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Wielopolanie z pewnością 
są grupą społeczności obda
rzoną poczuciem odpowie
dzialności za swoje środowi
sko i... łagodnym usposobie
niem. Nie wadzą nikomu, 
zdani wyłącznie na własne 
możliwości, rozwiązują swo
je małe i duże problemy. Kil
ka lat temu wspólnie „po
stawili,, kościół (przeniesio
ny z innego miejsca), teraz 
własnymi rękoma budują 
drogi prowadzące do ich do
mostw, co jeszcze zacieśnia 
dobrosąsiedzką wspólnotę.

W naturalny sposób zwą
zani są z pobliskim lasem, 
który znają od najmłod
szych lat; w nim bawią się ich

dzieci, starsi mieszkańcy la
tem zbierają pokrzywy i mię
tę... Do niego też chodzą 
odpocząć po trudach tygod
nia. Nic więc dziwnego, że 
kiedy pojawili się na jego 
skraju pilarze i poczęli ścinać 
drzewo po drzewie, zdecydo
wanie się temu sprzeciwili. 
Towarzyszyli drwalom ni
czym cień, próbując bezsku
tecznie ich powstrzymać. 
Szybko sklecili stosowną pe
tycję i wysłali ją tak do władz 
miejskich, jak i do lokalnej 
prasy, chcąc nadać całej 
sprawie odpowiedni rozgłos. 
W ubiegłą środę zorganizo
wali nawet coś na kształt 
pikiety, na którą przybyło

kilkudziesięciu mieszkań
ców oraz uczniowie pobli
skiej szkoły pod opieką nau
czycielek „środowiska,, 
i biologii. Pilarze, widząc co 
się kroi, odstąpili od ścina
nia kolejnych sosen i zajęli 
się porządkowaniem terenu 
wyrębu w taki sposób, że 
wszędzie było pełno dymu 
z palonego igliwia. To jed
nak nie zniechęciło wytrwa
łych mieszkańców.

W sytuacjach takich o kon
flikt nietrudno, ktoś kogoś 
obrzucił inwektywami, dzieci, 
nad którymi nauczycielki 
straciły chyba kontrolę, za
częły torpedować kamienia
mi palące się ognisko. Jeden

Piła 
kontra 
las ?

z pracowników nadleśnictwa, 
który zdecydował się na roz
mowę z „tubylcami,,, tylko 
zaostrzył całą sytuację, mó
wiąc o planach wyrębu sięga
jących wielopolskiej tamy, ja
ko powód wyrębu podając 
rzekomą chorobę drzew.

Jest rzeczą zrozumiałą, że 
mieszkańcy WIELOPOLA 
troszczą się o swoje najbliż
sze otoczenie, od tego prze
cież zależy ich zdrowie. Nie
dalekie sąsiedztwo elektro
wni nie niesie z sobą nic 
dobrego, a na wielopolskiej 
drodze prowadzącej przez 
las do Paruszowca, coraz 
czyściej spotkać można za
kładowe autokary i samo
chody ciężarowe wydalające 
kłęby trujących spalin. To 
po prostu instynkt samoza
chowawczy każe im bronić 
się i to nawet w nieco drama
tyczny sposób.

Czyż można się dziwić ???
c.d. na str 4-5

„Nowy
kościół,,

nobilitowany
Lepiej późno niż wcale ! Od 

dłuższego już czasu proboszcz 
Kościoła p.w. św. Antoniego sta
rał się, by ta prawdziwa perła 
architektoniczna Ziemi Rybnic
kiej została odpowiednio potra
ktowana przez stosowne państ
wowe instytucje, zajmujące się 
klasyfikacją zabytków w Polsce.

Starania te zostały uwieńczo
ne sukcesem w końcu listopada 
ub.roku. W liście z 25 listopada 
1991 r., Państwowa Służba
Ochrony Zabytków z siedzibą 
w Krakowie, wydała pozytywną 
decyzję w sprawie wpisania Koś
cioła św.Antoniego w Rybniku do 
rejestru zabytków klasy „A„.

Konserwatorzy motywują 
swoją decyzję „wybitnymi walo
rami architektonicznymi i urba
nistycznymi dla miasta i regio
nu,,.

(szoł)

Odważnie i odpowiedzialnie
O przejęciu szkół podstawo

wych przez władze miejskie pi
saliśmy już wielokrotnie /w  
37,44 i 49 numerze „G R ,/.
Z perspektywy Rybnika wyda
wałoby się, że tak jest wszędzie, 
że to „normalka,,. A jednak 
okazuje się, że w całym wojewó
dztwie katowickim tylko 99 szkół 
znalazło się pod opieką władz 
gminnych i miejskich. Nie 
wszystkim śpieszy się do brania 
sobie na głowę nowych proble
mów.

Warto zatem podkreślić, że

Rybnik obok m.in. Chorzowa, 
Knurowa, Leszczyn, Rudy Ślą
skiej i Żor, znalazł sią wśród tych 
miejscowości województwa kato
wickiego, które jako pierwsze 
zdecydowały się przejąć pod wła
sną kuratelę ubogie, zniszczone 
i wymagające stałej troski „o
światowe gospodarstwo,,. Oczy
wiście wraz z całym „dobro
dziejstwem inwentarza,,, tzn. 
z dotacją oświatową płynącą 
z Warszawy,/nadzwyczaj skąpą 
w porównaniu do potrzeb/, ale 
i z ogromnym bagażem problemów

problemów oraz odpowiedzialności.
Ktoś powiedział, że w naszej 

oświacie niewiele już można po
psuć, tak jest już źle. Może jed
nak - z pomocą władz miasta - 
uda się choć trochę uratować 
i naprawić z tego, co jeszcze 
istnieje? Dyrektorom szkół bę
dzie bliżej do gospodarza, a i je
mu będzie łatwiej rozeznać się 
w realnych potrzebach szkół. 
Pieniądze płynące z Warszawy 
nie będą „rozpływać się„ na po
średnich szczeblach administra
cyjnej drabiny.„Pańskie oko ko
nia tuczy,, - w Rybniku oby 
także w sprawach oświatowej 
bazy.

