej siedzi
by Zespołu Szkół Zawodo
wych w pomieszczeniach da
wnego żłobka na ul. Kasp
rowicza. Żłobek ten zbudo
wany w kształcie trzech pa
wilonów łączonych olbrzy
mim korytarzem przezna
czony był na 75 dzieci.
Na przełomie roku 1990/91 
liczba zapisanych do niego 
dzieci wahała się od 33-36 
a faktycznie uczęszczało od 
16 do 21 dzieci obsługiwa
nych przez 20-osobowy per
sonel.
Żłobek zlikwidowano w cze
rwcu 1991 r. i od tego czasu 
rozpoczęła się jego adapta
cja na potrzeby Zespołu 
Szkół Zawodowych. 
Wykonana została kosztem 
370 mln zł i z początkiem 
bieżącego roku wprowadzili 
się uczniowie. Cieszą się du
żą przestrzenią i otwartym

terenem, tylko muszą przy
zwyczaić się do nowej marsz
ruty. W szkole uczyć się bę
dzie kilkaset dziewcząt. Jest 
to już trzeci obiekt żłobkowy 
zaadaptowany na potrzeby 
oświaty;

- o godz. 16. 00 rozpocznie się 
Sesja Rady Miasta. Głów
nymi punktami porządku 
dziennego są:

- sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 1991 oraz 
projekt budżetu na rok 1992.
Ten ostatni zamyka się po 
stronie dochodów i wydat
ków kwotą 314 mld zł. Jeżeli 
pomniejszyć go o wydatki na 
oświatę (58 mld zł), to w wie
lkościach porównywalnych 
jest on tylko o 20 procent 
większy od budżetu roku 
ubiegłego.
Drastycznie spadła wysokość

kość subwencji państwa (z 
19 mld zł do niespełna 1 mld 
zł) a w związku z wprowa
dzeniem nowego podatku 
od dochodów osobistych 
przychody z niego ulegają 
dużemu poślizgowi (na razie 
wszyscy płacimy zaliczki 
a rozliczenie nastąpi dopiero 
w 1993 r. )
Ponadto przychody z tego 
podatku - gminom przysłu
guje 15 procent - nie zależą 
od zamożności danej gminy, 
lecz są dzielone w skali woje
wództwa. Spowoduje to zni
welowanie (uśrednienie) do
chodów gmin z korzyścią dla 
tych mniejszych i dotąd ubo
ższych. Rybnik zatem będzie 
się musiał ratować zwiększe
niem dochodów własnych. 
Zarząd proponuje sprzedaż 
nieruchomności miejskich 
za co najmniej 25 mld zł.

C z y  s z c z u r y
Gdzie zatrzymać hałdę? Jak działać, aby najmniej szkodzić 

zagrożonemu środowisku? Ile kamienia można zawrócić z powrotem 
do wybranych wyrobisk kopalni? O tym wszystkim w następnym- 
numerze „GR„.  Foto: W. Troszka

ZARZĄD MIASTA

INFORMUJE

W ydział O chrony Ś rodo
wiska U rzędu M iasta  R y
bnika wraz z Przedsię
biorstwem  Przewozowo - 
T ransportow ym  przy 
P K  S w R ybniku, o rgani
zuje n i e o d p ł a t n i e  
zbiórkę wszelkich bez
użytecznych opakow ań 
szklanych (również stłu
czki).
R az w miesiącu, począw 
szy od 6 kw ietnia 1992 
roku  w wyznaczonych 
punk tach  m iasta, odpo
wiednio oznakow any sa
m ochód oczekiwał będzie 
na  dostaw ców  szkła od 
padow ego (daty, godziny 
i m iejsca wg harm onogra
mu).

Zachęcam y m ieszkańców 
m iasta do skorzystania 
z okazji i pozbycia się 
bezużytecznych opako
wań szklanych oraz stłu
czki.

Wiceprezydent Miasta 
inż. Marian Adamczyk

c. d. na str. 2

zjedzą
C h w a ł o w i c e ?
Uchylam się od obowiązku 

zrelacjonowania tego spotka
nia. Żadne słowa nie oddadzą 
atmosfery naładowanej wściek
łością, a nawet furią. Żadne ar
gumenty racjonalne nie przeli
cytują DEMAGOGII i żadne 
odwołania do zasad fair play nie 
powstrzymają GRACZY zde
cydowanych na faule.

Zamiast oceny spotkania sa
morządu dzielnicy i mieszkań
ców Chwałowic z ZARZĄ
DEM MIASTA, przytoczę je
dynie słowa zasłyszane od star
szej pani, uczestniczącej w tym 
osobliwym widowisku /pani ta

miała także swoją sprawę „na 
wątrobie, /... Cytuję jej słowa 
dosłownie: „gniazdo szerszeni,, 
/to o swoich współobywate
lach/; „no tak, znaleźli sobie 
chłopca do bicia„ - to o prezy
dencie miasta i jego zastępcach.

Tak osądziła swych sąsiadów 
mieszkanka tej dzielnicy. Ilu je
szcze zdobyło się na podobny 
osąd atmosfery tego spotkania 
i skandalicznych wręcz aspek
tów niektórych sojuszy ujaw
nionych na salce katechetycznej, 
chwałowickiej parafii?

Trzy godziny tam spędzone, 
c. d. na str. 3

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI OPAKOWAŃ 
SZKLANYCH

Poniedziałek - 6 kwiecień, 4 maj, godz. 13. 00 -14. 00 - Piaski, 
ul. W olna/obok Szkoły Podst. nr 3/; 1 czerwiec, godz. 14. 15
- 15. 00 - Ligota, ul. K. Miarki /obok Szkoły Podst. nr 4/,
15. 15 - 16. 00 - skrzyżowanie ul. Wyzwolenia i ul. Św. An
toniego, 16. 15 - 17. 00 - parking przy ul. Chalotta nr 6 i 8,
17. 15 - 18. 00 - ul. Dworcowa nr 5 i 7

Wtorek - 7 kwiecień, 5 maj, godz. 15. 00 - 16. 00 - obok 
hydroforni przy ul. Sławików; 2 czerwiec, godz. 16. 15 -17. 00
- obok ADM przy ul. Dworek, 17. 15 -18. 00 - ul. Grunwaldz
ka 7

Środa - 8 kwiecień, 6 maj, godz. 15. 00 -16. 30 - parking obok 
ADM przy ul. Chabrowej la; 3 czerwiec, godz. 16. 45 -18. 00
- parking obok pawilonu handlowego przy ul. Dąbrówki

Czwartek-9 kwiecień, 7 maj, godz. 15. 00-16. 30, za blokiem 
przy ul. Kominka nr 37 /obok hydroforni C-2/; 4 czerwiec, 
godz. 16. 45 - 18. 00 - parking obok pawilonu handlowego 
„Wanda,,

Piątek - 10 kwiecień, 8 maj, godz. 15. 00 - 16. 30 - 
Oś. Reymonta, Oś. Kilińskiego, Sklep Spożywczy przy 
ul. Kilińskiego; 5 czerwiec, godz. 16. 45 -18. 00 - Parking przy 
ul. Młyńskiej

Poniedziałek - 13 kwiecień, 11 maj, godz. 15. 00 - 16. 00 - 
Chwałowice za blokiem przy ul. 1 Maja 93; 8 czerwiec, godz.
16. 15 - 17. 00 - Chwałowice parking obok kościoła przy 
ul. Gałczyńskiego -17. 15 -18. 00 - Radziejów szyb „Marcin,,

Wtorek - 14 kwiecień, 12 maj, godz. 14. 00 - 15. 00 - 
Zamysłów parking przy skrzyżowaniu ul. Plebiscytowej 
i Polnej; 9 czerwiec, godz. 15. 15 - 16. 00 - Niedobczyce 
parking obok stadionu przy ul. Górnośląskiej, godz. 16. 15 - 
17. 00 - Niedobczyce skrzyżowanie, ul. Paderewskiego 
i ul. Barbara 15A, godz. 17. 15 - 18. 00 - parking przy 
ul. Wrębowej nr 1

Środa - 15 kwiecień, 13 maj - Niewiadom, parking przy ul. 
Morcinka nr 5 , 10 czerwiec, godz. 16. 15-17. 00-Niewiadom 
skrzyżowanie Racławicka i ul. Sportowa, godz. 17. 15 -18. 00
- Zebrzydowice Szkoła nr 12, ul. Buhla

Czwartek - 16 kwiecień - Orzepowice, ul. Łączna 24 , 14 maj, 
11 czerwiec, godz. 15. 15 -16. 00 -Wielopole, ul. Mglista nr 13 
i 14, godz. 16. 15 -17. 00 - Wielopole, ul. Gliwicka 109, godz.
17. 15 - 18. 00 - Rybnik parking obok stadionu przy 
ul. Żużlowej

Piątek - 17 kwiecień, 15 maj, godz. 14. 00 - 15. 00 - 
Boguszowice Stare park przy ul. Małachowski ego; 12 czer
wiec, godz. 15. 15 -16. 00 - Boguszowice, ul. Patriotów nr 25, 
godz. 16. 15 - 17. 00 - Osiedle Południe blok nr 59 B

DELEGATURA INFORMUJERedakcja
dziękuje

dwu uprzejmym panom 
z szarego „fiata 125,,, którzy 
w sobotę wieczorem ofiaro
wali pomoc i fachową radę 
oraz część zamienną z włas
nego samochodu, aby nasz 
przepracowany „maluch,, 
nie został na drodze.

REDAKCJA

I.  W roku szkolnym 
1992/93 ulegają likwidacji 
2 - letnie Studia Nauczyciel
skie. Oznacza to, że nie bę
dzie przeprowadzony nabór 
maturzystów do tych ucze
lni. Miejsce SN zajmą 3 - 
letnie Kolegia Nauczyciel
skie. To samo dotyczy Lice
ów Pedagogicznych.
Z dniem 1. 09. 1992 r. ucznio
wie obecnych II i III klas LP 
staną się odpowiednio

LISTY D O  
REDAKCJI

Szanowna Redakcjo!
Z opóźnieniem spowodowa

nym złym stanem zdrowia prze
kazujemy niniejszym kilka uwag 
do artykułu o naszym Ojcu, 
Władysławie Weberze, zamiesz
czonego w „Gazecie Rybnic
kiej,, z dnia 10 stycznia br.

Publikację przyjęłyśmy z za
dowoleniem, widząc w niej do
wód pamięci o zasłużonym oby
watelu Miasta Rybnika oraz 
chęć przybliżenia tamtejszej 
społeczności Jego postaci, jako 
sumiennego, kompetentnego 
i co ważne, efektywnego praco
wnika samorządu miejskiego. 
Byłaby to intencja zrozumiała, 
zwłaszcza obecnie, gdy demo
kratyczne formy zarządzania 
znajdują się w stadium rozwoju. 
Zauważyłyśmy jednak z przy
krością w tekście artykułu p. 
Szołtyska uchybienia, bądź po
myłki.

Trudno mianowicie przypuś
cić, aby Ojciec podał jako datę 
swego urodzenia rok 1992. 
Umieszczenie jej w cytacie ży
ciorysu Władysława Webera 
przypisać można albo złej woli 
autora albo niestarannej korek
cie.

Jubileusz 25-lecia na stanowi
sku burmistrza obchodził Ojciec

Jeszcze o kamuflażu

Do artykułu zatytułowanego 
„Kamuflaż...,, /Gazeta Rybnic
ka nr 9 z dnia 6. III. 1992 r. s. 7 
/  oraz do odpowiedzi na ten 
tekst /Gazeta Rybnicka nr 10, 
13. III. 1992, s. 2 /,  życie dopisało 
jakby dalszy ciąg, gdyż w ubieg
łą niedzielę w katolickich koś
ciołach trzech rybnickich deka
natów /Rybnik Centrum, Ryb
nik Północ i Rybnik - Bogu
szowice/ odczytana została 
z ambon odezwa do katolików 
naszego miasta. Oto fragment:

„Ostatnio w plenerze naszego 
miasta na styku ulic Powstańców 
i Sobieskiego, na granicy parafii 
Matki Boskiej Bolesnej i parafii 
św. Antoniego, pojawiła się skar
bonka początkowo z napisem 
„OFIARA,,, a obecnie „OFIA
RA NA MISJE,,.

Skarbonce patronuje ktoś, 
którego strój przypomina zakon
nika katolickiego kościoła... Ja
ko, że w tym miejscu przepływa

uczniami III i IV LO.

II.  Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Katowi
cach dokonało oceny sieci 
szkolnych w województwie 
katowickim. Na odnotowa
nie zasługuje fakt, że w br. 
szkolnym zwiększył się 
wskaźnik przyjęć do liceów 
ogólnokształcących. Spoś
ród 1028 szkół podstawo
wych, w 111 uczą się dzieci

2

istotnie w 1947 r., lecz nie „tuż 
przed śmiercią,, jak podaje Ga
zeta, bowiem zmarł On w 1961 
roku, czyli 14 lat po jubileuszu. 
Pozytywny, mimo wspomnia
nych potknięć, wydźwięk arty
kułu został poważnie nadwąt
lony przez umieszczenie na tej 
samej stronie Waszej Gazety 
„Ciekawostek archiwalnych,,. 
Chciałybyśmy wierzyć, że ich 
autor, snujący różnego rodzaju 
domniemania nie miał zamiaru 
podważenia autorytetu burmis
trza Webera.

Tym niemniej uważamy za 
swą powinność zapewnić, że Oj
ciec znał i skrupulatnie stosował 
zasady ortografii polskiej.
Mała litera w słowie „niemcy,, 
była zapewne zamierzona.
W imię prawdy należy także 
wyjaśnić sprawę życzeń płk. Zię
tka z okazji omawianego jubi
leuszu, napisanych jakoby na 
odwrocie hitlerowskiego druku. 
Życzenia oryginalne, na blan
kiecie z nadrukiem w lewym 
górnym rogu „Wojewoda Śląs
ko-Dąbrowski,, z dnia 7 lipca 
1947 r. znajdują się wśród na
szych pamiętek po Ojcu.
I jeszcze jedno: lata okupacji 
były dla naszej Rodziny wielkim 
dramatem, jednak nigdy Nie
mcy nie zdołali nas upokorzyć. 
Pomimo niedostatku i stałego 
zagrożenia Ojciec zachował hart 
ducha, był powszechnie szano
wany i podziwiany.

Reasumując, wyrażamy na
dzieję, że artykuł „Ćwierć wieku

wielu rybniczan, przechodnie po
wodowani pierwszym odruchem 
i intencją wsparcia dzieła katolic
kich misji, składają ofiary, a po
tem mają słuszne wątpliwości czy 
swoją ofiarą wsparli to, co zamie
rzali. Wiedzą przecież, że księża 
liczących się kościołów katolic
kich i chrześcijańskich nie zbiera
ją ofiar na ulicach.

Zaniepokojeni swoimi wątpli
wościami i zdezorientowani pyta
ją swoich księży parafialnych, 
czy składając do skarbonki na 
ulicy wsparli potrzeby kościoła 
katolickiego, bo na tym im zale
żało.

Odpowiadając podkreślamy, 
że zarówno ta skarbonka jak  
i wszyscy, którzy za nią stoją, nie 
mają nic wspólnego z jakąkol
wiek parafią katolicką,,.

Swoją odezwę zaś rybniccy 
duszpasterze kończą następują
cymi słowami: „... macie prawo 
być poinformowani, że ci, którzy 
wydają się być katolickimi za
konnikami, w rzeczywistości nie 
mają nic wspólnego z katolickim 
kościołem,,

/ s z o ł /

na II i III zmianie. 24 pro
cent wszystkich szkół pod
stawowych stanowią placó
wki duże, w których uczy się 
powyżej 700 uczniów. W 101 
małych szkołach liczba 
uczniów nie przekracza 100. 
Wobec takiego faktu, dyrek
torzy Delegatur wspólnie 
z samorządami lokalnymi 
rozważą zasadność prowa
dzenia i utrzymywania tych 
placówek.

III.  W związku z licznymi 
pytaniami do „GR„ w sprawie

na Ratuszu,,, abstrahując od 
omyłek i przeinaczeń, został ży
czliwie przyjęty przez mieszkań
ców Rybnika.

Życzymy Szanownej Redak
cji powodzenia w dalszej pracy 
publicystycznej, w kontynuo
waniu chlubnej tradycji Gazety 
Rybnickiej.