/g w /

Zaproszenie 
na bal

Dawne bale organizowane 
przez cały karnawał, zwane redu
tami i połączone zwykle z kwestą 
na cele filantropijne odeszły do 
historii. Coraz częściej słyszy się 
narzekania i to od ludzi coraz 
młodszych, że giną tradycje i gi
nie duch zabawy.

Jednak chyba nie do końca jest 
to prawdą, skoro w sobotę, 25 
stycznia, na Malej Scenie 
(ul.Kościuszki 54) odbędzie się 
Bal Karnawałowy, organizowany

organizowany przez Komitet Rodzicielski 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Rybniku, a głównie przez jego 
wiceprzewodniczącego STEFA
NA MAKOSZA.

Będzie to bal w dobrym daw
nym stylu, także i w tym, że celem 
jego organizatorów jest konkret
ny cel, czyli kserograf dla Szkoły 
Muzycznej.

Wszystkich zainteresowanych 
informujemy, że bilety kupić mo
żna w sekretariacie (cena 
400.000 zł od pary).

Zaproszenie na bal adresowa
ne jest do rodziców uczniów szko
ły i jej absolwentów.

(em)
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 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

EMERYTOM I RENCISTOM, którym sprawia pro
blem ogrzewanie własnego mieszkania, posiadającym niskie 
emerytury i renty, są osamotnieni i opuszczeni, proponujemy 
pokoje mieszkalne.

Pokoje są dwu lub jednoosobowe, z pełnym wyposaże
niem bądź z możliwością wprowadzenia własnych mebli 
przez mieszkańca. Pokoje mieszkalne zapewniają mieszkań
com spokój i bezpieczeństwo oraz czynny wypoczynek 
w świetlicy Domu.

Użytkownik pokoju mieszkalnego zostaje zameldowany 
na pobyt stały po zdaniu dotychczas zajmowanego miesz
kania.

Czynsz miesięczny obejmujący centralne ogrzewanie, gaz 
i elektryczność, korzystanie ze wspólnej kuchni, pralni oraz 
sanitariatów, ustala się w wys. 1,5 procenta najniższej 
emerytury za każdy m kw. zajmowanej powierzchni użyt
kowej pokoju.

Istnieje możliwość korzystania w przyszłości z gotowych 
odpłatnych posiłków wydawanych w stołówce mieszczącej 
się w budynku.

Skorzystaj z naszej oferty !
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w R y b n i k u 
ul. Klasztorna 3

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 27-527 lub 25-531

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na czynną w każdą niedzielę 

GIEŁDĘ SAMOCHODOWĄ 
na terenie targowiska w Rybniku 

wjazd od ulicy Młyńskiej.
W styczniu i w lutym obowiązuje 

tylko opłata parkingowa.
Zarząd Miasta Rybnika

Podpatrzone...

Ogrodow e
We Włoszech jednym 

z najbardziej rozpowszech
nionych elementów świąte
cznych są oświetlone choinki 
oraz stajenki. O ile migają
cych drzewek stoi w naszych 
ogrodach i parkach już spo
ro, o tyle ogrodowe stajenki 
są na razie u nas rzadkością.

stajenki
Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by włoski zwyczaj upowsze
chnić i u nas, a być może 
i władze miasta zaskoczą nas 
w przyszłoroczne święta 
i obok choinki na rybnickim 
Rynku stanie betlejemska 
szopka...

/ s z o ł /

LISTY DO

Pom óżm y dzieciom

Rzucone przez Jacka Kuro
nia hasło tworzenia funduszu 
SOS, znalazło realny kształt 
w chwałowickiej „Trzynastce,,. 
Już trzeci rok z rzędu funkc
jonuje w tej szkole wewnętrzny 
fundusz pomocy, dzięki które
mu najbardziej potrzebujące 
dzieci otrzymują darmowe obia
dy w szkolnej stołówce. Trzeba 
zaznaczyć, że niejednokrotnie 
jest to jedyny pełny posiłek 
w ciągu dnia dla dziecka.

W pierwszy m roku istnienia 
funduszu żywionych było dwa
dzieścioro dzieci, przez cały 
ubiegły rok potrafiliśmy w ten 
sposób pomóc dziesięciorgu 
dzieciom. Rok bieżący jest okre
sem trudnym dla oświaty i nau
czycieli. Wyraźne obniżenie za
robków spowodowało, że w lis
topadzie liczba żywionych dzie
ci spadła do trojga, obecnie jed
nak znowu mamy dziesięciu 
podopiecznych.

Zapyta ktoś, skąd bierzemy 
pieniądze, boć przecież łatwo 
obliczyć, że jeśli miesięczne ży
wienie jednego dziecka pochła
nia ok. 60.000.-zł, to na dziesią
tkę potrzebujemy obecnie około 
600.000.-zł.

W tym miejscu trzeba powie
dzieć o ludziach, którzy wyka-

Sen czy jawa ?
Pod koniec ub.roku bardzo 

dużo mówiło sią o firmie EXP- 
RO-FILM. Wasza gazeta obie
cywała rybnicki program EF- 
News i „Tutaj,, razem 4 audycje 
w tygodniu. Miało być pięknie... 
I było. Ale tylko w zwiastunie. 
A potem nagle „telegazeta EF„ 
zniknęła z programu.