Z poważaniem:
Wanda Weber - Koraszewska, 

Katowice
Magdalena Weber, 

Katowice, ul. Koszalińska 35 m2 
Felicja Weber-Zawojska,

Katowice, ul. Gliwicka 130 
Maria z d. Weber Gottwaldowa, 

Warszawa

Bawiliśmy się 
„szampańsko,,

Przywitanie Wiosny w naszej 
Szkole Podstawowej nr 2 w Ry
bniku odbyło się dnia 23. III. br. 
w sposób może mniej tradycyj
ny, ale za to bardziej bezpieczny.

Samorząd Szkolny naszej 
szkoły zorganizował wspólną 
zabawę dla wszystich. Zabawę 
zaczęliśmy meczem koszykówki 
chłopców pomiędzy SP nr 9 i SP 
nr 2, z którego cały dochód prze
znaczony został dla naszych 
przebywających w szpitalu kole
gów. Każdy kupował bilet za tyle 
ile był w stanie ofiarować. Ze
braliśmy 880. 000. -zł. Oczywiście 
wygrali nasi mistrzowie z SP 
2 pod kierunkiem mgr Miros
ława Orczyka.

Po meczu dla klas IV do VIII 
odbyła się Mini Lista Przebo
jów. Konferensjerkami były Ba
sia i Ola z klasy VII a. Prezen
towały się różne zespoły, zaba
wy i śmiechu było co niemiara.

Fundatorem nagród był Ko
mitet Rodzicielski /były wspa
niałe misie, Alfy, kasety i książe
czki/. Dla reszty, jako nagrodę 
uznania zostały rozdane pyszne 
cukierki; resztę rzucono w stro
nę rozbawionej kibicującej pub
liczności.

Bawiliśmy się „szampańsko,, 
i nie chciało się nam wracać do 
domu.

Równolegle w kl. I-V podczas 
meczu odbył się wybór Miss 
i Mistera naszej szkoły. Każdy 
z uczestników przemaszerował 
z numerkiem przed jury i pub
licznością. Kilka słów o sobie 
dopełniło prezentacji. Nagrody 
znów uświetniły całą imprezę; 
zwierzaczki w torebkach i plu
szowe maskotki bardzo podo
bały się laureatom.

Z utęsknieniem czekamy na 
dalsze imprezy tego rodzaju.

Uczniowie SP2, Rybnik

wie naboru do zasadniczych 
szkół zawodowych informu
jemy, że egzaminów wstęp
nych do szkół zawodowych 
nie ma. Ze względu na dużą 
ilość podań o przyjęcie do 
szkoły, dyrektor placówki 
może dokonać wyboru kan
dydatów na podstawie kon
kursu świadectw lub spraw
dzającego dyktanda. Pełny 
wykaz szkół średnich i zawo
dowych na terenie Delegatu
ry podamy w następnym nu
merze „GR„.

Wizytator: Z. Golińska

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Czy szczury zjedzą Chwałowice?
c. d. ze str. 1
nie mogą jednak pozostać bez 
refleksji, a ta, jest niestety gorz
ka, jak większość prawd pozna
wanych w ciągu życia... ZA 
WSZYSTKICH INNYCH MI 
ZAPŁACISZ... Pierwsza to ta, 
że choć władza już nowa, to nie
nawiść do niej jest stara, zapiek
ła, odreagowująca dawne upo
korzenia /ale i własne słabości, 
podłości i komformizmy/, daw
ną niemoc i obecne realne kon
sekwencje panowania realnego 
socjalizmu w Polsce przez lat 40 
i parę.

Mechanizm tego odreagowa
nia jest w gruncie rzeczy dość 
banalny, ot taki jak w popular
nej piosence: „za wszystkich in
nych miły mi zapłacisz,,... Tym 
zaś, który dług ma zapłacić jest 
obecny Zarząd Miasta Rybni
ka, oskarżany głównie o to, że 
w ciągu niecałych dwu lat rzą
dzenia miastem, nie sprawił CU
DU odwrócenia wszystkich plag 
i nieszczęść minionego okresu 
od zagrody chwałowickiej.

Mieszkańcy Chwałowic, ob
szaru zdewastowanego przez 
eksplotację górniczą wiedzą 
i widzą na co dzień, że ich środo
wisko to ogromna rana. Jednak 
proces ten rozpoczął się 80 lat 
temu, gdy pierwsi górnicy zje
chali pod chwałowicką ziemię. 
Kopalnia zmieniała tę okolicę 
od zawsze/mało kto pamięta, że 
obecny Dom Kultury postawio
ny jest na dołach i mokradłach 
zasypanych kamieniem z „gru
by, / . . .

Najbardziej dramatyczne 
zmiany zaczęły się jednak w cza
sach dla górnictwa najlepszych, 
bo w latach gierkowskiej „pro
sperity,,. Węgiel i górnicy, to 
były dwa symbole„potęgi pol
skiej gospodarki,,, sięgaliśmy po 
4 miejsce w świecie w ilości wy
dobytego węgla, a w ślad za tymi 
aspiracjami zmieniano techno
logie wydobycia na coraz bar
dziej agresywne dla środowiska, 
bo taką jest metoda na zawał, 
zwłaszcza przy zastosowaniu 
koncentracji wydobycia. Z ko
palń węgiel płynął coraz szer
szym strumieniem, a wraz z nim 
- proporcjonalnie większa ilość 
kamienia /w  przypadku KWK 
„Chwałowice,, do 35 proc. wy
dobycia brutto/. Ale i pieniądze 
wypłacane górnikom rosły tak
że...

POPIOŁY I ZGLISZCZA

Niestety skutki ekologiczne 
tak intensywnej eksplotacji 
nieuchronnie kumulowały się, 
bo na pełne wywiązanie się 
z obowiązku przywracania po
wierzchni jej naturalnych wa
runków zawsze brakowało pie
niędzy, przejadanych przez cały 
kraj. Obecnie, po dziesiątkach 
lat działalności kopalni, Chwa
łowice są środowiskiem chorym 
ekologicznie i społecznie, dla 
którego praktycznie nie ma roz
wiązań dobrych, są jedynie 
mniej lub bardziej łagodzące. 
Obszar, którego osiadanie prze
widziano na 25 m, musi przeżyć 
cały cykl bolesnych przeobra
żeń, aby chociaż finał miał wy
dźwięk optymistyczny. Co za
tem można, będąc uczciwym 
człowiekiem i odpowiedzialnym 
gospodarzem, obiecać choremu 
środowisku w Chwałowicach 
? Jak „przelicytować,, demago
giczne hasła rozbudzające frust
racje społeczności i tak chorej

z nadmiaru zagrożeń otaczają
cych ją zewsząd, nawet za włas
nym płotem?

A czy miraże dawnej szczęś
liwości można roztaczać przed 
oczyma ludzi udręczonych wi
dokiem deformowanego otocze
nia, rozrytych hałd i łąk zamie
niających się w mokradła lub 
zapadliska? Środowisku chore
mu i w tym, że odrzucającemu 
prostą logikę przyczyn i skut
ków, gdy te ostatnie trudne są 
do zaakceptowania? Czy moż
na obiecywać CUD? Lub we
zwać Alladyna z jego cudowną 
lampą i dać mu zadanie: „przy
wróć nam krajobraz piękny i nie 
skażony przemysłem, przywróć 
nam „Chwałowice na trzech 
wzgórzach położone,,, ale zo
staw nam o panie majątek, któ
rego dzięki kopalni dorobiliśmy 
się,, /bo  jak uczy mit o królu 
Midasie, nawet cudotwórca mu
si otrzymywać logiczne polece
nia/.

Tak więc, nie można szkód 
spowodowanych przez kopalnię 
oderwać od szans, które ona 
dała i daje nadal mieszkańcom 
Chwałowic oraz całego Rybni
ka. Tak jak nie można ludzi 
obolałych życiem w chorym śro
dowisku karmić złudzeniami, że 
jedną decyzją chorobę tę można 
uleczyć. To jest nieuczciwe w ka
żdej grze, a szczególnie nieprzy
zwoite w grze radnego wobec 
swoich wyborców, których 
mandat zobowiązuje do rzetel
nego mówienia prawdy o rea
liach naszego gospodarowania.

Dlatego uważam, że spotka
nie chwałowickiego samorządu 
i mieszkańców tej dzielnicy z Za
rządem Miasta, choć było spek
taklem mało krzepiącym, to jed
nak było pouczającym zderze
niem demagogii z realizmem. 
Oczywiście niewielu słuchaczy 
na tej sali miało ochotę przyj
mować do wiadomości fakty, 
a skoro już trzeba było - to 
łatwiej przychodziło wierzyć pa
nu Frelichowi / któryjest szefem 
władzy państwowej/ niż panu 
Makoszowi / który jest szefem 
władzy samorządowej/. Czy 
dlatego, że ten pierwszy zrezyg
nował z ciężkiego chleba wice
prezydenta miasta już po kilku 
dniach, na rzecz posady pierw
szego urzędnika państwowego 
w naszym rejonie, władzy o tyle 
wygodnej, że nie ponoszącej 
bezpośredniej odpowiedzialnoś
ci za rybnicką, w tym i chwało
wicką rzeczywistość? Dylemat: 
komu wierzyć? wielu chwałowi
czan rozstrzygnęło prosto: nie 
wierzyć władzy, która nie chce 
obiecać CUDU. Wierzą zatem 
panu J. Frelichowi, choć też jest 
władzą i to nie byle jaką, ale 
chyba dlatego, że „nie skalany,, 
odpowiedzialnością za skrze
czącą rzeczywistość rybnickiego 
gospodarstwa samorządowego 
może łudzić rozgoryczonych 
współmieszkańców swojej dziel
nicy poetycką wizją powrotu do 
nieskażonej natury „Chwałowic 
na trzech wzgórzach położo
nych,,, Chwałowic sprzed 50 lat, 
ich idyllicznych widoków, czys
tego powietrza i wody oraz łąk 
zielonych i pól bez nieużytków. 
Być może to komfort pracy bez 
natychmiastowej weryfikacji 
każdej decyzji skłonił go do za
proponowania zebranym wnio
sku o uznanie Chwałowic za obszar

obszar klęski ekologicznej, co jego 
zdaniem jest jedynym lekarst
wem na wszystkie bolączki tej 
dzielnicy, która otrzyma w ten 
sposób miliardy złotych płaco
nych przez kopalnię do kasy 
Ministerstwa Ochrony Środo
wiska. Ile złudnych nadziei moż
na jeszcze sprzedać sfrustrowa
nym współobywatelom? Czy 
kwestia podniesienia rzędnej 
zwałowiska, zlokalizowanego 
na obszarze osiadającym, a więc 
i tak zdewastowanym i nadal 
narażonym na deformacje, to 
objaw arogancji władzy, która 
wydała kopalni na to zgodę, czy 
decyzja wybierająca pomiędzy 
złem mniejszym i większym? Bo 
kolejnym złudzeniem jest wiara, 
że zmiana technologii wydoby
cia w KWK „Chwałowice,, 
z eksploatacji zawałowej na 
podsadzkową to tylko kwestia 
woli i decyzji jej dyrekcji. To

Oczywiste jest, że metoda zawałowa, 
czyli „na rabunek,, jest nie tylko 
z technologicznej nazwy rabun
kowa; wobec środowiska na po
wierzchni jest technologią naj
bardziej agresywną, ale stoso
waną powszechnie na świecie 
w kopalniach o dużej miąższości 
pokładów. Nie należymy jeszcze 
do krajów mających inne źródła 
energii niż węgiel i dlatego odej
ście od tej technologii limitują 
nie tylko popyt na węgiel, ale 
i koszt inwestycji związanych 
z wydobyciem podsadzkowym. 
Zapewne dożyjemy czasów, gdy 
malejący popyt pozwoli na 
wprowadzenie bardziej cywili
zowanych, ale i droższych me
tod eksploatacji. Czas ten jed
nak jeszcze nie nadszedł.

Kto twierdzi inaczej - albo 
sam ulega złudzeniu, albo świa
domie wprowadza w błąd społe
czeństwo Chwałowic.

doprowadzić do absurdu lub jej karyka
tury, a każdą wartość strywiali
zować lub ośmieszyć.

Czy chwałowiczanie są świa
domi, że w imieniu całej ich 
społeczności występują ludzie, 
którzy ideę samorządności spro
wadzić chcą do trywialnego ego
izmu lokalnego, czyli karykatu
ry społeczeństwa obywatelskie
go?

Bo chyba jednak więcej egoiz
mu niż poczucia obywatelskiej 
wspólnoty powoduje protest 
przeciwko punktowi drobnej 
sprzedaży węgla, przeciwko lo
kowaniu pyłów dymnicowych 
z Elektrowni „Rybnik,, w szy
bach kopalni /od  150 do 200 ton 
dziennie przywozi się w za
mkniętych cysternach/.

Na zakończenie wypada za
dać publicznie jeszcze jedno py
tanie: czy wszyscy chwałowicza
nie wiedzą, że w ich imieniu 
występuje pan Tadeusz Ochwat, 
człowiek znany w tym środowis
ku, jednak z przyczyn, które 
odbierają mu prawo do wystę
powania w roli Katona? Pomi
jając aspekt moralny jego wy-

Ta góra na horyzoncie to rekultywowana hałda KWK „JANKOWICE”... Tylko 
mieszkańcy Świerklan wiedzą, że kilka lat temu horyzont przy drodze do Jastrzębia był bez 
tego wzgórza.  Foto: W. Troszka
przecież kwestia pieniędzy i tylko 
pieniędzy.

Trzeba bowiem rzetelnie 
przedstawić cały ciąg konsek
wencji, jako że koszt wymiany 
obudowy zmechanizowanej 
w jednej tylko ścianie na typ 
podsadzkowy,  wraz z wymianą 
kombajnu i tras transportowych 
/ konieczna jest bieżąca dostawa 
materiału podsadzkowego do 
wyrobiska/, zakupieniem i in
stalacją odpowiednio wydaj
nych urządzeń przygotowują
cych kamień do podsadzania, to 
wydatek rzędu 120 mld złotych. 
TYLE TRZEBA WYDAĆ NA 
POCZĄTEK, ABY ZAMIE
NIĆ JEDNĄ ŚCIANĘ ZAWA
ŁOWĄ NA PODSADZKOWĄ 
! Do kosztów trzeba też wliczyć 
natychmiastowe obniżenie po
ziomu wydobycia, co dla rodzin 
chwałowickich, gdzie każdy nie
mal żyje z kopalni, nie jest ta
jemnicą. Czytelnikom mniej zo
rientowanym wystarczy wyjaś
nienie, że eksploatacja na zawał 
jest szybka, ściany urabia się na 
wszystkich zmianach z wyjąt
kiem godzin konserwacyjnych, 
natomiast podsadzanie skraca 
czas eksploatacji ściany o jedną 
zmianę, a tym samym zmniejsza 
ilość wydobytego węgla. Oczy

Natomiast stwierdzenia u ło
ża ciężko chorego, że: „zapraw
dę jest z panem źle,,, to zajęcie 
mało produktywne.

CZY SZCZURY ZJEDZĄ 
CHWAŁOWICE?

Nie wiem. Ale tego właśnie oba
wiają się ludzie, którzy zaprotes
towali przeciwko otwarciu pun
ktu skupu szmat, złomu i maku
latury w Chwałowicach.

Nie znam dokładnie gustu 
szczurów, ale chyba mają po
żywniejsze menu w różnych hur
towniach i magazynach żywno
ści...

Natomiast rozproszone od
padki to prawdziwe zagrożenie 
ekologiczne i po prostu bałagan 
na wielu placach i podwórkach.

Wiem też, że sprzeciw wobec 
punktu drobnej sprzedaży węg
la to kolejny dowód braku zgo
dy na logikę przyczynowo - sku
tkową. „Niech gdzie indziej so
bie kupują,,... Tak mówiono na 
sali. Ale „gdzie indziej,, będą też 
zostawiane pieniądze, a nie 
w kasie chwałowickiej kopalni. 
A „drobna sprzedaż,,, to wcale 
nie tak drobne pieniądze, skoro 
w ten sposób sprzedaje się 1/5 
wydobycia kopalni Chwałowi
ce.

Każdą ideę można doprowadzić

stąpienia, mam poważne powo
dy, aby wątpić w prawdziwość 
jego argumentów merytorycz
nych. I to z prostego powodu: 
przez 15 lat jako dziennikarz 
obserwowałam realia przemysłu 
górniczego w Polsce i dlatego 
dobrze wiem, że osoba, która 
przez 16 lat pełniła funkcję kie
rownika „powierzchni,,
w KWK „Chwałowice,, zna 
wszystkie kulisy ówczesnych 
gier pozorujących praworządne 
działania górniczego lobby, 
a faktycznie - brutalnie realizu
jącego najbardziej wygodne dla 
technokratów warianty rozwią
zań. I to w każdej dziedzinie, 
również w sprawach rekultywa
cji zwałowisk. Twierdzenie za
tem, że w „tamtych czasach za
planowano rekultywację hałd,,, 
a skoro nadal sypie się na nie 
kamień, to z winy nowej władzy, 
która na to pozwala - to coś 
więcej niż krótka pamięć... Po
dziwiałam dobre samopoczucie 
tego pana. Zadziwiały mnie tak
że sojusze niespodziewanie uja
wniane na tej sali, ale to już 
całkiem inna sprawa...