Firma „wyślizgała,, się pre
zentując w zamian program The 
Childrens Channel i Lifestyle. 
Można i tak. Znowu kilka tysię
cy ludzi zostało „zrobionych 
w...balona„. Jestem jedną z tych

wykazują wrażliwość na dziecięce cie
rpienie. Od chwili uruchomienia 
funduszu SOS, niezwykłą ofiar
ność wykazują członkowie Ra
dy Pedagogicznej, swój wkład 
mają również rodzice, którzy 
wspomagają nasz fundusz zwła
szcza w czasie okresowych spot
kań w szkole. Pomoc okazywał 
rówież proboszcz parafii św.Te
resy, od ponad roku również 
członek Rady Pedagogicznej ks. 
Teodor Suchoń. W ubiegłym 
roku otrzymaliśmy także wspar
cie w kwocie 1.000.000.- zł od 
p. Kuronia z centralnego fundu
szu SOS. Na tym jednak nie 
kończy się łańcuch ludzi dobrej 
woli. W ostatnim czasie naszym 
funduszem zainteresowała się 
Rada Dzielnicy Chwałowice, 
która zamierza wyasygnować 
na nasze konto kwotę 500.000.- 
zł, podobną deklarację otrzyma
liśmy z NSZZ „Solidarność,, 
KWK„Chwałowice„.

Szczególną radością napawa
ją indywidualne gesty pomocy. 
W ubiegłym roku uzyskaliśmy 
jednorazową pomoc p. Fudali, 
zaś w ostatnich dniach kwotę 
500.000.-zł przekazał nam mie
szkaniec Chwałowic p. Piecow- 
ski. Otrzymaliśmy również po
kaźną ilość słodyczy od anoni
mowego ofiarodawcy. Zyskają 
w ten sposób wszyscy ucznio
wie, bowiem będą mogli kupić 
znacznie tańsze słodycze, zaś 
uzyskane pieniądze przeznaczo
ne zostaną na obiady dla najbar
dziej potrzebujących.

Szkoła posiada również tajemn
iczego sponsora w Anglii.

osób, którym ten żart nie spodo
bał się, że zwłaszcza jest coś, 
z czym rybnicka telewizja kab
lowa nie raczy żartować, miano
wicie: FINANSE.
Z abonentów można kpić, obie
cując coś i nie dotrzymując sło
wa, jednakże gdyby odbiorca 
„dla żartu,, nie zapłacił abona
mentu - wtedy firma informuje, 
że odłączy odbiorcy „kabelek,,. 
I już.

Tak to jest z monopolistami. 
Dużą niespodziankę zrobiła fir
ma EXPRO-FILM swoim abo
nentom z okazji rozpoczęcia

Przedwojenny uczeń tej placówki 
postanowił jej pomóc, przekazu
jąc na nasze konto corocznie 300 
dolarów, aż do odwołania. Pierw
sza darowizna przekazana zosta
nie przez Bank Śląski na konto 
szkoły w najbliższym czasie. Nie 
można także nie odnotować 
ogromnego zaangażowania 
w sprawy szkolnictwa władz 
miejskich, wyrażającego się nie 
tylko w deklaracjach słownych, 
ale w bardzo konkretnej pomo
cy finansowej, zwłaszcza w za
kresie remontów oraz uzupeł
niania bazy szkolnej. W posta
wie Ojców Miasta i jego czyn
ników samorządowych znajduje 
więc odzwierciedlenie hasło 
Wielkich Reformatorów epoki 
Oświecenia
„... Zawsze takie Rzeczypospo
lite będą

Jakie ich młodzieży chowa
nie,,.

Rzeczywistość jest trudna, ale 
przecież to ludzie kształtują jej 
oblicze i właśnie w czasach naj
trudniejszych nie brakuje tych 
o wielkich sercach. Wierzymy, 
że wielu, bardzo wielu dostrzega 
sens swego życia w niesieniu 
pomocy bardziej potrzebują
cym. Właśnie dlatego apelujemy 
o dalszą ofiarność do wszyst
kich, którzy mogą ją okazać. 
Wasza pomoc wywołuje 
uśmiech dziecka, a to przecież 
najpiękniejsza nagroda.
Jolanta Mirosławska 
Adres Szkoły: Szkoła Podsta
wowa Nr 13 w Rybniku-Chwa
łowicach, ul. 1 Maja 51,
44-206 Rybnik 6.

Nowego Roku: każdy z nich 
otrzymał pocztą bardzo miłą in
formację o kłopotach firmy oraz 
maleńką wzmiankę o podwyż
szeniu miesięcznego abonamen
tu z 30.000.-zł,na 50.000.-zł.

Zastanawiam się, kogo będzie 
stać na takie „dodatkowy,, wy
datek, tym bardziej że trzeba 
płacić oprócz tego abonement 
Polskiemu Radiu i Telewizji.
W tak trudnej sytuacji finan
sowej społeczeństwa jest to na
prawdę bardzo „miły,, gest. 
Ktoś powie „business is busi
ness,,. Ale czy dla obu stron?

/nazwisko i adres 
znane redakcji/

KRONIKA POLICYJNA

Złodziejska kawa 
W nocy z 27 na 28 grudnia

włamano się do mieszkania 
przy ul. Lompy poprzez wy
łamanie drzwi wejściowych. 
Skradziono radiomagneto
fon, odtwarzacz video, kase
ty oraz serwisy do kawy. 
Widać złodzieje też lubią ka
wę, podaną elegancko...

Włamanie „na kosz„
W niezbyt wyszukany 

sposób dokonano włamania 
do sklepu „ROMA„ przy ul. 
Kościuszki. Złodziej koszem 
na śmieci wybił szybę wy
stawową i skradł z wystawy 
kilka butelek wódki warto
ści 232 tys.zł. Włamanie mia
ło miejsce 1 stycznia.
W Nowy Rok wszystkie 
sklepy zamknięte.