EUGENIA PLUCIK 
PS W następnym numerze 

„GR„ szeroka informacja o pla
nowanych wariantach rekulty
wacji terenów zdegradowanych 
przez KWK „Chwałowice,,.
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maraton z juroramiPoetycki
Przed tygodniem, w czwartek, 

na Małej Scenie Rybnickiego 
Ośrodka Kultury odbył się kon
cert finałowy miejskich elimina
cji tegorocznej edycji Ogólnopol
skiego Konkursu Recytatorskie
go i Poezji Śpiewanej, będący 
zwieńczeniem dwudniowych 
zmagań młodych recytatorów 
i trubadurów. W całej imprezie, 
nie licząc jurorów, wzięło udział 
około sześćdziesięciu osób pre
zentujących zróżnicowany po
ziom. Zanim aktorsko-recytato
rska ława przysięgłych wybrała 
w jej opinii najlepszych, w ciągu 
dwóch dni na scenie młodzi lu
dzie zmieniali się jak w kalejdo
skopie sprzedając swe aktualne 
umiejętności.

Podczas gdy jedni zajęci byli 
recytowaniem, inni w napięciu 
przygotowywali się do swego 
występu, inni analizowali to co 
sami przed chwilą wyczyniali na 
scenie, jeszcze inni ze strategicz
ną uwagą obserwowali rywali. 
W czasie prezentacji nie zawsze 
panowała idealna cisza, jako że 
pomieszczenie pełne było mło
dzieży, a wszystko trwało dość 
długo i słuchanie z uwagą 
wszystkich pod rząd było fizycz
ną niemożliwością. Podziwiać 
jurorów, którzy w stopniu nie
naruszonym dotrwali do końca. 
Sam obserwując niekontaktowe 
zmagania recytatorów stwier
dziłem, że najlepszą formą dają
cą chyba odbiorcy najwięcej 
przyjemności i najwięcej swois
tych możliwości odbioru jest 
jednak tradycyjna, cicha lektura 
wierszydeł. Słuchanie innych to 
jednak przedsięwzięcie dość mę
czące. Podziwiać jurorów...
Za odwagę cywilną podziwiać 
należy jury, które w drugim dniu 
konkursowych przesłuchań po
stanowiło porozmawiać z młody
mi ludźmi, pragnącymi rozwijać 
swe umiejętności recytatorskie, 
jakie by one nie były. Młodzież 
słuchała z uwagą, z czasem jed
nak na ich twarzach pojawiać 
się zaczęły grymasy świadczące 
o narastających wątpliwo
ściach. Najwięcej ich wzbudziła 
kwestia doboru przez młodego

młodego odtwórcę repertuaru. Po
szczególni członkowie sądu naj
wyższego, wypowiadając po
szczególne kwestie, coraz bar
dziej zdecydowanie zaczęli wy
pychać poza recytatorski na
wias coś, co nazywa się powsze
chnie kreacją. Moim zdaniem 
recytator to ktoś łączący w sobie 
zadania twórcy i odtwórcy, bę
dący w pewnym zakresie interp
retacyjnym suwerenem. Okaza
ło się jednak, że nie do końca; że 
młoda dziewczyna, gdy recytuje 
utwór będący projekcją stanów 
emocjonalnych doświadcza
nych przez młodą narkomankę, 
dojrzałą kobietę czy steraną ży
ciem kobiecinę nie brzmi wiary
godnie. Czy mówiąc o uroku 
niebieskich oczu trzeba koniecz
nie oczyma takiej barwy kokie
tować szanowną komisję?

Czy tworząc własną interpretację

interpretację, trzeba koniecznie na szalę 
rzucać własne życiowe doświad
czenia? To zagadnienie popchę
ło mnie w sferę rozmyślań nad 
osobą recytatora. No bo tak wła
ściwie, to kto ON jest? Namiast
ka aktora? Aktor niedokoń
czony? Byt przejściowy czy po
średni? Jakie środki wyrazu

powinien mieć do swojej dys
pozycji: tylko głos czy do tego 
jeszcze własne mniej lub bar
dziej „sprawne,, ciało?

Moim zdaniem rzeczą najważ
niejszą jest głos. Skupienie się 
tylko na nim, na wydobyciu 
wszystkich drzemiących w nim 
możliwości prowadzić może do 
wspaniałych efektów i nie miał
bym nic przeciwko temu, żeby na 
podobnych konkursach recytato
rzy występowali za kurtyną, nie 
musząc martwić się o efekty wi
zualne. Recytator zajmujący mą 
uwagę swoją postacią, jak pięk
na by ona nie była, jest dla mnie 
anachronizmem i niepotrzeb
nym dodatkiem odwracającym 
uwagę od rzeczy istotnych. Pra
wdziwi mistrzowie samym gło
sem czynią cuda.

Tak postrzegam te sprawy 
i taki mają one dla mnie wymiar,

przyznaję - zupełnie prywatny 
i osobisty. Ale każdy szuka 
w życiu czegoś swojego i trak
towanego na własny, niepowta
rzalny czasami sposób.

Wracając do spraw zasadni
czych; sam koncert laureatów 
rybnickiego przeglądu został 
pomyślany na tyle sprytnie, że

po tych najlepszych zdaniem jury 
recytatorach młodszego pokole
nia wystąpili Ci, którzy ich oce
niali, czyli sami jurorzy, których 
zresztą mieli ocenić młodsi kole
dzy przyznając swoją nagrodę. 
Po krótkiej przerwie odbyło się 
oficjalne ogłoszenie wyników 
konkursu i wręczenie nagród 
ufundowanych przez Wydział 
Kultury Urzędu Miejskiego. 
Swoją nagrodę, po sprawnie 
przeprowadzonym głosowaniu, 
miała również okazję przyznać 
młodzieżowa publiczność.

Jury postanowiło przyznać 
dwie równorzędne pierwsze na
grody Justynie CUL, uczennicy 
I LO w Rybniku oraz Aleksand
rze BIAŁAS, z II LO obdarzonej 
jak na mój gust prowincjusza 
naturą nazbyt hałaśliwą i mę
czącą, dającą się nieco we znaki 
otoczeniu, ale może teraz taka 
moda. Zapytana o konkurs po
wiedziała:
-Podoba mi się konkurencja, 
ilość osób biorących w nim 
udział. Podoba mi się również 
pomysł występu samych jurorów. 
Nie podoba mi się natomiast, że 
nie wszyscy potrafią się zacho
wać.
Drugą nagrodę otrzymał Marek 
PŁONECZKA uczęszczający 
do Zespołu Szkół Ekonomicz
no-Usługowych. Cała ta trójka 
weźmie udział w przesłucha
niach wojewódzkich. Na kolej
nych miejscach sklasyfikowani 
zostali: Izabela Vogel z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługo
wych, trzecia nagroda - Ewa 
Banaszczyk z II LO i Krzysztof 
Maźnio z Zespołu Szkół Mecha
nicznych - równorzędna czwar
ta nagroda. Jurorzy przyznali 
również siedem równorzędnych 
wyróżnień.

Specjalne nagrody otrzymali 
również pedagodzy, którzy zaję
li się przygotowaniem swych 
podopiecznych do tegoż konku
rsu: Jadwiga Bronowska z Ze
społu Szkół Ekonomiczno-U
sługowych, Bogumiła Chmiest 
z I LO i Sylwia Kolar z II LO. 
Młodzieżowa publiczność swoją 
nagrodę przyznała Jerzemu Dę
binie, który występując na scenie 
zrobił na widzach największe 
wrażenie.

/W . T. /

 GAZETA  RYBNICKA

Na temat
JAN  NOW ICKI-aktor 

również z wielu filmów, które 
„Dziura w z i e m i ,, , Sanatorium
żeby wymienić kilka najlepszych 
niewątpliwie z roli starego 
dzieje pałacu w Pszczynie. Od 
Kraków i Budapeszt, jest bowiem 
węgierską Martą Meszaros. 
kilka wybitnych kreacji.

Przed spotkaniem z publicznością 
Ziemi Rybnickiej gościł w naszej 
kilka pytań.

- Godzina Pana spotkani! 
z publicznością na Małej Sce
nie pokrywa się z „głośnym, 
spektaklem „Prostytutki,, na 
Dużej Scenie TZR...

- Ni e  obawiam się o frek
wencję. Mnie wystarczy ma
łe, byle byłoby to odpowied
nie grono słuchaczy. Uwa
żam, że Prewieziencew 
chciał udowodnić, że teatr 
może obyć się bez państwo
wych dotacji, a komercja jest 
dobra na wszystko. Szczerze 
mówiąc, nie mam przekon
ania do takich przedsięw
zięć...

- Przed paru miesiącami 
wszystkich miłośników Sta
rego Teatru zbulwersowała 
wypowiedź dyrektora Tadeu
sza Bradeckiego o trudnej sy
tuacji finansowej tej zasłużo
nej placówki...

- Sytuacja uległa poprawie. 
Nasz teatr będzie jedyną 
subwencjonowaną przez 
państwo placówką teatral
ną. A zresztą dość już mam 
rozmów o kobietach, polity
ce i pieniądzach...

- Porozmawiajmy zatem 
o sztuce. Czeka Pana spot
kanie z rybnicką publicznością

Aleksandra Białas - laureatka I miejsca w konkursie
Foto: W. Troszka

O samorządności - cz. IV
Nawet takie supermocar

stwo jak Stany Zjednoczone, 
opiera swą potęgę nie na 
miliarderach, ale na ogrom
nej masie drobnych i śred
nich ciułaczy - podatników.

To właśnie im onegdaj 
składał podziękowania nasz 
prezydent. W Polsce tymcza
sem jest pogoda dla kilku 
czy kilkunastu rekinów fi
nansjery i niewiele się robi, 
aby stworzyć solidną warst
wę średnią. Przy czym nie 
zamierzam tu nic ująć lu
dziom, którzy do swych for
tun doszli własną rzetelną 
i uczciwą pracą. Pomoc ubo
gim, działania charytatyw
ne, to jedynie środki doraź
ne. Bez klasy średniej biedni 
będą jeszcze biedniejsi, zwła
szcza, że bogacze najczęściej 
sięgają do kieszeni głównie

po to, żeby się zareklamo
wać, nie wspominając już 
o tym, że i tak odliczy się im 
to z podatku. Ponadto, im 
większa klasa średnia, więcej 
fortun może z niej wyrosnąć.

Pomimo, iż sprzedano nas 
w Jałcie i pozbawiono dola
rów Marshalla, granice ma
my obecnie optymalne, bo 
etniczne. Nie gardłujemy że
by Niemcy nam oddali zie
mie Obodrzyców i Wiele
tów, a wschodni Sąsiedzi 
Miński Kijów. Nie jeździmy 
po Niemczech z ekspozycją 
„Hołdu pruskiego,,, a po 
Rosji z „Batorym pod Psko
wem,,, bo z naszego realisty 
zrobilibyśmy... surrealistę. 
No, przynajmniej z nas sa
mych. Co najwyżej pewnych 
faktów z historii można użyć

jako kontrargumentów na 
głupie insynuacje. Nikt jed
nak nie powinien się zasta
nawić, czy podnosić alarm, 
jeśli Niemiec przyjezdny lub 
tu zamieszkujący powiada: 
„moje Gliwice,, albo „mój 
Bytom,,, tak jak Polak może 
powiedzieć: „moje Wilno,,, 
„mój Lwów,,, „moje Mona
chium,, czy „mój Lyon,,. Je
śli Niemiec mówi mi „wir 
Oberschlesier,,, to nie obu
rzam się, bo on tu się urodził 
i ja  także. Przeciwnie, czują 
nawet, że coś nas łączy - 
jesteśmy Europejczykami 
i nie idę dopiero do Europy, 
ale jestem w niej osadzony 
mocnymi korzeniami kultu
rowymi. Niemcowi tu za
mieszkującemu też zależy na 
tym marszu do Paneuropy. 
On nie zaprzecza mej pol
skości, ani ja  jego niemiec- 
kości. Łączy nas ta ziemia, 
a państwo polskie absolut

nie nie dzieli. Poza tym obaj 
wiemy, że na bitewnym polu 
nieraz potykali się ze sobą - 
ze strony polskiej np. rot
mistrz Jan Kriegsmacher, 
a niemieckiej np. Otto Po
kojowski. Kultury obu na
rodów są na tyle silne, aby 
asymilować po części lud
ność napływową i tym sa
mym się wzbogacać. Zaś 
wierność własnej narodowo
ści nie powinna w niczym 
zmniejszać tego wzajemnego 
wzbogacania się, a może je 
nawet zwiększyć. Wszystko 
zależy jednak od gospoda
rki. Najlepszym przykładem 
jest Wielkopolska. Jakże 
wspaniały wydaje się serial 
„Najdłuższa wojna współ
czesnej Europy,,, a jakie 
schematyczne jest w porów
naniu z nim ujęcie śląskiej 
sagi w telewizyjnym serialu.

Nawet od wroga i ciemięż
cy mądry potrafi się wiele

nauczyć, jak Cegielski i jemu 
podobni. Wzajemne wzbo
gacenie, tak gospodarcze, 
jak i kulturalne wyszłoby na 
dobre naszemu regionowi.

Skoro nawet książę Habs
burg był za Polskę więziony 
przez gestapo, to daje do 
myślenia i napawa optymiz
mem. Długo jeszcze będzie
my z naszych głów wyrzucać 
stare myślenie i nawyki. Pra
nie mózgów, które nam za
fundowano, zrobiło swoje, 
nawet u tych, którzy dziś 
pragną być bardziej papies
cy niż nasz Wielki Rodak.

Nieraz jeszcze będziemy 
się łapać, że coś mówimy, 
robimy według ,,jedynie słu
sznej idei,,. Mając jednak te
go świadomość, łatwiej zwa
lczymy zło w sobie. Zacznij
my może więc od działań, 
które często z ironią zwie się 
patriotyzmem lokalnym.

M. PALICA

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



f iPROGRAM TELEWIZYJNY
PIĄTEK - 27. 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,, cz. l
10. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ - serial filmowy prod. nie
mieckiej
10. 45 „Szkoła dla rodziców,, 
cz. 2
11. 00 „Nasi, wasi, obcy,, - pro
gram Redakcji Rolnej
11. 40 „Moja modlitwa,,
12. 00 „Wiadomości,,
12. 10 „Program dnia,,
12. 15 „Telewizja Edukacyjna,,
12. 15 „Agroszkoła,, - Użytkowanie

Użytkowanie mięsne bydła
12. 45 „Ekstra,, /10 ost. /  - serial 
dok. prod. angielskiej
13. 25 „EKO,, - LEGO
13. 40 „ABC ekonomii,, / 7 / - 
Praca - Zatrudnienie
13. 50 „Al-Kibla - Kierunek na 
Mekkę,, / 4/ - Kair - dyptyk 
miejski, serial dok. prod. hisz
pańskiej
14. 20 „Teleplastron,, - Społecz
ne problemy współczesnej Euro
py
14. 40 „Jeśli nie Oxford - to co?
15. 00 Telewizja Edukacyjna za
prasza,,
15. 20 Prawa człowieka,,
15. 40 „Uniwersytet Nauczyciel
ski,, - Nauka języka
16. 10 „Program dnia,,
16. 15 „Dla najmłodszych: Ciu
chcia,,

17. 05 Język angielski dla dzieci
17. 15 Teleexpress
1735 „Studio Sport,, - Mistrzo
stwa Świata w łyżwiarstwie figu
rowym - program dowolny par 
sportowych
18.30  „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ / 4 / - serial prod. niemiec
kiej
19. 15 Dobranoc 
1930 Wiadomości
20. 05 „Irlandczycy,, / 2 / - serial 
prod. francusko-irlandzkiej
21. 00 „Polskie ZOO,, -/pow t./
21. 15 „Studio Publicystyczne 
Jedynki,,
21.50 „Szumy, zlepy, ciągi,, / 7 /- 
magazyn artystyczny
22. 15 „Raport,, - publicystyka 
międzynarodowa
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Wieczór konesera,, -

„Nakarmić kruki,, - film fab. 
prod. hiszpańskiej, reż. Carlos 
Saura
030 Poezja na dobranoc

Program 2
730 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Telewizja biznes,,
8. 15 „Pif i Herkules,, - Dobry 
i zły - Hot - Dogowy interes - 
film animowany prod. franc.
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 „Program lokalny,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial USA
10. 00 „CNN,,
10. 15 Język angielski
10. 45 „Rano,,
15. 15 „Powitanie,,
15. 50 „Pif i Herkules,, - Dobry 
i zły, Hot - dogowy interes - film 
animowany prod. franc.

16. 15 „Z kart krakowskiego ar
chiwum,, - Wolne miasto Kra
ków
1630 „Panorama,,
16. 40 „Benny Hill,, - angielski 
program rozrywkowy
17. 10 „Międzynarodowy Dzień 
Teatru,, - historia polskiego tea
tru - program montażowy
18. 00 - 21. 00 „Program regiona
lny,,
21. 00 „Panorama,,
21.30  „Sport,,
21. 40 „Międzynarodowy Dzień 
Teatru,,
22. 10 „Próba,, - spektakl Bogu
sława Schaeffera, reż. Mikołaj 
Grabowski
2330 Kazik Staszewski - Kon
cert Live / l /
24. 00 Panorama
0. 10 Kazik Staszewski - Koncert. 
Live / 2 /

SOBOTA - 28. 03. 92

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 Reda
kcji Katolickiej dla dzieci i ro
dziców
9. 25 „5-10-15,, - program dla 
dzieci i młodzieży
10. 00 Język angielski dla dzieci 
1030 „Wojownicze Żółwie Nin
ja,, - serial anim. prod. USA
11. 00 „Świątynie przyrody,, - 
Grenlandia - film dokum. prod. 
francuskiej
1130 „Wędrówki dalekie i bli
skie,, - Kokaina, cz. 1 - film 
prod. francuskiej

12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 „Z Polski rodem,, - maga
zyn polonijny
13. 00 „Ściśle jawne,, - magazyn 
wojskowy
13. 30 „My i świat,, - magazyn 
aktualnych spraw międzynaro
dowych
14. 00 Walt Disney przedstawia 
„Kacze opowieści,, - „Roztarg
niony profesor,,
15. 15 Z archiwum Teatru Tele
wizji, James Joyce - „Trio,,, reż. 
Jerzy Gruza
16. 10 Studio sport - Mistrzost
wa Świata w łyżw. figurowym
17. 15 Teleexpress
17. 30 „Magazyn sztuk wizual
nych - OKO,,
18. 00 „W 80 dni dookoła świa
ta,, - / 4 /  - serial prod. USA
18. 35 Business Women Club
19. 00 „Małe wiadomości,, - pro

gram informacyjny dla dzieci
19. 10 Dobranoc 
1930 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 20 „Szeregowiec Benjamin,, - 
film fab. USA, reż. H. Zieff, 
wyk. Goldie Hawn i in.
22. 10 „Przeg. Wyd. Tygodnia,,
22. 25 Benefis, czyli Mazepa po 
raz trzeci
22. 05 Sportowa sobota
23. 45 „Obłęd,, - film fab. prod. 
USA, /horror/, reż. Francis 
Ford Coppola

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Bellona,, - program wojs
kowy
8. 00 Halo „Dwójka,,
8. 20 „Mała Księżniczka,, - Lal
ka Emilia /2 /  - serial prod. ja
pońskiej
8. 45 „Dom,, - mag. dla kobiet

9. 10 Shanties 92 - Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Żeglarskiej
9. 40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
10. 00 „Wspólnota w kulturze,, - 
Stanisław Frenkiel
10. 30 „Magazyn przechodnia,,
10. 40 Teatr Osobny - „Klinika 
lalek,,
11. 00 „PKF„
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu „Lunatycy,,, reż. Bohdan 
Poręba
13. 00 „Zwierzęta świata,, - Krai
na Orła / 5 /  - „Podbój bagien,,, 
cz. l - serial prod. angielskiej
13. 30 „Kinomania,, - magazyn 
Krzysztofa Gostkowskiego
14. 00 „Wzrockowa Lista Prze
bojów,, - M. Niedźwieckiego. -
14. 30 „Skalpel i pióro,, - film 
dokum. Tomasza Wiszniew
skiego 15. 05 Sport - Koszyków
ka zawodowa NBA

16. 00 Program dnia
16. 05 „Warszawskie Spotkania 
Teatralne,, - „Skrzypek na da
chu,, - reportaż
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
1630 Panorama
16. 40 „Misz, masz,, - Magazyn 
Nie Tylko Telewizyjny
17. 05 „Nędznicy,, / 4 /  - serial 
prod. francuskiej
18. 00 Program lokalny
1830 „Wielka gra,, - teleturniej
19. 20 „Gość Dwójki,,
1930 „Aktorzy prowincjonal
ni,, - Zofia Melechówna
20. 00 „Dang Thai Song,, - 
w Warszawie - frag. koncertu
21. 00 Panorama
2130 „Obrazy, słowa, dźwięki,, 
- program o sztuce
22. 10 „Człowiek z Hotelu Ritz„ 
/ 4 ost./ , serial prod. USA
23. 00 „Legendy filmu,, - Robin 
Williams
24. 00 Panorama

NIEDZIELA-29. 03. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,, - 
Francja
8. 15 „Przystanki codzienności,, 
- program Redakcji Rolnej
8. 35 Notowania
9. 00 „Teleranek,,
9. 50 „Język angielski dla dzieci,,
9. 55 „Kino Teleranka,, - Opera
cja Mozart /5 /  - serial prod. 
francuskiej
10.30 „Rzeka Żółta,, / 5 /  - Ko
czownicy z Równiny Ordos - 
serial dokum. prod. japońskiej
11. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
11.50 Magazyn „Morze,,
12. 20 „Tydzień,, - Magazyn Ro
lniczy
13. 00 Teatr dla dzieci - Elżbieta

Zaleska „Palcem na mapie,,, reż. 
Barbara Borys-Damięcka
13. 45 W starym kinie „Zabawa,,
- film fab. prod. polskiej z 1933 
roku, reż. Michał Waszyński
15. 05 Studio Sport - Mistrzost
wa Świata w łyżwiastwie jiguro- 
wym /program dowolny par ta
necznych/
16. 15 „Alfabet komediantów,, - 
Henryk Machalica
16. 30 „W kinie i na kasecie,,
16. 55 „Klub samotnych serc,,
17. 15 Teleexpress
17. 35 „7 Dni Świat,,
18. 05 „Paradise - znaczy raj,, 
/1 3 /-  serial prod. USA „Tajem
nica,,
18. 50 Klub Dobrej Książki
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Rodzina Straussów,, / 4/
- serial prod. niemiecko-amery
kańskiej

21. 05 Sportowa Niedziela 
2135 „Hej, szable w dłoń,, / l /  - 
Kabaret Elita
2235 Spotkanie z Krzysztofem 
Kieślowskim
23. 05 „Wokół Wielkiej Sceny,, - 
magazyn operowy Piotra Nę
dzyńskiego

Program 2
7. 30 „Przegląd Tygodnia,, - dla 
niesłyszących
8. 00 Film dla niesłyszących 
„Rodzina Straussów,, /4 / - ser
ial prod. niemiecko-amerykań
skiej
8. 55 „Słowo na niedzielę,,
9. 00 Powitanie
9. 10 „Rebusy,, - teleturniej
9. 30 Program lokalny
1030 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
1130 „Róbta co chceta,, - Roc
kowe spotkanie czyli Muzyczna

jazda bez trzymanki - program 
Jerzego Owsiaka
11. 50 „Animals,, - magazyn 
ekologiczny Ewy Banaszkiewicz
12. 30 „Gość Dwójki,,
12. 40 „Podróże w czasie i prze
strzeni,, - Wspaniała maszyneria 
/ 5 /  - Wątroba - serial dok. prod. 
włoskiej
13. 30 „Auto,,
14. 00 „Klub Yuppies? „ - pro
gram dla młodzieży
14. 40 „Spięcie,,
15. 00 Młodzieżowa Akademia 
Filmowa przedstawia: Jim Jar
musch
15. 30 „Kino Familijne: Księż
niczka Kate„ / l /  - film fab. 
prod. australiskiej
16. 20 Panorama Dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Do trzech razy sztuka,, - 
program z udziałem Iwony Bu
chner, Ewy Sałackiej., Piotra

Buchnera, Witolda Kirsteina
17. 10 Studio Sport: Liga żużla: 
Wybrzeże Gdańsk - Motor Lub
lin
18. 10 „Bliżej Świata,, - Przegląd 
Telewizji Satelitarnych
19. 00 „Powrót Rogera,, czyli 
„Zdarzyło się w Palermo,,, film 
dokum, o premierze opery 
„Król Roger,, Karola Szyma
nowskiego w Teatro Massimo
20. 00 100 pytań do...
20. 40 Jubileuszowy Przegląd 
Spektakli Dyplomowych Szkół 
Teatralnych
21. 00 Panorama 
2130 Gość Dwójki
21. 40 „Weekend Ostermana,, - 
film fab. prod. USA, reż. Sam 
Peckinpah
23. 15 „Gwiazdy światowego 
jazzu,, - „Jazz Jamboree - 91„
24. 00 Panorama

Poniedziałek 30. 03. 92 r.

Program 1
1330 Wiadomości

13. 40 Program dnia
13. 45 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
13. 45 Język francuski (22) Im
presje francuskie

14. 25 „BEETHOVEN UND 
BONN,, - film dok. prod. 
niem. (w wersji oryginalnej) im
presje niemieckie
15. 00 Język angielski (27)

15. 30 Uniwersytet nauczycielski
- Kto się boi szkoły
16. 05 Wideoszkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 LUZ - program nastolatków

nastolatków (wizyta w sejmie)
17. 15 Teleexpres 
1732 Antena

c. d. na str. 6

NOTES DOMOWY

RYBNICKA
KSIĄŻKA

TELEFONICZNA

27264
28186
22751
28346
22107
28497
22131
21358
27939
27953

Góra Wojciech 
Górecki Andrzej 
Górecki Gerard 
Górecki Lucjan 
Górecki Józef 
Górecka Łucja 
Góral Henryk 
Górak Zofia 
Górnicz Bogdan 
Górnas Janusz

Strzelców Bytomskich 28675 Górniak Adam Findera
Kilińskiego  25292 Górniak Jadwiga Wyzwolenia
Żorska
Gliwicka 24587 Górski Janusz Chwałowicka
Hibnera 25683 Grabiel Eugeniusz Cmentarna
Wawelska 25380 Grabowska Maria Wysoka
Astrów 
Orzeszkowej 26502 Grabarczyk Eugeniusz Kościuszki
O r z e s z k o w e j

Orzepowicka 23201 Graca Barbara Zgrzebnioka
Dąbrówki 24435 Graca Bogusław Sławików

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PONIEDZIAŁEK 30. 03. 92

c. d. ze str. 5
18. 00 „ALF,, - serial prod. USA 
1830 Studio Sport - Mistrzost
wa świata w łyżwiarstwie figuro
wym - program dowolny pań 
1930 Wiadomości
20. 05 Teatr telewizji na świecie -

M. Górski „Letnicy,, reż. Peter 
Stein, spektakl SCHAUBUH
NE AM HALLESCHEN 
UFER z Berlina Zach. wyk. 
Wolf Bedl, Edith Clever, Ilse 
Ritter, Michael Konig, J. Lam
pe, B. Ganz, O. Sander i inni
22. 00 Kraje, narody, wydarze
nia
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Kino europejskie

Program 2
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 „Sonda,, - Pozycja hory
zontalna
17. 10 „Artysta i jego świat,, 
, „Rafael,, (5) serial dok. prod. 
ang.
17. 40 Ojczyzna - Polszczyzna - 
Na YAMASZE czy na YAMAŻE ?
YAMAŻ E ?

18. 00 Program lokalny
18. 30 „Biuro, biuro,, (15) „Lu
rzer, Harryman i Sell„ - serial 
prod. niemieckiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /powtórzenie z piątku/
19. 20 Fotel „Dwójki,,
19. 30 Język niemiecki (25)
20. 00 Wielka piłka
20. 30 Na przekór wszystkiemu -

film dok. B. Batrucha o stosun
kach polsko-ukraińskich
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 Wydarzenia tygodnia
22. 00 „Król Olimpiad,, - Opo
wieść o życiu i miłości Avery’ego 
Brundage’a (2) - serial USA
23. 00 „997„ Kronika krym.
23. 00 Panorama

Wtorek 31. 03. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - Poranny M a
gazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 40 Program dnia
9. 45 Gotowanie na ekranie - 
magazyn kulinarny
10. 00 „Dynastia,, - serial USA 
10.50 Gotowanie na ekranie - 
magazyn kulinarny cz. 2
11. 05 Kwadrans na kawę
11. 20 Program muzyczny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 AGROSZKOŁA - Żywie
nie bydła
1235 AGROSZKOŁA - Eko
nomika żywienia bydła

12. 50 U źródeł wiedzy - świadec
twa czasu - film dok. prod. cze
chosłowackiej
13. 20 Fizyka - światło
13. 50 Co, jak i dlaczego? Dla
czego wszystko spada na dół?
14. 00 Chemia - węglowodany
14. 35 Tele - komputer
14. 55 Przygody kapitana RE
MO
15. 15 Sezam - magazyn popula
rnonaukowy
15. 25 „Świat chemii,, - serial 
popularnonaukowy prod. USA
15. 55 Co, jak i dlaczego? Czy 
jest pływanie?
16. 05 Wideoszkoła
16. 10 Program dnia - promocja 
programu
16. 15 Dla dzieci: TIK - TAK 
oraz film z serii „Dennis Zawa
diaka,,
17. 05 J. angielski dla dzieci (28)
17. 15 Teleexpres

1735 Królik Bugs przedstawia - 
serial anim. prod. USA
18. 00 „Druga rosyjska rewolu
cja,, (2) film dok. prod. ang.
18. 50 Zaproszenie do teatru TV 
„Mężczyzna,, G. Zapolskiej 
18.55 TEST - mag. konsumenta
19. 15 Dobranoc: Mały Pingwin 
PIK POK
1930 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial USA
21. 00 Co do grosza - pytania 
i odpowiedzi
2130 Oscary 92, cz. 1 - retrans
misja z Los Angeles
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 25 Oscary 92, cz. 2 - retrans
misja z Los Angeles (100 min. )

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Rano
8. 00 Telewizja biznes
8. 15 „Denver - ostatni Dino

Dinozaur,, - serial animow. prod. 
franc. - ameryk.
8. 40 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Program lokalny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, (93) serial 
prod. USA
10. 00 CNN
10. 15 Język francuski (rep. lek. 
17-27)
10. 45 Teleklinika dr Anatolija 
Kaszpirowskiego - psychotera
pia i nadwaga
11. 05 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Denver - ostatni Dino
zaur,, - serial animow. prod. 
francusko- amerykańskiej
16. 15 Sport - HIHT 5 - deska 
śniegowa
16. 30 Panorama
16. 40 Okruchy rzeczywistości
17. 05 Przegląd kronik film.
17. 40 Moja modlitwa

18. 00 Program lokalny
18.30  „Pod wspólnym dachem,,
- „Dawna wielka miłość,, - serial 
prod. franc.
19. 00 „Pokolenia,, - serial USA
19. 20 Rozmowy o rzeczyniepos
politej
1930 Język angielski (25)
20. 00 Wielki sport - Puchar 
Ameryki w żeglarstwie
2030 Grek Zorba - obieżyświat
- reportaż o tournee Baletu Tea
tru Wielkiego z Łodzi
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 Perły z lamusa „Hrabina 
Władynow,, - film fab. prod. 
ang. (1939 r. ), reż. Jacques Fey
der, wyk. Marlene Dietrich, 
Robert Donat, John Clemens 
2330 „Muzyka Polonica No
wa,, - XVIII Festiwal Polskiej 
Muzyki Współczesnej
24. 00 Panorama

ŚRODA 1. 04. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - Poranny Ma
gazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9. 40 Program dnia
9. 45 Głowa do góry - magazyn
10. 00 „Kobieta za ladą,, (3) „Za
stępca kierownika,, - serial prod. 
czechosłowackiej
1030 Głowa do góry (2) - mag.
11. 15 Kultura na wsi
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła
12. 45 ... Swego nie znacie - Kata
log zabytków: Miechów