Chu, chu, cha - nasza zima zła 
1 stycznia , włamano się 

do sklepu MIREX przy ul. 
Zamkowej.
Po wybiciu szyby w oknie 
skradziono z wystawy od
zież wartości 1,5 mln zł. Zi
ma dokucza złodziejom? 

Sylwestrowe szaleństwa 
samochodowe 

Wielu kierowców tak się 
spieszyło na sylwestrowe ba
le, że spowodowało kilka 
wypadków.
Na ul. Żorskiej potrącono 
pieszego, który nagle wtarg
nął na jezdnię.
Na Raciborskiej fiat 125 
p potrąci 25-letnią kobietę 
i jej 5-letnią córeczkę, które 
doznały obrażeń ciała. 
Kierujący dacią jadąc ul. 
Boguszowicką uderzył 
w przydrożne drzewo. Sa
mochód przewrócił się na 
dach, a 3 osoby odniosły

w tym wypadku obrażenia 
ciała.

Śmierć rowerzysty 
3 stycznia na ul. Zebrzy

dowickiej samochód star na
jechał na jadącego w tym 
samym kierunku nieoświet
lonym rowerem 65-letniego 
mężczyznę. Rowerzysta 
w wyniku wypadku poniósł 
śmierć.

Po pijanemu pod auto 
3 stycznia samochód maz

da na przejściu dla pieszych 
przy dworcu PKS potrącił 
46-letniego mężczyznę. Pie
szy wtargnął nagle na jezd
nię po pijanemu. A że pijany 
ma zawsze szczęście, skoń
czyło się tylko na otarciu 
ręki i rozcięciu łuku brwio
wego.

Elegant ?
W nocy z 3 na 4 stycznia 

włamano się do kiosku przy 
ul. Górnośląskiej. Złodziej

po wyważeniu zamka 
i urwaniu kłódek skradł pa
pierosy i perfumy wartości
3 mln zł.

Wracał z Sylwestra?
W nocy z 3 na 4 stycznia 

wybito szybę w sklepie mo
nopolowym „koniaczek,, 
przy Rynku. Z wystawy 
skradziono 3 butelki wina. 
Sylwestrowy kac musiał dłu
go trzymać.

Majsterkowicz - złodziej
Z garażu przy ul. Zyg

munta Starego w nocy z 3 na
4 stycznia skradziono radio
odtwarzacz, samochodowy 
zegar kwarcowy, 2 komplety 
kluczy nasadkowych i wier
tarkę elektryczną. Włamy
wacz dostał się do garażu po 
wybiciu szyby w okienku pi
wnicznym. Straty wyniosły 
3 mln zł.

Złodziej - nałogowiec
Co najmniej kilka nałogów

nałogów musiał mieć włamy
wacz, który okradał 6 stycz
nia kiosk przy ul. Hallera. 
Po wyłamaniu otworu 
w ścianie zabrał żyletki, cza
sopisma kolorowe, papiero
sy i karty do gry. Hazard 
i nałogi prowadzą ludzi na 
złą drogę.
Przestępstwo w „Trójkącie,,

Waluty krajów „trójką
ta,,: Warszawa - Praga - Bu
dapeszt skradziono 4 stycz
nia z domku jednorodzinne
go przy ul. Webera. Łupem 
złodziei padło 17,5 mln zł, 
3000 forintów, 200 koron, 
alkohol i wyroby ze złota. 
Straty wyniosły 25 mln zł.

„Czyn„ społeczny?
4 stycznia włamano się do 

baru „Czyn,, w Niewiado- 
miu. Złodziej wyważył kraty 
w oknach od zaplecza, 
a z metalowej szafy skradł 
gotówkę w wysokości 25 
mln zł.
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Rybniczanie w Weronie
w

w Weronie Folclore polacco...,,
Przedświąteczny tydzień 

członkowie Zespołu Pieśni 
i Tańca z I LO w Rybniku 
spędzili w Weronie. Tam 
właśnie, w mieście Romea 
i Julii, od 16 do 23 grudnia 
odbywał się festiwal „SAN
TA L U C I A ,, , którego goś
ćmi byli rybniczanie.

W skład czterdziestooso
bowego zespołu, kierowane
go przez dyrektorkę szkoły 
Janinę WYSTUB, wchodzi 
folklorystyczna grupa tane
czna, chór oraz zespół muzy
czny. W przygotowaniu 
„Suity Śląskiej,, złożonej 
z pieśni i melodii naszego 
regionu, z którą zespół wy
stąpił we Włoszech, brali ró
wnież udział: choreograf
Danuta ADAMCZYK 
, akompaniator Tadeusz PA
PROTNY oraz koncert
mistrz Grzegorz KACZMA
RCZYK - absolwent szkoły.

Rybniczanie wystąpili 
przed włoską publicznością 
trzykrotnie, zawsze w salach 
wypełnionych żywo reagują
cą publicznością. Wspaniała 
atmosfera towarzysząca wy
stępom licealistów sprawiła,

że program „Suity Śląskiej,, 
poszerzono o repertuar kla
syczny. Uznanie widowni 
dla rybniczan było szczegól
ne również ze względu na 
wiek poszczególnych człon
ków zespołu, który składa 
się przede wszystkim z pier
wszoklasistów.