Czwartek 2. 04. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - Poranny M a
gazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9. 40 Program dnia
9. 45 Przyjemne z pożytecznym
10. 00 „Gliniarz i prokurator,, 
(9)„Spotkanie po latach,, (USA) 
1030 Przyjemne z pożytecznym
11. 05 Sto lat - mag. ubezpieczeń 
społecznych
1135 Groźne słowo - INFOR
MACJA - wojskowy prog. dok.
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia - promocja 
programu
12. 15 - 16. 10 - Telewizja edukacyjna

12.55 Telewizyjny Słownik Bio
graficzny - Adam Borkiewicz
13. 20 Spotkania z literaturą - 
Poeci dzieci - Wielka zabawa
13. 50 Wieczory z panem Pas
kiem -
14. 20... Swego nie znacie - kata
log zabytków - Jędrzejów
14. 30 Spotkania z literaturą - 
Chłopi w pozytywiźmie
15. 05 Ptak, o którym trochę 
wiem - film dok.
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Bliżej Europy - Emigrować 
czy zostać
16. 05 Wideoszkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów: la
tający Holender - Klub Zdoby
wców Oceanów
16. 45 Kino Nastolatków - „Wy
chowawca,, - serial prod. USA
17. 15 Teleexpres

edukacyjna
12. 15 Agroszkoła - Ciele z pro
bówki
12. 45 Notatki przyrodnicze - 
wiosna
13. 00 „Wspaniała maszyneria,, 
(2) „Ucho,, serial dok. włoski
13. 45 Ostatnia wiosna bez krwa
wego łowcy - film dok.
14. 20 Opowieści księżniczki Li- 
lavati.
14. 40 Rzeźba Polski
15. 05 Zwierzęta Świata „Kraina 
Orła,, - „Podbój Bagien„cz. 2 
serial dok. prod. ang.
15. 40 Przez lądy i morza - Saha
ryjskie OAZY
16. 05 Wideoszkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów 
: KWANT
17. 15 Teleexpres
17. 35 Magazyn katolicki

1735 Klinika Zdrowego Czło
wieka
18. 00 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
1830 Rewizja nadzwyczajna - 
program Dariusza Baliszew
skiego
19. 0 0  10 min. dla Ministra Pracy
19. 15 Dobranoc - Węgierskie 
bajki ludowe
1930 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO (wyd. spec
jalne)
20. 20 Studio Sport - półfinały 
europ. pucharów w piłce nożnej
22. 10 Reflex - prog. publicys
tyczny
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Daleko od szosy,, (5) 
„Pod prąd,, - seria TP

Program 2
7. 30 Panorama

18. 00 „Sherlock Holmes i dok
tor Watson,, (5) „Przestępstwo 
doskonałe,, - serial ang. -polski.
18. 30 Zwierzęta Ameryki (4) - 
„Tańczący o świcie,, - serial dok. 
prod. USA
19. 00 Dziękuję - Jacek Kuroń
19. 15 Dobranoc - Dziwny świat 
Kota Filemona
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Gliniarz i prokurator„(9) 
„Spotkanie po latach,, serial 
krym. prod. USA
21. 00 Pegaz
21.30 Telemuzak - magazyn mu
zyki rozrywkowej
22. 00 Studio Publ. Jedynki
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „DIVERTIMENTO SY
LWESTROWE,, - program Je
remiego Przybory wyk. Irena 
Kwiatkowska, Kalina Jędrusik, 
Barbara Kraftówna, Wiesław

7. 40 Rano
8. 00 Telewizja Biznes
8. 15 „STARCOM,, - Kosmicz
ne Siły Zbrojne Stanów Zjed
noczonych,, - serial anim. USA
8. 40 Świat Kobiet - magazyn
9. 00 Program lokalny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial USA
10. 00 CNN
10. 15 Język niemiecki (25)
10. 45 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „STARCOM,, - Kosmicz
ne Siły Zbrojne Stanów Zjed
noczonych,, - serial anim. USA
16. 15 Sport - „Gem, set, mecz,, - 
magazyn tenisowy
16. 30 Panorama
16. 40 EKOSTRES - magazyn 
ekologiczny
17. 00 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego

Gołas, Bogumił Kobiela, Mie
czysław Czechowicz, Bronisław 
Pawlik, Jeremi Przybora (45 
min. )

Program 2
730 Panorama
7. 40 Rano
8. 00 Telewizja Biznes
8. 15 Nowe przygody HE - MA
NA - serial prod. USA
8. 45 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Programy lokalne 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial USA
10. 00 CNN
10. 15 Język angielski (25)
10. 45 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Nowe przygody HE - 
MANA,, - serial anim. USA
16. 15 Sport - Nauka gry w tenisa
16. 30 Panorama

17. 05 Telewizja: Nowy wymiar 
rzeczywistości - film dok. USA
18. 00 Progrma lokalny
1830 „Allo, Allo... „ - seria 
prod. angielskiej 
19. 05. „Pokolenia„ - serial USA 
1930 Język angielski (55)
20. 00 „Z biegiem rzeki,, (l)serial 
prod. austral. reż. George Mil
ler, Pino Amenta, wyk. Sigrid 
Thornton, John Waters, Char
les Tingwell (8 odc. r. prod. 1982 
- 52 min. )
21. 00 Panorama
21. 25 Expres Reporterów
22. 00 Studio Teatralne „Dwój
ki,, David Williamson, „Prze
prowadzka,, reż. Jacek Gąsio
rowski, wyk. Kazimierz Kaczor, 
Piotr Urbaniak, Alicja Bienice
wicz, Dorota Segda, Artur 
Dziurman, Jerzy Grałek 
2335 Polska i Expo’92 w Sewilli
24. 00 Panorama

16. 40 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstwiają
17. 05 Studio im. Andrzeja M un
ka - „Pogłos,, i „Szkoła Teatral
na,, - filmy dok.
18. 00 Program lokalny
1830 „Marc i Sophie,, - „Wizyta 
krowy,, - serial prod. francuskiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial USA
19. 20 Jaka konstytucja - Stany 
Zjednoczone
1930 Język francuski (repetycja 
L. 17-20)
20. 00 Magazyn Piłkarski - po 
pucharach
20. 30 Klinika Natury - HATHA 
JOGI
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 Bez znieczulenia - Program program Wiesława Walendziaka

2. 00 „HAMAK,, - film fab. 
prod. czechosłow.
23. 20 NON - STOP KOLOR
24. 00 Panorama

NOTES DOMOWY
MIĘDZYNARODOWE

NUMERY
KIERUNKOWE

Arta 681
Athens (Ateny) 1
Drama 521
Edessa 381
Hios 271
Iraklion Kritis 81
Kalmata 721
Katerini 351

Kavala 51
Kerkyra 661
Korinthos 741
Larissa 41
Levadia 261
Mytilini 251
Patrai 61
Piraeus (Pireus) 1

Pyrgos Ilias 621
Rodos 241
Sparti 731
Syros 281
Thessaloniki 31
Trikala 431
Tripolis 71
Volos 421

Zakynthos 695 

HISZPANIA-Kod -34
Miejscowość

Albacete
Alicante
Avila
Badajoz
Barcelona

Nr kierunkowy
67
6
18
24
3
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Nie ma luzu 
w Rybniku?

Chyba wiosenne zmęcze
nie sprawiło, że rybnicka 
młodzież przegapiła tak 
świetny koncert, jakim był 
występ JOHNA PORTERA 
na Małej Scenie ROK! Na 
widowni było mniej niż sto 
osób, ale to co grał i za
śpiewał dla nich ten dziwny 
Anglik, który Polskę wybrał 
sobie jako swoje miejsce na 
ziemi, było przeżyciem wyją
tkowej klasy. Komu słoń nie 
nadepnął na ucho i kogo 
dyskotekowe megawaty nie 
pozbawiły słuchu, ten musiał 
poddać się wzruszeniu, oczy
szczającemu z codziennego 
zgiełku i pyłu.

Niestety, nawet ta publi
czność z trudem budziła się 
do wspólnej zabawy, którą 
John Porter aranżował rów
nież autorskim komenta
rzem do swoich piosenek. 
Młodzi rybniczanie docze
kali się nawet pełnego zdzi
wienia pytania: „co to, nie 
ma luzu w Rybniku? ” które 
padło z ust artysty po kolej
nej, mało udanej próbie wy

wołania jakiegoś bardziej 
żywego rezonansu publicz
ności.

Po koncercie zapytałam J. 
Portera jak ocenia swój ryb
nicki występ, bo widać było, 
że w ciągu dwu godzin dał 
z siebie wszystko.
- Ja zagrałem najlepiej, jak  
potrafię...
- Ale publiczność długo trwa
ła jakby w letargu...
- Nie wiem dlaczego, nie ro
zumiem tego; od pewnego 
momentu, powiem może nieskromnie

nieskromnie, zacząłem myśleć, 
że może to, co robię, jest zbyt 
dobre, zbyt profesjonalne 
; nie wiem jaki rock ukształ
tował gusty tych słuchaczy.
- Ale w końcu się zbudzili 
i prosili nawet o bis...
- W końcu, czyli wtedy, gdy 
„pociąg już odjechał,, używa
jąc przenośni, gdy jak straci
łem już nadzieję, że ci ludzie 
potrafią się bawić!
- Gdzie grał pan poprzednio?
- W Gliwicach i Rydułtowach 
i obydwa koncerty były wspa
niałe, grałem dla ludzi, którzy 
chcieli cieszyć się moją muzy
ką i bawić razem ze mną...

/ e m /

Gorszący
Pierwszy w Rybniku Salon 

Masażu Erotycznego otwo
rzy swe podwoje już wkrótce! 
Jego właścicielem jest spółka 
z o. o. „Afrodyzja,, z Ko
szalina.

Udało mi się nawiązać 
kontakt z wiceprezesem spó
łki ROLANDEM PLATE
AU.
- Dlaczego wybrał Pan Ryb
nik?
- To nie ja wybrałem, tylko 
zarząd spółki. I nie tylko 
Rybnik, ale cały Śląsk. Tutaj 
nie ma prawie w ogóle takiej 
działalności, jaką my chce
my prowadzić. Swoje salony 
otwieramy w Bytomiu, Tar
nowskich Górach i Katowi
cach.
- Czy pod szyldem „Salon 
Masażu Erotycznego,, ukry
wa się coś jeszcze,,?
- Zamierzamy oprócz salonu 
prowadzić agencję „Call 
girl,,. W zakres ich obowiąz
ków wchodzić będzie towa
rzyszenie partnerowi do ki
na czy na spacer...
- Jakiego typu dziewczyny 
mogą się ubiegać o pracę?
- Każda kandydatka musi 
odbyć 2 rozmowy kwalifikacyjne

interes?
kwalifikacyjne oraz przejść trudny 
test na inteligencję. Zależy 
nam na wysokiej jakości 
świadczonych usług.
- Jakie warunki musi spełniać 
potencjalna kandydatka na 
„call girl„?
- Musi mieć ukończone 18 
lat i nie przekraczać 30-tki. 
Oczywiście dobra figura 
i odpowiednia aparycja to 
podstawa do rozmowy kwa
lifikacyjnej.
- Gdzie będzie się mieściła 
wasza agencja?
- Na razie nie chcę zdradzać 
miejsca. Mamy ich kilka do 
wyboru, ale chyba najbar
dziej prawdopodobne będzie 
przy ulicy Nowotki. Chcemy 
kupić dobry lokal z telefo
nem.
- Kiedy startujecie?
- O tym „Gazeta Rybnicka,, 
dowie się pierwsza. Chcieliś
my na początku kwietnia, 
ale nie wiem czy się uda. Być 
może w maju... Nie chcę na 
razie zapeszać.
- Wobec tego czekamy na 
wiadomość i dziękuję za roz
mowę.

Notował:
JERZY NIEWIADOMSKI

Kaw a czy praca?
Od pewnego czasu w Ryb

niku trudno jest sprzedać 
butelki. Dobrze funkcjonu
jący skup w „blaszaku,, przy 
ul. Zebrzydowickiej dawno 
już zlikwidowano. Powstał 
natomiast na Nowinach no
wy punkt skupu, który w so
botę powinien być otwarty 
od 9. 00 - 13. 00-tej. W sobotę 
14 marca chciałam tam 
sprzedać butelki. Niestety, 
skup był nieczynny, bez wy
wieszania żadnego uspra
wiedliwienia. Sprzed drzwi 
odchodzili nie tylko ludzie 
zmotoryzowani, odchodzili 
także starcy z wózkami peł
nymi butelek. W sąsiadują
cym sklepie samoobsługo
wym dowiedziałam się, że 
pani ze skupu jest w pracy, 
tylko robi sobie kawę na 
zapleczu. Po dokonaniu za
kupów na piętrze pawilonu

Wyszłam do biura...
Bardzo często zaskakuje 

nas napis umieszczony 
w okienku kiosku „Ruchu,,, 
informujący o powodzie je
go zamknięcia. Przeważnie 
„kioskarki wychodzą...,, do 
biura. Zdarzyło mi się już 
czytać informację o tym, że 
kioskarka... „ wyszła za to
warem,,.

i załatwieniu spraw na po
czcie, co w sumie trwało ok. 
30-40 minut, powróciłam 
z nadzieją pod drzwi skupu. 
Niestety, były zamknięte. 
Wróciłam do SAM-u. Po
proszona kasjerka odnalazła 
poszukiwaną panią, która 
na wstępie zapytała, czy du
żo mam butelek. Nie zada
łam pani dużo trudu, gdyż 
z tych butelek, które skupu
je, miałam tylko 6 sztuk (od
bierano tylko oranżad owe, 
butelki po wódce i coca - 
coli).

Również na Nowinach, 
przy ul. Kominka istnieje 
prywatny skup butelek. Tu 
drzwi były nie tylko otwarte 
- stała w nich pani czekająca 
na klientów, która w sobotę 
nie musi pić kawy przy za
mkniętych drzwiach.

Logicznym wydaje się być 
tylko napis informujący 
o chorobie pani z kiosku. 
Wszystkie inne „tłumacze
nia,, pisane w okienkach 
kiosków o ich zamknięciu 
w godzinach, w których po
winny być one otwarte są nie 
do przyjęcia w dobie 
URYNKOWIENIA - chy
ba, że ten termin do dyrekcji 
rybnickiego „Ruchu,, jesz
cze nie dotarł.

/C .  G. /

Zemsta
świętego
Problem parkowania sa

mochodów wokół figury św. 
Jana Nepomucena pojawił 
się swego czasu nawet na 
sesji Rady Miasta, ponieważ 
nawyku parkowania w tym 
miejscu nie mógł oduczyć 
ani znak zakazu postoju, ani 
nawet mandaty. Wtedy to 
właśnie władze miasta odpo
wiedzialne za organizację ru
chu postawiły wokół figury 
przeszkody w postaci ce
mentowych kwietników. Jak 
widać na zdjęciu, nawet tę

Podrzutek
Kierownik drogerii „Sani

tas„ słynie z tego, że bardzo 
lubi zwierzęta. W swoim 
sklepie umieścił tabliczkę 
o treści „Grzeczne psy mile 
widziane,,. W środę 17 mar
ca podrzucono do sklepu 
chomika. Panie ekspedientki 
podejrzewają dwóch chłop
ców, którzy dziwnie się 
w sklepie zachowywali. Do
bry żart, tyle że niektóre pa
nie o mało nie padły

przeszkodę sforsował nad 
wyraz zdolny kierowca du
żego fiata.
Gdyby tak św. Jan umiał 
rzucać kamieniami? Nieste
ty, cuda takie zdarzają się

Okazja dla każdej kieszeni

R a t u j m y

„ O g n i s k o , , . . .

Wielce zasłużona placów
ka, jaką jest Państwowe Og
nisko Plastyczne z Rydułtów

z wrażenia, kiedy dostrzegły 
za szybą ladową coś futer
kowego, co zgrabnie sobie 
mościło gniazdko wśród ko
smetyków. Skojarzenia mia
ły jednoznaczne...

/ l o g /

niezwykle rzadko, co tłuma
czy powtarzanie się podob
nych, jak na zdjęciu, sytua
cji.

Rydułtów, przeżywa kłopoty fi
nansowe. Sytuacja ta wywo
łała burzę mózgów, której 
efektem jest AUKCJA prac 
członków ogniska z kilku 
dyscyplin plastycznych: ry
sunek graficzny, malarstwo 
temperowe, malarstwo olej
ne, rzeźba kameralna, płas
korzeźba i ceramika dziecię
ca.

Aukcja odbędzie się w Te
atrze Ziemi Rybnickiej dwu
krotnie: 28 marca i 4 kwietnia 
br. o godz. 16. 00.

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

/ r ó ż /

/ lo g /

/s z o ł /

Foto: szoł
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 KRONIKA POLICYJN A

W marcu chłodno
Z wystawy sklepu „Laro,, 

przy ulicy Zebrzydowickiej 
skradziono dwa sweterki, bluz
kę i artykuły drogeryjne warto
ści ponad 1, 5 mln zł. Złodziej 
dokonał kradzieży po wybiciu 
szyby wystawowej.

Złodzej bez butów chodzi
D o  pawilonu z butami przy uli
cy Górnośląskiej nieznany spra
wca dokonał włamania. Skradł 
obuwie o wartości 10 mln zł.

Piwosz
W nocy z 8 na 9 marca nie

znany sprawca włamał się do 
baru uniwersalnego „Bert,,. Po 
wybiciu szyby w drzwiach wejś
ciowych dostał się do wnętrza 
i skradł piwo butelkowe, papie
rosy, wyroby cukiernicze i spo
żywcze, radiomagnetofon „Ka
sprzak,, oraz kasety magneto
fonowe o łącznej wartości po
nad 2 mln zł.

Śmierć włóczęgi
W mieszkaniu przy ulicy Sta

szica znaleziono zwłoki 35-let- 
niej kobiety, prowadzącej włó
częgowski tryb życia.

Włamanie po magnetowid
10 marca włamano się do do

mku jednorodzinnego przy ul. 
Górnośląskiej. Po wyłamaniu 
drzwi od zaplecza nieznani 
sprawcy skradli magnetowid

„Panasonic,, i telewizor marki 
„Selen,, o łącznej wartości 8 mln 
zł.

Seria smobójstw
12 marca w mieszkaniu przy 

ulicy Łukasiewicza popełniła sa
mobójstwo 67-letnia kobieta. 
Powiesiła się w łazience. Samo
bójczyni cierpiała na chorobę 
psychiczną.

W nocy z 13 na 14 marca na 
posesji Szkoły Podstawowej nr 
11 powiesił się na drzewie 23- 
letni mieszkaniec Rybnika.
15 marca w mieszkaniu przy 
ulicy Wiosny Ludów samobójca 
powiesił się na sznurze od żelaz
ka.

Trzynastego w piątek
Pecha miał włamywacz, który 

usiłował okraść sklep przy ulicy 
Górnośląskiej. Podczas doko
nywania włamania w nocy 13 
marca został spłoszony i zatrzy
many przez przechodzące w po
bliżu małżeństwo.

Gwałt
13 marca przy ulicy Groborza 

po godzinie 21. 00 nieznany 
sprawca dotkliwie pobił i zgwał
cił 59-letnią kobietę. Ofiara do
znała obrażeń czaszki.

Śmierć przy piciu
W Ośrodku Doskonalenia 

Zawodowego 15 marca w nocy 
podczas imprezy urodzinowej

O G Ł O S Z E N IA  D R O B N E

Sprzedam
komplet meblowy „KA
MA,, - tel. 21500 w godz. 
18-21. 00.

DOMY, parcele, działki bu
dowlane oferuje Pośrednict
wo „DAVIMA„ Rybnik, ul. 
Wiejska 7, tel. 26451 wew. 
201 i 230

P r o s p e r  B a n k  S .  A .
O ddział w R ybniku

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 depozy
tach 6 miesięcznych wynosi równawrtość 200 USD, a dla 
dłuższych równowartość 500 USD.
„PROSPER-BANK,, S. A. prowadzi także sprzedaż drugiej 
monety /srebro próby 750/ z serii „DOWÓDCY AK„ 
z wizerunkiem gen. Tadeusza Komorowskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Ciągle płoną trawy
zakrztusił się wymiocinami 
i zmarł 19-letni mieszkaniec Ry
bnika.

Tego samego dnia podczas 
picia alkoholu w barze piwnym 
„Żak,, zmarł nagle 35-letni męż
czyzna.

Samochodem do wody
14 marca na ulicy Rudzkiej 

w Stodołach fiat 125p wpadł 
w poślizg, zjechał na pobocze, 
uszkodził przęsła balustrady 
i wpadł do zbiornika wodnego 
Elektrowni Rybnik. Na szczęś
cie prowadząca samochód ko
bieta wypadła wcześniej z pojaz
du.

Potrącenie dziewczyny
17 marca na skrzyżowaniu 

ulic Rudzkiej i Kotucza samo
chód żuk potrącił przechodzącą 
przez jezdnię 17-letnią dziew
czynę, która doznała złamania 
czaszki.

Amator pornosów
17 marca włamano się do kio

sku. Ruchu przy ulicy Markie
fki. Skradziono czasopisma ero
tyczne o wartości 500 tys. zł.

Śmierć w autobusie
18 marca w autobusie Orze

sze-Rybnik zmarł 48-letni pasa
żer. Nie stwierdzono działania 
osób trzecich.

/ j a k /

 
OGłOSZENIA O PRACY 

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU 

I REKREACJI 
W KAMIENIU 

zatrudni na okres letni: 
ratowników młodszych, ra
towników wodnych, praco
wników fizycznych, a także 
organizuje bezpłatny kurs 
na młodszych ratowników 
i ratowników wodnych od 
dnia 1. 04. 1992 r.

Zgłoszenia przyjmujemy 
pod tel. 395-809

EKSPRES
F u j i   Rybnik 

Reja 2

Wywoływanie negaty
wów i wykonywanie 
odbitek w dwóch for
matach. 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

Wracając niedawno po
ciągiem z Katowic miałam 
wrażenie, że pociąg jedzie 
tunelem ogniowym. Trwa 
wypalanie suchych traw, mi
mo apeli o zaniechaniu tego 
rodzaju kosmetyki. Również 
ze smutkiem stwierdzić trze
ba, że resztki lasów i zagaj
ników na tej trasie zamienia
ją się w wysypiska śmieci

i złomu. Czy naprawdę od
powiedzialni za ten stan lu
dzie nie mogą wyegzekwo
wać od mieszkańców prze
strzegania przepisów
o ochronie przyrody? Już 
niedługo trawa i liście zatu
szują ten smutny widok. 
Przyroda sama wyręczy 
opieszałych i bezdusznych.

/log/

H erberts

STANDOX

Nowo otwarty sklep

FARBY -  LAKIERY 
SAMOCHODOWE

- 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

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.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



R Y B N I C K A

t pieniędzy, kobiet i polityki 
ani słowa...

Starego Teatru w Krakowie, znany 
weszły do historii kina polskiego: 
pod Klepsydrą„ i „ Wielki Szu„, 

najlepszych. Telewidzowie pamiętają go 
księcia w serialu opowiadającym 
kilkunastu lat dzieli życie między 

bowiem związany z wybitną reżyserką 
Również w jej filmach stworzył

publicznością na Małej Scenie Teatru 
naszej redakcji, gdzie zadaliśmy mu

Foto: G. Walczak

JAN NOWICKI demonstruje 
pomysł plakatu do filmu 
,, Meszaros' '   zatrzymanego przez 
węgierską cenzurę.

publicznością. Co Pan sądzi o takiej 
formie kontaktu z widzem?

- Nigdy nie uprawiałem tego 
typu formy nałogowo. Nie 
musiałem też tego robić dla 
pieniędzy. Prawdę mówiąc, 
monodram „popełnia,, się 
z rozpaczy i z braku speł
nienia gdzie indziej. Ja oczy
wiście nie deprecjonuję tego 
gatunku, bo są aktorzy, któ
rzy się w tym specjalizują 
i robią to dobrze. Jeżeli już 
decyduję się na takie spot
kanie, chciałbym, żeby było 

 ono raczej czymś pośrednim 
między występem, a rozmo
wą. Dałem się namówić na 
spisanie moich doświadczeń 
i wrażeń. Ponieważ jestem

amatorem i piszę tylko wte
dy kiedy mam ochotę, zabie
ra mi to sporo czasu. Takie 
spotkanie jest jakby przygo
towaniem i jednocześnie po
wtórką...

- Dzieli Pan życie między 
Kraków i Budapeszt. Czy to 
Pana nie wyczerpuje?

- Spod mojego domu w Kra
kowie do domu w Budapesz
cie jest bliżej niż do mojej 
siostry na drugim końcu Po
lski. Budapeszt niewiele ró
żni się w tej chwili od War
szawy. Ludzie wyczerpali 
swój potencjał emocjonalny. 
Węgrów interesuje najbar
dziej sport, jedzenie i operet
ka. W tej ostatniej dziedzinie 
są mistrzami, mają również 
tradcyję grania wodewili. 
Ale teatr dramatyczny prak
tycznie tam nie istnieje. Dra
maty Pintera grają podobnie 
jak wodewile... Zawsze się 
dziwiłem, że na Węgrzech 
nie istnieje również plakat 
filmowy. Kiedyś, jeszcze 
w czasach istnienia cenzury, 
poprosiłem mojego zaprzy
jaźnionego polskiego plasty
ka, aby zaprojektował pla
kat do jednego z filmów Ma

Marty Meszaros. Niestety, cen
zura sprawiła, że plakat nie 
ujrzał światła dziennego. Po
dobnie jak jeden z filmów 
Marty, który przez 6 lat leżał 
na półce... Ale to już prze
szłość, dziś sztuka nie potrafi 
dogonić życia, bo zmiany 
następują w takim tempie. 
Kiedy kręciliśmy na ulicach 
Budapesztu sceny do jedne
go z filmów Marty - trak
tującego o czasach stalinow
skich, milicja nieomal roz
goniła ekipę. Po trzech mie
siącach na tych samych uli
cach tysiące Węgrów żegna
ło w uroczystym pogrzebie 
Imre Nagy’a.

-  I w ten sposób i tak wróciliś
my do polityki, co było nie do 
uniknięcia... Dziękujemy za 
rozmowę.
Notowała: W. RÓŻAŃSKA

 20 marca 82 rok

Sobótka w Pszowie -  odc. IV
Janina Podlodowska

Patrzcie! - zawołała Cis
ka, ściągając z ramienia To
mkowego kolorowe pasem
ko wstążki zaczepionej o gu
zy surduta Tomkowego.

Chciała go na pasku wo
dzić, ale się urw ał! - ogólny 
śmiech zawtórował dowci
pom. Tomek odebrał Cisce 
wstążkę nieznanej dziewczy
ny mówiąc: daj - muszę to 
oddać. Ciska kpiła! Pewnie! 
Zostawiła fant! Musi się wy
kupić! Tomkowi zrobiło się 
jakoś nieprzyjemnie, jakby 
te żarty dotknęły go, a prze

przecież zawsze się tak bawili. 
Jeszcze bardziej podrażniło 
go, gdy Józek zapytał: a była 
choć warta grzechu... ład
na... nasza czy obca? Na 
mruknięcie Tomkowe: nie 
wiem - dobrali się do niego 
na dobre. - Ściskał dziewkę 
i nie wie jaka była. - Ściskać 
można, ale trzeba wiedzieć 
kogo. - Jakaś przybłęda nie
tutejsza - skądś się wzięła! - 
wołał Tonuś - Przestańcie - 
wtrąciła się Bronka - Prze
cież to była Agnes Wojako
wa. Nie wiecie, że tam nie

szczęście w domu, to czego 
się czepiacie. Cała przyjem
ność ze zwycięstwa ulotniła 
się i Tomek nie mógł się 
zdobyć na zlekceważenie 
drwin towarzyszy. Wdzięcz
ny był Bronce, a imię Agnes 
zaśpiewało mu w sercu jak 
piękna modlitwa. - Znalazł 
się obrońca - upierał się To
nuś. - A znalazł, bo zazdroś
cicie Tomkowi, że się wam 
nie dał. A dziewczynę zo
stawcie w spokoju, nic wam 
do niej - upierała się Bronka 
ciągnąc Tomka za rękaw. - 

Chodź, poczekamy 
Agnieszki, a oni niech się 
wyfukają na siebie.

c. d. n.

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

PRZEWODNIK 
po swoim

Prawda to smutna, a na
wet przerażająca! Nasza zie
mia, woda i powietrze są tak 
zatrute, że każdy mieszka
niec Górnego Śląska powi
nien możliwie jak najczęściej 
wyjeżdżać na odtruwającą 
wycieczkę.

Pusta kieszeń, brak wol
nego czasu oraz nawyk sie
dzenia w domu, skutecznie 
ograniczają jednak „wypad,, 
w Beskidy lub inny zdrowszy 
rejon. Wybranie się na krót
ką wycieczkę po okolicznych 
miejscowościach jest ostate
cznie lepszym wyjściem od 
siedzenia w domu, lub space
rowania po centrum miasta. 
Każdy przecież przyzna, że 
w Rudach, Chudowie czy 
w Białym Dworze oddycha 
się łatwiej niż w śródmieściu 
naszego miasta.

Wszystkim, którzy zainte
resowani są rekreacyjnymi 
wędrówkami po najbliższej 
okolicy, polecamy przewod
nik autorstwa Jerzego Mi
chalskiego „Znakowane
szlaki turystyczne Ziemi Ry
bnicko - Wodzisławskiej,,.

Autor publikacji był do
tychczas znany w naszym 
mieście z działalności w zu
pełnie innej dziedzinie. Jest 
mianowicie pedagogiem
i muzykiem oraz dyrygen
tem paru amatorskich chó
rów w okolicy. Znane były 
również jego pasje turystycz
ne, czego dowodem oma
wiany przewodnik. Na uwa
gę zasługuje walor edukacyj
ny książki, gdyż oprócz sa
mego zakreślenia poszczegó
lnych szlaków, autor podaje 
wiele wiadomości, które mo
gą zaciekawić turystykę.

W swej publikacji Jerzy 
Michalski proponuje trzy
naście tras:
1 - Szlak Stulecia Turystyki
(odcinek: Rybnik - Kamień - 
Wilcza - Nieborowice);
2 - Szlak początków hutnict
wa ROW;
3 - Szlak „Morza Rybnic
kiego,,;
4 - Szlak im. kapitana Jana 
Kotucza;
5 - Szlak Historii Górnictwa 
Górnośląskiego; (odcinek: 
Rybnik - Kamień - Stanowi
ce - Ramża - Orzesze);
6 - Szlak okrężny wokół Gli
wic: Borowa Wieś - Wilcza - 
Rudy;
7 - Szlak Lubomia - Grodzis
ko - Syrynia;
8 - Szlak Grabówka - Grodzi
sko - Krzyżowice;
9 - Szlak Wodzisław - Radlin 
- Jankowice;
10- Szlak Jastrzębie Zdrój - 
Ruptawa - Zebrzydowice;
11- Szlak Ewakuacji Więź
niów Oświęcimskich: Pawło
wice - Jastrzębie - Wodzisław

ław;
12 - Szlak Husarii Polskiej:
Racibórz - Rudy - Nieboro
wice;
13 - Szlak im. Powstańców 
Śląskich: Godów - Jastrzębie 
- Szeroka;

W omawianym przewod
niku autor umieścił również 
najważniejsze informacje 
praktyczne. Potencjalny tu
rysta dowiaduje się np. gdzie 
w poszczególnych miejsco
wościach znajduje się pogotowie

pogotowie ratunkowe, policja, 
oddział PTTK, stacja ben
zynowa itp..

Na 71 stronach przewod
nika umieszczono 20 rysun
ków oraz schematyczną ma
pę wszystkich trzynastu szla
ków autorstwa Kazimiery 
Drewniok.
Jerzy Besuch wyrysował pla
ny następujących miejsco
wości: Rybnik, Wodzisław, 
Racibórz, Jastrzębie, Żory, 
MOSiR Rybnik Kamień 
i zalew Elektrowni „Ryb
nik,,.

Przewodnik „Znakowane 
szlaki turystyczne Ziemi Ry
bnicko - Wodzisławskiej,, 
został wydany metodą kse
rodruku staraniem zespołu 
do spraw wprowadzania tre
ści regionalnych do progra
mów szkolnych przy Komi
sji Oświaty Rady Miasta Ry
bnika. Pozycję tę można ku
pić w rybnickim oddziale 
PTTK za sumę 22 tys. zło
tych. Jest ona także dostęp
na w każdej bibliotece szkol
nej na terenie naszego mias
ta.

Dajmy się zatem namówić 
na kształcące i relaksujące 
wędrówki po najbliższych 
okolicach naszego miasta. 
Zdobądźmy przy okazji od
znakę „TURYSTA ZIEMI 
RYBNICKIEJ,,.

Warunki jej otrzymania 
znajdziemy również w oma
wianej pozycji Jerzego Mi
chalskiego. A zatem w dro
gę!

MAREK SZOŁTYSEK

 5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Biathloniści „Ryfamy,,

Młodzież w Mistrzostwach Polski
Koszykarskie ostatki?