Gospodarze festiwalu, 
a także włoscy oficjele ze 
zdziwieniem obserwowali 
zaangażowanie dyr I. Wystu
bowej, która była nie tylko 
opiekunem grupy, ale jedno
cześnie dyrygentem, wokali
stką i tancerką. Ten drobny 
szczegół okazał się prawdzi
wą niespodzianką dla Wło
chów, przywykłych do tego, 
że ze Wschodu przybywało 
dotąd więcej działaczy niż 
wykonawców. Zdjęcie J. 
Wystubowej grającej na 
akordeonie znalazło się 
dwukrotnie w miejscowym 
piśmie „L ' Arena„ - raz jako 
polska wizytówka, za dru
gim razem - jako wydarzenie 
festiwalu.

Rangę występu rybnickie
go zespołu w imprezie pod
niosło zainteresowanie

władz Werony i przedstawi
cieli polskiego konsulatu 
w Mediolanie, obecnych na 
głównym koncercie w Teat
ro Alba. Zespołem zaintere
sował się również mieszkają
cy w Bardolino k. Werony 
Jan Langosz oraz zajmujący 
się nawiązywaniem kontak
tów kulturalnych z Włocha
mi Jan Chrzanowski.

Przyjemne wrażenie zwią
zane z pobytem na festiwalu 
oraz zwiedzaniem zabytków

Werony, Padwy, Wenecji, 
Insbrucka i Wiednia, miały 
swój kres na przejściu grani
cznym w Chałupkach. Oka
zało się bowiem, że człon
kowie zespołu nie mogą 
wwieźć do kraju wina po
darowanego przez organiza
torów festiwalu, mającego 
być świątecznym prezentem 
dla opuszczonych na tydzień 
rodzin. Jak te ilości włoskie
go wina miały się do osła
wionej „afery alkoholowej,,

...Włosi ze zdziwieniem obserwowali
obserwowali zaangażowanie dyr. 
J. Wystubowej, która dyrygowa
ła, śpiewała, tańczyła i grała...

- nie wiemy.
Podkreślić należałoby po

moc materialną udzieloną 
uczestnikom festiwalu przez 
władze miejskie Rybnika, 
a także przez rodziców. Bez 
niej do wyjazdu pewnie by 
nie doszło.

Dodajmy na koniec, że 
kontakty nawiązane w We
ronie, zaowocują odwiedzi
nami włoskich chórzystów 
w Rybniku w kwietniu br.

A. ŁUKASIK

Paweł i Gaweł... D z ie c i  n ie  lu b ią
inflacji

Obecna ulica Legionowa 
w CHWAŁĘCICACH była 
kiedyś zwykłą miedzą mię
dzy polami. Gdy na wydzie
lonych z pól działkach budo
wlanych stanęły domy mie
szkalne, trzeba było jakoś do 
nich dojechać. Każdy z są
siadów odstąpił po 3 metry 
ze swojego terenu. Tak po
wstała droga gruntowa. 
Przewodniczący samorządu 
mieszkańców, Zygmunt Ga
wliczek rozpoczął starania, 
by drogę utwardzić.
- Sąsiedzi zachęcali mnie by 
za tym chodzić-mówi. - O
biecywali wykonać roboty 
w czynie społecznym, a trzy 
łata temu podpisali zgodę na 
utwardzenie drogi.

I wreszcie po wielu stara
niach udało się sprawę załat
wić. Wiceprezydent Marian 
Adamczyk, gdy zobaczył 
stan drogi uznał, że mieszkańcy

mieszkańcy sami nie poradzą so
bie z wykonaniem robót 
i obiecał przysłać specjalis
tyczną firmę. GDY ROBO
TNICY PRZYWIEŹLI 
MATERIAŁ NA BUDO
WĘ NIE MOGLI PRZY
STĄPIĆ DO PRACY.
- Sąsiedzi zablokowali drogę 
ciągnikiem z obornikiem i nie 
wpuścili pracowników firmy 
na teren, - opowiada Zyg
munt Gawliczek.
Wyszli całymi rodzinami by 
nie dopuścić do rozpoczęcia 
robót

Większa część drogi to mo
ja prywatna własność - mówi 
Danuta Kubiś.

Zgadzam się na utwardze
nie, ale niech Urząd Miejski 
mnie wywłaszczy. Musiała
bym cofnąć płot i rozebrać 
stodołę - twierdzi. Kto mi na 
to zapłaci? Kto daje w prezen
cie 10 arów? - pyta. - Nikt mi

tu nie wejdzie na mój teren. 
W Orzepowicach jak robili 
drogę to chodzili miernicy 
i wszystko odmierzali - mówi 
Roman Paprotny - My też 
chcemy żeby nam wszystko 
odmierzyli. Za tę drogę płacę 
podatek gruntowy.

W Rybniku jest wiele pry
watnych dróg gruntowych. 
Sąsiedzi mają wtedy prawo 
do przejazdu na podstawie 
tzw. służebności
drogowej. Teren taki jest wy
łączony z podatku grunto
wego - wyjaśnia Rudolf Be
such - naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miejskie
go w Rybniku. Drogi w 
Orzepowicach były własnoś
cią Skarbu Państwa, gdyż 
teren ten jest przeznaczony 
na osiedle domków jedno
rodzinnych. Droga w Chwa
łęcicach jest prywatna i mias
to nie ma obowiązku jej wy
kupić. Urząd Miasta nie mo
że prowadzić robót bez zgody 
mieszkańców. Jeśli nie chcą - 
nie będą mieli utwardzonej 
drogi.

Mieszkający zaraz z brze
gu Danuta Kubiś i Roman 
Paprotny twierdzą, że im wy
starczy droga gruntowa, ta
ka jak dotyczczas. Zgodnie 
z przysłowiem - moja chata 
z kraja.