A oto kolejna porcja wyni
ków uzyskanych przez młodych 
biathlonistów szkolnego Klubu 
Sportowego „Ryfama,, Rybnik,
tym razem z Mistrzostw Polski:

Mistrzostwa Polski Seniorów
/zawody odbyły się w dniach 
26. 02. - 10. 03. b r /  w Zakopa
nem:
dystans 10 km, 2 miejsce: Krzy
sztof Sosna /jedna minuta kar
n a /-  absolwent ZSZ „Ryfama,,, 
obecnie reprezentuje barwy Dy
namitu Chorzów; srebrny me
dal; 4 miejsce: Tomasz Sikora 
/jedna minuta karna/; 12 miej
sce: Adam Gawliczek 
dystans 20 km, 6 miejsce: Krzy
sztof Sosna /osiem ninut kar
nych/, 11 miejsce: Adam Gaw
liczek /sześć minut karnych/.

Mistrzostwa Polski Juniorów 
i Juniorów Młodszych - Szklars
ka Poręba, 15-21 marzec br:

Juniorzy - dystans 15 km 
z trzema strzelaniami, 1 miejsce

/złoty medal/: Tomasz Sikora 
/cztery minuty karne/, 8 miej
sce: Paweł Białoń /4 /, 13 miej
sce: Marek Kocur /4/, 21 miej
sce: Grzegorz Dworok /2 /, 23 
miejsce: Piotr Wiaka /8 /;

dystans 10 km z dwoma strzela
niami, 1 miejsce /złoty medal/: 
Tomasz Sikora /2 /, 2 miejsce 
/srebrny medal/: Paweł Białoń 
/3 /, 5 miejsce: Tomasz Kowalski 
/2 /, 20 miejsce: Marek Kocur 
/5 /, 22 miejsce: Piotr Wiaka/5 /, 
27 miejsce: Grzegorz Dworok 
/3 /.

Sztafeta 3 x 7, 5 km, 2 miejsce 
/srebrny medal/: pierwszy ze
spół SKS „Ryfama,, /Kowalski, 
Białoń, Sikora/, 8 miejsce: drugi 
zespół SKS „Ryfama,, /W laka, 
Dworok, Kocur/.

Bieg drużynowy na dystansie
15 km, 2 miejsce /srebrny me
dal/: pierwszy zespół SKS „Ry
fama», 7 miejsce: drugi zespół 
SKS »Ryfama».

Juniorzy młodsi - dystans 10
km, 3 miejsce /brązowy medal/: 
Eugeniusz Pęczek /5 /, 7 miejsce: 
Mariusz Szlezinger/6 /, 18 miej
sce: Sławomir Kołodziej /8 /, 19 
miejsce: Jarosław Stelmach /7 /,
25 miejsce: Jacek Strzała/8 /, 31 
miejsce: Tomasz Wojaczek /1 3 / 
dystans 6 km, 6 miejsce: Euge
niusz Pęczek / l / ,  11 miejsce: 
Mariusz Szlezinger/3 /, 13 miej
sce: Sławomir Kołodziej /6 /, 19 
miejsce: Jarosław Stelmach /4 /,
26 miejsce: Jacek Strzała /6 /

Sztafeta 3 x 6  km, 3 miejsce
/brązowy medal/: pierwszy ze
spół /Szlezinger, Kołodziej, Pą
czek/, 8 miejsce: drugi zespół 
/Stelmach, Strzała, Wojaczek/.

Bieg drużynowy na 10 km, 
3 miejsce/brązowy medal/: pie
rwszy zespół /Szlezinger, Koło
dziej, Pęczek, 8 miejsce: drugi 
zespół /Stelmach, Strzała, Wo
jaczek/.

Podobnie jak do innych za
wodów tak i do tych młodych 
sportowców z „Ryfamy,, przy
gotowali ADOLF SIEMASZ
KIEWICZ i SERAFIN JA
NIK, niezmordowani w urze
czywistnianiu swych sporto
wych planów i zamierzeń.

Opracował: wack

W najbliższą sobotę rybnickie 
koszykarki rozegrają w bogu
szowickiej hali swój ostatni 
mecz ligowy w tym sezonie.

Zmiana trenera i kłopoty fi
nansowe klubu odbiły się w bar
dzo wymierny sposób na kon
dycji psychicznej zespołu. Efekt 
- czwarte miejsce w drugiej lidze, 
świadczące, iż zespół ten na wie
le jeszcze stać, tym bardziej, że 
w odwodach sporo jest młodych 
utalentowanych dziewcząt, któ
re w przyszłości mogłyby wejść 
do pierwszego składu i kto wie 
czy przy dobrej pracy szkolenio
wej, nie udałoby się stworzyć 
znów zespołu na miarę pierwszej 
ligi. Cóż jednak z tego, skoro 
trener CZESŁAW GRZONKA 
przystępując do ostatniego me
czu sezonu, nie wie tak napraw
dę, co powiedzieć swym pod
opiecznym - do zobaczenia czy 
żegnajcie. Nie wiadomo bo
wiem, czy zespół będzie istniał 
dalej, czy rozleci się jak cały 
klub KS ROW, na co od dłuż
szego czasu się zanosi. Stan nie
pewności osiągnął chyba punkt 
krytyczny. Z każdym kolejnym 
zwycięstwem rybniczanek po

powiększał się przecież względem 
nich dług klubu, z racji niewy
płaconych stypendiów, premii 
za wygrane mecze, nie mówiąc 
już o honorariach dla trenerów.

Wszystko to nie sprzyja wy
czynowemu uprawianiu sportu, 
a mimo to dziewczęta grały z pe
łnym zaangażowaniem, choć 
wiedziały, że trener nadrabia 
miną i że pieniędzy raczej trud
no się spodziewać.

Koszykówka ma w Rybniku 
spore tradycje. Ale w nowych 
realiach nie ma na nie miejsca. 
Liczy się pieniądz, a tego, jak 
wiadomo, sportowi brakuje. 
Chyba, żeby znalazłby się czło
wiek interesu lub grupa takich 
ludzi, którzy mogliby wspierać 
finansowo poczynania sekcji 
koszykówki, mogącej dać w re
wanżu wiele zadowolenia i saty
sfakcji, a przy okazji zapewnić 
reklamę. Babcie powtarzają 
wnuczkom wiele przysłów, 
wśród nich i te, które po drobnej 
przeróbce mogłoby brzmieć: le
piej dać trenerowi niż lekarzowi. 
A zatem panowie biznesmeni 
i wszyscy ci, którym nie obca jest 
gotówka...

WACŁAW TROSZKA

S z k o l n y  s e r w i s
Od Dnia Kobiet...

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Hanki Sawickiej niedawno, 
bo zaledwie dwa lata temu, za
jmowało pierwsze miejsce 
w konkursie „Klubu Otwartych 
Szkół,, w zakresie działalności 
pozalekcyjnej na terenie woje
wództwa katowickiego. Dzia
łały wtedy w szkole dwie grupy 
tańca nowoczesnego, grupa tań
ca ludowego, teatr wizji i ruchu, 
dwie grupy realizatorskie szkol
nego studia telewizyjnego, klub 
płytowy, dwa kółka fotograficz
ne, dwie grupy zajęć kompute
rowych. Odbywały się zajęcia 
rekreacyjno-sportowe, działały: 
kółko Filozoficzne, zespół woka
lny, dyskusyjny klub video, 
szkolne radio „Vacat, „ wyda
wano także pismo szkolne pt. 
„Ikebana,,.

Aktualnie - po ubiegłorocz
nych cięciach resortu oświaty 
w ramach zajęć lekcyjnych i po
zalekcyjnych - pozostały tylko 
niektóre z wymienionych form 
pracy: kółko taneczne, radio 
i studio telewizyjne /w  okrojo
nym wymiarze/, kółko fotogra
ficzne, komputerowe oraz szko
lne pismo. Oto - skrócony i nie 
pretendujący do ram syntezy - 
rozmiar strat, jakie poniosła 
młodzież w jednej tylko szkole.

Na tym większą uwagę za
sługują te formy pracy szkół, 
które przetrwały pomimo mało 
sprzyjających czasów. Przetrwa
ły dzięki - trzeba tu użyć wielo
krotnie nadużywanego określe
nia - społecznemu zaangażowa
niu nauczycieli we własną pracę.

Poważny stosunek do pracy mo
że przybierać mniej poważne fo
rmy - z reguły wtedy szkoła i jej 
wychowankowie wychodzą so
bie naprzeciw. Tak było w pią
tek 6 marca w II LO, gdy odbyły 
się tutaj drugie z kolei wybory

MISS SZKOŁY.
Poprzedziły je prezentacje 10 

kandydatek w szkolnej TV, 
a przy pełnej sali gimnastycznej 
odbyły się prezentacje na żywo 
/w  stroju dyskotekowym włas
nego pomysłu, w stroju do aero
biku oraz w stroju wieczoro
wym/. Jury złożone z profeso
rów i uczniów wybrało trzy naj
piękniejsze. Miss szkoły została 
JOANNA JESZKA /k l. IIIa/, 
pierwszą wicemiss MAGDALE
NA OPLUSTIL /k l. Ic/, drugą 
wicemiss BARBARA HART
MAN /kl. IIIf/. Joanna jest spod 
znaku Bliźniąt, ma 169 cm 
wzrostu, piwne oczy, interesuje 
się koszykówką. Chciałaby 
w przyszłości studiować na 
AWF-ie. Magda - również Bliź
niak - ma 172 cm wzrostu, oczy 
szare, a interesuje się m. in. je
dzeniem /choć tego nie widać po 
jej sylwetce/. Basia - spod znaku 
Ryb - ma 174 cm wzrostu, oczy 
piwne, jej hobby to sport, muzy
ka i taniec. Dziewczyny - to 
wiadomość dla ewentualnych 
„łamaczy serc,, - są już „zajęte,, 
oraz zadowolone z sukcesu 
w imprezie, która w przeddzień 
Dnia Kobiet stała się w ich 
szkole świętem kobiecego 
wdzięku i uroku.

... do Dnia Wagarowicza
Nikt nie wie, gdzie i kiedy 

narodził się ten pomysł. Wagary 
- tak stare jak szkoła - weszły 
z pierwszym dniem kalendarzo
wej wiosny na trwałe w pejzaż 
naszych miast. Wkroczyły nieja
ko siłą, łamiąc, w tym jednym 
dniu na mocy zbiorowej decyzji 
uczniów szkolne zakazy i na
kazy. W różnych miastach wa
gary przybierają groźną postać

chuligaństwa, wandalizmu czy 
chamstwa. Na szczęście w piątek 
20 marca w Rybniku Dzień Wa
garowicza miał spokojny, iście 
wiosenny przebieg. Między ósmą 
a dziewiątą można było spotkać 
wagarowiczów, którzy szli... do 
swoich szkół! Dopiero później - 
już w grupie - można było „dać 
nogę,, i wyruszyć w plener.

Większość wagarowiczów tra
fiła w końcu na Rynek. Niektó
rzy - najsympatyczniejsi konty
nuatorzy idei tego nieformalne
go święta - zaprezentowali modę

męską z początku lat siedemdzie
siątych dla dziewcząt i bliżej nie
określoną formę podkreślania at
rybutów kobiecości dla chłop
ców. /C i ostatni odwiedzili na
wet naszą redakcję./Były wesołe 
warkoczyki a la Pippi Longst
rump, wrotki na nogach i nieod
łączna gitara. Któryś z małola
tów z podstawówki nagle „wy
doroślał,,, popijając wodę z bu
telki po żytniej, komuś nie spo
dobała się czyjaś twarz, ale kole
dzy szybko rozdzielili... Mło
dzież oczekiwała na Rynku 
w grupach na coś, co się nie 
stało... Tym bliżej nieokreślo
nym czymś był /n a  szczęście/ 
pierwszy posmak wiosennej

swobody.

Kłopot z patronem
Nowe czasy przyniosły nam 

wiele zmian. Na lepsze, na gor
sze i tych... kontrowersyjnych. 
Jedną z nich jest sprawa „dzie
dzictwa,, poprzedniej epoki 
w postaci np. nazw ulic, po
mników, symboli. Także patro
nów szkół. Nikomu nie przy
chodzi do głowy chęć zmiany 
patrona I LO - Powstańców 
Śląskich. Mniej szczęścia miało 
II LO, które dostało kiedyś imię 
Hanki Sawickiej. Dawniej pa
tronka tej szkoły była obiektem 
mało wybrednych dowcipów 
uczniowskich, bo uznawano ją 
za oficjalny symbol dominacji 
nielubianej władzy. Tak prze
trwała do dzisiaj.
- Jak to możliwe? - ptają ci z nas, 
którzy chcieliby usunąć wszelkie 
ślady dawniejszych „porząd
ków,,. Ponieważ głosy oburze
nia w tej i podobnych sprawch 
dochodzą z różnych, często po
ważnych gremiów - warto wie
dzieć, że w sprawie zniesienia 
Hanki Sawickiej jako „patron
ki,, II LO w Rybniku w listopa
dzie ubiegłego roku odbyło się 
referendum. W tajnym głosowa
niu wzięli udział nauczyciele, 
uczniowie oraz ich rodzice. Jedy
nie nauczyciele głosowali za znie
sieniem obecnego patrona szkoły 
/19 głosów za zniesieniem - 15 
przeciw/. Odmiennie głosowali 
uczniowie /120 za zniesieniem, 
659 - przeciw/ oraz ich rodzice 
/122 głosy za zniesieniem, 442 
głosy za pozotawieniem, 
7 wstrzymało się od głosu/.

Referendum przesądziło 
sprawę i muszą pogodzić się 
z tym faktem nawet ci, którym 
się ten ślad dawnych rządów nie 
podoba.

Na rynek zlecieli się wagarowicze - na skrzydłach i na wrotkach       10            GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY   pod. redakcją MARIANA RAKA    ,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam,,    „Ostatnia Wieczerza,,
| Odbiór sztuki może doty

czyć struktury artystycznej 
dzieła (kompozycja, faktu
ra, kolor itp. ), lub też ele
mentów pozaartystycznych 
(fabuła, narracja itp. ) w nim 

 zawartych.
Niestety - najczęściej ele

menty pozaartystyczne są 
 przedmiotem bezpośrednich 

zainteresowań niewyrobio
nego odbiorcy, który nie 
zwraca uwagi na strukturę 
artystyczną dzieła.

Trzeba bowiem pamiętać, 
iż funkcja artystyczna pole
ga na „podawaniu,, pozaar
tystycznych informacji 
w sposób określony i pełni 
wobec nich r o
lę  s ł u ż e b n ą ,  dlatego też 
bywa niedostrzegana, a na
wet lekceważona.

Spróbuję zatem opisać 
strukturę artystyczną ,,O
STATNIEJ WIECZERZY,, 
Leonarda da Vinci, dzieła, 
będącego perłą malarstwa 
światowego.

Centralnym punktem kom
pozycji, malowanej farbami 
olejnymi na niedostatecznie 
wyschniętej ścianie (niestety 
dziś stan malowidła nie do 
odratowania), jest głowa 
Chrystusa, umieszczona 
w samym środku obrazu, za
akcentowana półkolistym 
zwieńczeniem okna i stano
wiąca punkt zbiegu linii per
spektywicznych ścian i stropu

pu, które właśnie tutaj spoty
kają się na wysokości oka 
widza.

Linie te tworzą odwrócony 
trójkąt równoramienny, któ
rego wierzchołek styka się 
z wierzchołkiem trójkąta,

w który wpisana jest postać 
Chrystusa.

Jezus rozłożył ociężale 
swoje ręce, wypowiadając pa
miętne słowa:

„ z a p r a w d ę ,  
z a p r a w d ę  p o w i a d a m  

W a m ,  ż e  j e d e n  
z w a s  m n i e  w y d a,, .

Powiedział wszystko, co 
miał do powiedzenia. Jego 
milczenie jest wymowniejsze 
od słów. Jest to okropne mil
czenie, które nie pozostawia 
żadnej nadziei. Ale to, co było 
przyczyną wzruszenia, brzmi 
ciągle dalej. Słowa Mistrza 
uderzyły jak piorun. Burza

uczuć rozpętała się. Oto cała 
grupa ludzka (12 apostołów) 
jest poruszona i swoją falis
tością, podobnie jak bryłowa
tością kształtów odcina się od 
spokojnego tła. Kierunki ru
chów w grupach (po 3 apos
tołów w każdej grupie), ukła
dają się na kszktałt ósemek, 
powodując jak gdyby przy
pływ i odpływ ruchu, jak gdy
by cofanie się i przybliżanie 
poszczególnych postaci; 
przypomina to wzburzone fa
le morza, ujęte w ramy praw 
fizycznych.