/ ja k /

Jeszcze z lat dziecinnych 
pamiętamy jaką przyjemno
ścią było wrzucanie monet 
do skarbonek. A takich oka
zji w roku było wiele. Pod

czas kolędy ministranci nosi
li skarbonki, skarbonki były 
też przed stajenką, przy Bo
żym Grobie, pod figurkami 
świętych. Obecnie dzieci po
zbawione zostały tej frajdy, 
gdyż w portfelach rodziców, 
„dzięki,, inflacji, nie ma już 
monet! Są tylko banknoty!

A wrzucanie papierowych 
pieniędzy nie jest tak efektowne

efektowne, gdyż brakuje wtedy 
tak charakterystcznego 
dźwięku. Tę „smutną,, rze
czywistość można zaobser
wować obok stajenek w koś

ciele św.Antoniego i Królo
wej Apostołów. Stoi tam 
wielki Murzynek-skarbon
ka, a przed nim dzieci próbu
jące wcisnąć banknoty w od
powiedni otwór. Niektóre 
mają szczęście, gdy ich prze
widujący rodzice odwiedzą 
wcześniej kilka sklepów 
i wyproszą trzy lub cztery 
brzęczące pieniążki.

/ s z o ł /
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SŁOŃCE TEŻ CHCE ŚWIECIĆ
Legenda rozwiała się z dymem

Gdy w sierpniu ubiegłego ro
ku FRANCISZEK STUDNIK 
wznowił pracę piekarni przy ulicy 
Kościelnej 3, tuż obok rybnic
kiego Ratusza i Rynku, żywa 
jeszcze była legenda jej dymiące
go komina. To on miał być 
winien zanieczyszczania szyb, 
okien i podwórek w całym sąsie
dztwie.

Nakłady poniesione przez no
wego właściciela na remont bu
dynku posiadającego walory za
bytkowe oraz na modernizację 
piekarni /w  tym podniesienie jej 
komina/ nakazywały urucho
mić ją jak najszybciej. Tymcza
sem Wydział Ochrony Środowis
ka Urzędu Miasta stawiał waru
nek: system opalania piekarni 
musi być zmieniony z węglowego 
na jakikolwiek inny, byle mniej 
zanieczyszczający otoczenie i at
mosferę ! Prosta kalkulacja 
wskazywała, że gazowy system 
opalania pieca piekarniczego 
będzie droższy od węglowego 
o ponad pięćdziesiąt tysięcy zło
tych dziennie! Kolejne koszty

były związane z zamontowa
niem nowej instalacji /rury, licz
niki, automatyka pieca/ - doda
tkowe 17 milionów złotych!

Konflikt interesów był / i  jest 
nadal - ale już gdzie indziej/ 
wyraźny. Wszyscy chemy żyć 
w czystszym mieście, oddychać 
zdrowszym powietrzem. Ale kto 
chce i kogo stać na wyłożenie 
w tym celu pieniędzy z własnej 
kieszeni ? Pan Studnik półtora 
roku temu zaryzykował. Czas 
potwierdził słuszność tej decyzji. 
W tym czasie ceny węgla na tyle 
wzrosły, że nakłady poniesione 
na zainstalowanie gazowego sy
stemu opalania dzisiaj już się 
zwracają.

I najważniejsze: podwyższony 
ongiś komin przestał dymić ! Nie 
ma dwutlenku węgla, dymów, 
pyłów, odpadów...

Szkoda tylko, że po zniknię
ciu - jak wówczas sądzono - gł
ównego źródła zanieczyszczeń 
powietrza w najbliższym sąsie
dztwie okazało się, że brud 
i smród pozostały. Gdy z komina

na piekarni unoszą się w powiet
rze co najwyżej pary z pieczywa,

-  Czystsze powietrze koszto
wało 17 mln ...

-  Franciszek Studnik pokazuje 
zawór bezpieczeństwa instalacji 
gazowej w swojej piekarni

okoliczne kominy jak dymiły, 
tak dymią nadal. Wymieńmy 
choćby kotłownie bloków przy 
ul. Raciborskiej i Curie-Skłod

owskiej, prywatnych budyn
ków czy spółdzielni wielobran
żowej.

Ta ostatnia, co prawda, czę
sto „aromatyzuje,, dwutlenek 
węgla wonią rozkładających się 
ryb /produkcja karmy idzie peł
ną parą/, ale sąsiadów to z pew
nością nie zachwyca.

Pierwszy krok w kierunku 
uzdrowienia atmosfery nad na
szym miastem został więc zro
biony już półtora roku temu. 
Gdy legenda komina - truciciela 
rozwiała się wraz z jego dymem, 
wyszła na jaw brudna i cuch
nąca prawda, że... wszyscy/się/ 
trujemy nawzajem.

Biały i wolny od zanieczysz
czeń komin piekarni Franciszka 
Studnika powinien stać się dro
gowskazem dla właścicieli in
nych kominów, które nadal za
truwają nam życie. Pokazuje 
też, że ten diabeł nie taki stras
zny, a - przy odrobinie wyobra
źni - może nawet w śnieżnobiałą 
koszulę odziany ?

/ g w /

Piła kontra las                                                                                       ciąg dalszy ze str. 1

Z prośbą o wyjaśnienie przy
czyn wyrębu, zwróciliśmy się do 
szefa Nadleśnictwa Rybnik, 
nadleśniczego Andrzeja KUCY.

Oto streszczenie wyjaśnienia, 
które otrzymaliśmy w trakcie 
rozmowy:

Wszyskie prace, wykonywane 
przez nas na terenie naszego nad
leśnictwa prowadzone są zgodnie 
z wielotomowym opracowaniem 
noszącym tytuł: „Plan Urządze
nia Gospodarstwa Leśnego„, 
obowiązującym od 1 stycznia 
1987 roku do końca 1996 roku 
i zatwierdzonym przez General
nego D yrektora Lasów Państwo
wych ,  któremu podlegamy po
przez Regionalną Dyrekcję 
w Katowicach. W planie tym 
ujęto wszystko, co dotyczy lasu 
od produkcji po zabiegi pielęg
nacyjne.

Podobnych do tej spraw, mieli
śmy w ostatnich latach bardzo 
dużo i zdążyliśmy już do nich 
przywyknąć. Wszystkim wydaje 
się, że znają się na gospodarowa
niu lasem, tymczasem prawda 
jest zupełnie inna. Wyrębu nie 
prowadzim y z  chęci zysku , lecz ze 
względów sanitarno-hodowlanych

... o fia ra

hodowlanych. Jest to po  prostu metoda 
tzw . przebudowy drzewostanu. 
W związku z daleko idącymi 
zmianami środowiska naturalne
go, eliminującego gatunki iglas
te, podjęliśmy działania mające 
na celu przebudowę drzewosta
nów iglastych, w kierunku bar
dziej odpornych na szkody prze
mysłowe, drzewostanów liścias
tych. Rośliny iglaste, broniąc się 
przed  szkodliwym działaniem p y
łów i gazów  emitowanych do at
mosfery, wydzielają wosk 
i  uszczelniają nim aparat asymi
lacyjny, od którego uzależniony 
je s t proces „oddychania„ rośliny 
(pobieranie dwutlenku węgla 
i  wydzielanie tlenu).
Silna koncentracja gazów powo
duje uszkodzenie aparatu asymi
lacyjnego. Redukcja aparatu i ró
wnoczesne przerzedzenie koron 
powoduje stra ty ekonomiczne po
przez zahamowanie przyrostu  
drzewa oraz niewymierne straty  
w sferze pozaprodukcyjnych walorów

walorów lasów, chodzi tu przede  
wszystkim o produkcję tlenu, jo 
nizację powietrza i  możliwości 
rekreacyjne. W YC IN A N E  
W  W IELO POL U  S O N Y  M IA 
Ł Y  OK. 115 L A T  i osiągnęły 
tzw. wiek rębności, przedłużony 
ze względu na fakt, iż znajdują się 
one w zielonym pasie ochronnym. 
Ze względu na stan techniczny 
i hodowlany musiały być usunię
te.

K ilka lat wcześniej zrobiliśmy 
na tym  terenie nasadzenia dębo
we i  dzięki temu mamy tam 
w chwili obecnej piętnastoletni 
drzewostan, którego rozwój zo
stałby zahamowany, gdybyśm y  
nie usunęli starych sosen. W ten 
i podobny sposób przebudowaliś
my już ok. 4000 hektarów lasu.

Dla większości ludzi las to te
ren pokryty wysokimi solidnymi 
drzewami; dla nas teren poroś
nięty małymi, dwuletnimi drzew
kami również jest lasem ! Nie
stety, przez las, o którym mowa 
przebiega zarówno linia wysokie
go napięcia, jak i poprowadzony 
niedawno wodociąg dziedźkowi
cki, którego teren zdążyliśmy już 
zalesić. W ciągu dwóch najbliż
szych lat prowadzony będzie rów
nież gazociąg, a co to oznacza, 
tłumaczyć chyba nikomu nie trze
ba. Są to, niestety, rzeczy od nas 
niezależne.

Plan, o którym wspomniałem, 
na każdy rok obecnego dziesię
ciolecia przewiduje wyręb ok. 
32000 metrów sześć.drzewa, ty

tymczasem my w roku 1990 wycię
liśmy go 27000, a w roku ubieg
łym tylko 23000. Również na 
terenie Paruszowca i Wielopola 
zrezygnowaliśmy z wielu przewi
dzianych szczegółowym planem 
wyrębów. Nie będzie także wyrę
bu po drugiej stronie drogi, co 
zapewne ucieszy mieszkańców  
Wielopola, ale to m.in. i  dla ich 
dobra „wymieniamy „ drzewa ig
laste na liściaste.

N ie mamy zatem do czynienia 
Z rabunkowym wyrębem zdrowe
go lasu, lecz Z normalną w leśnym  
gospodarstwie wycinką i  to nie 
całego drzewostanu (pozostały  
młode dęby) konieczną ze wzglę
dów hodowlanych.

Sprawa wydaje się być jasna. 
Szkoda tylko, że nikt nie po- 
kwapił się poinformować miesz
kańców o planowanym wyrębie 
i jego przyczynach. Wielopolan 
w żadnym wypadku nie można 
posądzać o złą wolę. Myślą i nie 
są bierni. Dlatego wśród wielu 
opinii można było usłyszeć i ta
ką: „Po wojnie mieszkali w lesie 
Cyganie i las był, później chowali 
się w nim ruscy żołnierze i też byl, 
teraz nastała demokracja i las 
zaczyna się tracić,,.

Problem ma również aspekt 
socjologiczny. Coś, co było za
wsze odkąd sięgają pamięcią, na
gle zaczęło niknąć w oczach. Po
woduje to poczucie zagrożenia 
i popycha do różnego rodzaju 
nadzwyczajnych zachowań, ale 
przecież w jakiś sposób o swoje 
trzeba walczyć.

Wracając do problemu wielo
polskiej drogi, prowadzącej przez 
jeszcze zielony las, Wielopolanie 
powinni chyba zwrócić się do 
władz miejskich z prośbą o za
mknięcie je j dla samochodów 
większego tonażu. Tylko to może 
ich domostwa i las uchronić od 
kłębów groźnych spalin.