Leonardo da Vinci (1452 - 
1519), postawny i uroczy 
w towarzystwie mężczyzna, 
był symbolem renesansowego 
racjonalizmu oraz bacznym 
obserwatorem świata, docie
kającym jego praw poprzez 
pilną i sumienną, właśnie rac
jonalną analizę faktów. 
Będąc dworzaninem w pałacu 
Sforzów w Mediolanie, bawił 
dwór grą na lutni i uczonymi 
dysputami.

Sama jego obecność wyda
wała się współczesnym godną 
pożądania, a jego wiedza bu
dziła powszechny podziw. 
Ogarnięty całkowicie pasją 
doskonałości, wierzył, że wła
śnie malarstwo jest niejako 
sumą możliwości ludzkiego 
poznania i ludzkiej aktywno
ści, że jemu mają służyć fizy 
ka i chemia, mechanika i psy
chologia, optyka i przyrodoz
nawstwo.

Marzył o pełni ludzkiego 
poznania, pełni zaklętej 
w precyzyjny, oparty na ścis
łych dociekaniach kształt wi
zualny.

„ O S T A T N I A  
W I E C Z E R Z A ,,

zdaje się być spełnieniem jego 
marzeń - spełnieniem dosko
nałego KSZTAŁTU 
WIZUALNEGO.

Leonardo da Vinci „Ostatnia wieczerza,, - refektarz klasz
toru Santa Maria della Gracie„, 1495-1498, Mediolan.

Analiza struktury artystycznej „Ostatniej wieczerzy,, Leo
narda da Vinci w rysunku Mariana Raka

Taniej sensacji nie było
Większość widzów przy

była w ostatni piątek do Tea
tru Ziemi Rybnickiej, wie
dziona, jak mniemam, cieka
wością. W programie - głoś
ny spektakl Żeni Priwiezien
cewa „PROSTYTUTKI! „ 

Jak tu nie wykorzystać 
okazji i nie skonfrontować 
krążącej o przedstawieniu le
gendy z rzeczywistością. 
Sztukę od dawna otaczała 
aura obyczajowego skandalu

lu. Autorowi i reżyserowi 
w jednej osobie utrudniano 
jej wystawienie w Warsza
wie, a kiedy wreszcie te ba
riery zostały pokonane, na 
własny koszt, oczywiście, 
pojawiły się następne pro
blemy w postaci rozrzuca
nych ulotek i temu podob
nych chwytów. Doprowa
dzono jednak do wystawie
nia sztuki i, co oczywiście 
było do przewidzenia,

W  spektaklu wzięły udział m. in. Ewa SZYKULSKA, i Marta 
KLUBOWICZ.  Foto: W. TROSZKA

grano ją przy pełnej wido
wni.

Podobnie było w Rybni
ku. Trudno jednak doszukać 
się w spektaklu taniej sen
sacji - kilka zaprzyjaźnio
nych ze sobą przedstawicie
lek najstarszego zawodu 
świata spędza razem Sylwes
tra i... płyną wspomnienia,

ale również marzenia. Spod 
powłoki wulgarności przebi
ja nieśmiało tęsknota za lep
szym światem. Niemożność 
przebicia tej skorupy jest ich 
największym dramatem.

Czy tragedia najmłodszej 
z nich, najbardziej spragnio
nej uczuć sprawi, ze przyj
dzie refleksja... 
___________________ /r ó ż /

NIE WIEDZIAŁAM 
, ŻE Z CIEBIE
TO TAKA ŚWINIA...

Pod znakami
ZODIAKU

BARAN 
21. 03. - 20. 04.

Zabrakło Ci zmysłu przewi
dywania, więc wynik spotka
nia z ważną dla Twojej przy
szłości osobą, będzie sporym 
zaskoczeniem...

BYK
21. 04. - 21. 05.

Dobrze zainwestowałeś, nie
ważne, że tylko... w uczucia. 
Stabilizacja rodzinna jest nie
kiedy ważniejsza niż wyso
kość konta w banku.

BLIŹNIĘTA 
22. 05. - 21. 06.

Twoja dociekliwość w spra
wach przepisów sprawi, że 
podejmiesz słuszną decyzję. 
Resztę oddaj jednak w ręce 
fachowców.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Trzymaj się twardo swojego 
zdania. T y m  r a z e m  Twój 
upór ma sens i nie wyrządzi 
więcej szkody niż pożytku, 
jak to wielokrotnie miało 
miejsce.

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Trochę dystansu do własnych 
poczynań nie zaszkodzi. 
Skonsultuj się w wiadomej 
sprawie z kimś, do kogo masz 
zaufanie.

PANNA
24. 08.  - 22. 09.

Nieporozumienia należałoby 
wyjaśniać ze stroną bezpośre
dnio zainteresowaną. Pośred
nictwo osób trzecich jest zu
pełnie zbędne.

WAGA
23. 09.  - 23. 10.

Nowa inwestycja powinna 
zdecydowanie wpłynąć na po
lepszenie Twojego samopo
czucia, choć nie do końca 
byłeś przekonany o jej celo
wości.

SKORPION
24. 10.  - 22. 11.

otaczający Cię „trójkąt ber
mudzki,, zniknie, jeśli posta
rasz się skoncentrować na is
totnych sprawach...

STRZELEC
23. 11.  - 21. 12.

Czeka Cię zmaganie z „opor
ną materią,, prac domowych. 
Nie bierz na swoje barki wię
cej niż możesz.

WODNIK 
21. 01. - 18. 02.

Trochę luzu i swobody nie 
powinno zaszkodzić Twoje
mu pozytywnemu wizerunko
wi, a wręcz przeciwnie, przy
czyni się do zwiększenia kom
fortu psychicznego...

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Zejdź na ziemię! Przebywa
jąc w obłokach tracisz dys
tans do tego co na dole. Mo
żesz wiele stracić.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5       11



Fatałachy z naszej szafy 

Zadecyduje
ulica...

Wydaje się, że znów zade
cyduje ulica! Zdanie to nie 
ma, broń Boże, żadnego po
litycznego kontekstu, a wy
łącznie nasz, fatałachowy.

Nie tak dawno wspomina
łam o istnieniu dwu wzajem
nie wykluczających się tren
dów w modzie. Pierwszy, to 
tendencja do przebierania 
się czyli ekstrawagancja, 
mocny kolor i wyraźne styli
zacje, drugi zakłada pozorne 
ignorowanie mody czyli 
tzw. „nieubieranie się,,.

I to druga tendencja bliż
sza jest europejskiej ulicy. 
Króluje na niej nadal czerń, 
która stała się barwą niemal

kultową, choć kreatorzy ma
rzą by zastąpiła ją szarość. 
Już pojawiają się wystawy 
w szarej tonacji i wydaje się, 
że w jesień wejdziemy (tak, 
tak - twórcy mody myślą już

Szare buty, matowe szare 
rajstopy (skąd je wziąć? ), 
szary płaszcz i ... jesteśmy na 
tropie

o jesieni) z szarością, co wca
le nie oznacza smutku i mo
notonii.

Szarość może być szalenie 
atrakcyjna, elegancka i za
bawna, a wszystko zależy od 
tego z czym ją zestawimy. 
Tak więc powiedzenie, że 
któraś z nas została „zrobio
na na szaro,,, wcale nie musi 
oznaczać niczego złego.

Wróżka

O modo polska !
Gdzie jesteś? Zdomino

wana, przytłoczona przez 
odzież „hurtową,, z importu. 
Jak zachęcić rybnickich han
dlowców do otwarcia firmo
wych sklepów „Cory„, „Te
limeny,,, „Mody Polskiej,,. 
Gdyby tak rybnickie dziew
czyny słynące z urody wypo
wiedziały wojnę brzydocie 
made in Tajlandia, India, 
Turcja?
Dziewczyny do dzieła!

/ lo g /

Lekarz domowy radzi

W itam iny  
na w iosnę  - c. d.
Zima wyssała z nasz wszyst
kie soki, jesteśmy osłabieni, 
mamy kłopoty ze skórą, 
włosami, czujemy bóle mię
śni. Wszystkie te objawy 
świadczą o braku witamin. 
Jak je uzupełnić?

Dziś Witamina H 
Witamina H - nazywana 
biotyną występuje we 
wszystkich tkankach roślin
nych i zwierzęcych. Jest ona 
związkiem ciepłostałym lecz 
wrażliwym na działanie 
kwasów i zasad.

Wykazano również 
współzależność działania 
biotyny z kwasem foliowym

i wit. B12.
Niedobór biotyny zaobse

rwowano u ludzi spożywają
cych duże ilości surowego 
białka kurzego. Był on spo
wodowany podażą dużej ilo
ści awidyny - białka zawar
tego w białku jaj, które wią
że biotynę w nieprzyswajal
ny kompleks.
Objawami niedoboru wita
miny H są:
łuszczenie się skóry, zanik 
brodawek języka, bóle mię
śni, łojotok, zaburzenia czu
cia oraz przygnębienie. Dob
rym źródełm tej witaminy są 
drożdże, czekolada, niektóre 
warzywa strączkowe, grzy
by.

Zapotrzebowanie czło
wieka na wit. H nie jest do
kładnie ustalone. Przyjmuje 
się, że wynosi ono 100 - 300 
mg/24h.

/ J .  B. /

KRZYŻÓWKA NR 47

Poziomo:
1. patalog amerykański, lau
reat Nagrody Nobla za me
todę leczenia niedokrwisto
ści złośliwej, 6. miasto w wo
jewództwie suwalskim, 8. 
zmienną jest, 9. to, co otacza 
coś dookoła, osłonka, obra
mowanie, 10. przestarzałe: 
kobieta lekkich obyczajów, 
utrzymanka, 12. stolica 
ROW-u, 14. przychodzi, gdy 
zasypiasz, 15. imię Brando, 
16. nałogowy lub c. o., 17. 
rodzaj piwa angielskiego, 
20. znów modny na głowie, 
24. gatunek epiki przedpo
wieściowej, utwór przygod. - 
awanturniczy lub między 
Nim a Nią, 25. część zamka 
broni palnej lub zwieńczenie 
wieży w kształcie stożka, 26. 
wada wzroku, 27. dwie na 
jednej wadze, 28. stolica Tu
rcji, 29. pakujesz je wyjeż
dżając, 31. malowane na płaszczyźnie

płaszczyźnie za pomocą farb, 
kredek, ołówka, 33. 
„... krwi,, w tytule powieści 
Londona, 34. przeciwień
stwo syntezy

Pionowo:
1. powiększenie tarczycy 
z towarzyszącą nadczynnoś
cią, 2. zwolennik idealizmu 
filozoficznego, 3. potom
stwo tych samych rodziców, 
ogół ludzi urodzonych i ży
jących w tej samej epoce, 4. 
powtórzenie dźwięku spo
wodowane odbiciem fal 
dźwiękowych, 5. przestarza
łe: staranie się o rękę, 7. 
można go wywołać nieodpo
wiednim zachowaniem, 10. 
indyjski bóg miłości lub do
pływ Wołgi, 11. forma ustro
ju państwa, 13. zwierzę do
mowe, dawniej popularne 
na Śląsku, 18. kwiat lub cu
kierek, 19. „w tym cały jest...

żeby dwoje chciało naraz,,, 
20. coś, co nie jest proste lub 
w mat. liczba charakteryzu
jąca odchylenie krzywej od 
prostoliniowości, 21. roz
wiązujesz je dla rozrywki, 
22. część aparatu fotografi
cznego, 23. może być sklepo
wa, 23. strefa, 32. całe życie 
spędza w wodzie

Rozwiązanie 
krzyżówki nr 45

Poziomo:
1. Władek, 4. bukiet, 7. ży
czenie, 8. orzeszki, 10. atmo
sfera, 12. Alaska, 13. arnika, 
14. skóra, 16. oszustka, 17. 
Artemida, 18. kontener, 21. 
kontekst, 24. raban, 25. sze
lki, 27. Ondyna, 28. Andalu
zja, 29. karabela, 30. egzoty
ka, 31. wersja, 32. Armada 
Pionowo:
1. wachlarz, 2. Danuta, 3. 
klekotka, 4. biosfera, 5. ko
zera, 6. trzewiki, 7. żelazo, 9. 
Iliada, 10. akuszerka, 11. 
Argentyna, 14. skwer, 15. 
argon, 18. koszyk, 19. Nie
borów, 20. Ramajana, 21. 
karuzela, 22. Krystyna, 23. 
tratwa, 26. indeks, 27. oj
czym

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie do 10 kwietnia br., 
wylosowana zostanie nagro
da w postaci KASETY VI
DEO.
Rozwiązanie prosimy prze
słać na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,,, Rybnik, ul. Koś
ciuszki 54

Nagrodę za prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki nr 45 
„Gazety Rybnickiej,, nr 10, 
wylosowała Danuta Muras, 
zam. 44-200 Rybnik, ul. Jan- 
kowicka 26. Nagrodę prosi
my odebrać w redakcji.

Warto zobaczyć

„Śmierć dziecioroba,,
W rybnickiem DKF - gość 

rzadki - film polski. Dysku
sje o rodzimej produkcji fil
mowej, prowadzone prze
ważnie w minorowym tonie, 
nie nastrajają optymistycz
nie i rzadko podejmujemy 
ryzyko, by wybrać się do 
kina na film polski.
Tak więc nawet nie wiemy, 
czy rzeczywiście te polskie 
filmy są takie niedobre. Błę
dne koło. . .

Może więc wyrobimy so
bie własny sąd na przykła
dzie „ŚMIERCI DZIECIO
ROBA,, Wojciecha NOWA
KA. Reżyser jest właściwie 
debiutantem i to od razu 
nagrodzonym za ten film na 
gdyńskim festiwalu. Film 
wzbudził kontrowersje, a to 
przecież lepiej niż gdyby

przeszedł niezauważony.
Bohaterem jest wiejski 

Casanowa, którego kolejna 
ofiara pragnie zaciągnąć 
przed ołtarz. Mniej ważna 
jest może anegdota, a bar
dziej realistyczna konwencja 
filmu. Dosadne słownictwo, 
świetnie podpatrzona p ro 
wincjonalna mentalność bo
haterów, brak podwójnych 
znaczeń i symboli, tak cha
rakterystycznych dla naszej 
dotychczasowej produkcji 
filmowej.

Reżyser spogląda na swo
ich bohaterów bez specjalnej 
sympatii, tej sympatii nie 
uzyskają pewnie również 
w oczach widzów. Kto więc 
traktuje kino jako formę 
oderwania się od rzeczywis
tości, niech zostanie w do
mu, kto zaś chce zobaczyć 
kawał realnego, choć nie
zbyt przyjemnego, życia, 
niech zobaczy „Śmierć dzie
cioroba,,.

/r ó ż /

NASZE 
PROPOZYCJE

Duża Scena TZR 
28 marca, godz. 16. 00, AUK
CJA prac plastycznych, 
rzeźby i ceramiki dzieci, 
młodzieży i dorosłych z Pań
stwowego Ogniska Plastycz
nego w Rydułtowach, wstęp 
wolny
2 kwietnia, godz. 17. 00, 
WROCŁAWSKI TEATR 
PANTOMIMY, „Cardenio 
i Celinda czyli nieszczęśliwie 
zakochani,,, scenariusz, cho
reografia i reżyseria obra
zów HENRYK TOMA
SZEWSKI, cena biletu 
45. 000. - i 30. 000. -zł.

Mała Scena TZR 
27 marca, godz. 18. 30 kon
cert zespołu ICE MACHI
NE , cena biletu 15. 000. -zł

1 kwietnia, godz. 16. 00 wy
stęp kabaretu muzycznego 
OLKA GROTOWSKIE
GO i MAŁGORZATY 
ZWIERZCHOWSKIEJ, ce
na biletu 15. 000, -zł.

Kino Premierowe 
1 kwietnia, godz. 17. 00 
i 19. 00 „FX2„ - komedia 
sensacyjna produkcji amery
kańskiej, walka z mafią 
i agentami pełna zaskakują
cych trików technicznych, 
grają Bryan Brown i Brian 
Dennehy, cena biletu 
15. 000. - i 10. 000. - zł.

Dyskusyjny Klub Filmowy 
EKRAN

30 marca, godz. 18. 15, film 
polski pt. „ŚMIERĆ DZIE
CIOROBA,,, historia pro
wincjonalnego Don Juanna, 
w roli gł. Marek Kasprzyk, 
wstęp za okazaniem karnetu 
(do nabycia przed projekcją) 

(gw)
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