Wacław Troszka

Większość lasów ziemi ry
bnickiej, to jednolite bory 
szpilkowe, głównie sosnowe 
i świerkowe, które nie są 
odporne na niszczące wpły
wy przemysłu. Ta jednoli
tość drzewostanów osłabiła 
również opór środowiska 
przeciwko rozmnażaniu się 
szkodników ze świata owa
dów i grzybów.
Po pięknych i zasobnych 
drzewostanach pierwotnych 
pozostały na terenie ROW-u 
jedynie resztki małych po
wierzchni leśnych,w stanie 
zbliżonym do pierwotnego, 
a także pojedyncze okazy sta
rych drzew, chronionych 
prawnie jako pomniki przy
rody.

Na obszarze naszego mia
sta zachowało się kilka 
drzew pomnikowych:

- na ul. Hallera obok sądu, 
rośnie jesion wyniosły w ob
wodzie 265 cm, 

Jednym z przejawów żywej do 
dzisiaj sztuki ludowej, są prak
tykowane w okolicach Żywca 
i Koniakowa zwyczaje związane 
z okresem zimowym i to przede 
wszystkim ze świętami Bożego 
Narodzenia i Nowym Rokiem. 
Chodzi mianowicie o tzw. 
„SZLACHCICÓW I DZIA
DÓW,,, tj. korowody przebie
rańców, które w tym czasie cho
dzą po wsi i dają swego rodzaju 
widowisko, składając równo
cześnie gospodarzom życzenia.

Jest to prawdopodobnie pa
miątka po wałaskich pasterzach, 
którzy od 14 wieku począwszy, 
wędrując z południa szlakiem 
Karpat w te strony, zamieszki
wali sąsiednie hale, wypasając 
na nich bydło. W okresie zimy, 
kiedy bieda i głód bardzo im 
dokuczały, spadali znienacka 
w doliny, rabując i kradnąc co 
się dało oraz krzywdząc miej
scową ludność.

Dziś „DZIADÓW,, spotyka 
się poprzebieranych za księdza, 
organistę, konia, pachołków, 
niedźwiedzia, diabła, Żyda, Ży
dówkę, babkę, kominiarza, 
śmierć i doktora.
Stroje ich sporządzane są z ko
żucha odwróconego włosem na 
zewnątrz, przewiązanego po-
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EKO - PROGI
W ierzba p łacze  !
- na placu O.O. Francisz
kanów, przy tej samej ulicy 
rośnie wierzba krucha - ob-

 obwód 465 cm,
- dwie lipy szerokolistne szu
mią przy ul. A. Bożka w Ka
mieniu /obwód 395 cm 
i 350/

W Kamieniu rośnie rów
nież lipa szerokolistna przy 
ul. Gminnej w obwodzie 345 
cm.

 Osiemnastego listopada 
ub.roku prezydent miasta 
Rybnika wydał Zarządzenie 
nr 8/91 w sprawie tymczaso
wego uznania tworów przy
rody ożywionej za pomniki 
przyrody chronione praw
nie.
Uznano: jako wartościowe 
przyrodniczo-obiekty :
- 1/lipę szerokolistną o obw. 
410 cm ul. Gminna 6a /K a 
mień/,
- 2 / wierzbę kruchą o obw. 
510 cm - ul. Wawelska 
/skrzyżowanie z Orzepowic
ką/,
- 3 / Różaneczniki /Eurho- 
dendron/ w parku Buków-

Bukówka, Starościńskim przy 
ul. Wieniawskiego oraz na 
zieleńcu przy ul.Kościuszki, 
- 4 / krzew rodzaju oczar 
wirginijski rosnący w Parku 
Wieniawskiego,

- 5 / cały drzewostan na tere
nie Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Rybniku, obej
mujący 1371 drzew.

W 1991 r. przeprowadzo
no prace konserwacyjno- 
pielęgnacyjne pięciu drzew. 
Wszystkie wymagały gruntownych

gruntownych zabiegów przepro
wadzonych w trybie natych
miastowym.

Jednym z drzew uznanych 
za pomnik przyrody jest wie
rzba krucha o obwodzie 510 
cm rosnąca przy ul. Wawel
skiej /skrzyżowanie z Orze- 
powicką/. Niestety, łąka 
obok zabytkowej wierzby 
stała się ulubionym miej
scem zabaw dzieci z pobli
skiej szkoły /palenie ognisk 
w pobliżu drzewa/, a sama 
wierzba obiektem wspania
łych wspinaczek.
W pobliżu nie brakuje rów
nież śmieci, walających się 
papierów i ogólnego bałaga
nu.

Zwracamy się z gorącym 
apelem do mieszkańców do
mków jednorodzinnych 
przy ul. Wawelskiej, a także 
mieszkańców okolicznych 
bloków o opiekę nad zabyt
kową wierzbą. Apelujemy 
również do nauczycieli szko
ły nr 31, by uczyli swych 
wychowanków ochrony śro
dowiska i ochrony drzew po
mnikowych. Wierzba kru
cha przy ul. Wawelskiej ma 
blisko 200 lat!!! I powinna 
przeżyć także nas !!!

G. SMOŁKA

SZTUKA * TWÓRCY * WYSTAWY:
Pod redakcją MARIANA RAKA

Kolędnicy, kolędnicy !
powrósłami ze słomy, którymi 
okręcane są również nogi. 
Twarz zasłaniają maską z suk
na, papieru lub skóry ze starego 
kożucha, a na głowę wkładają 
kapelusze ozdobione słomą, 
kłosami i barwnymi papierka
mi. „KOŃ,, trzyma w ręku osa
dzoną na kiju drewnianą głowę 
konia z dzwonkami u szyi. 
„ŚMIERĆ,, występuje z kosą, 
na ręku trzyma niby dziecko, 
a w koszu różne zioła lecznicze. 
W skład grupy wchodzą rów
nież grajkowie z gajdami i skrzy
pcami.
Nie wszyscy występują oficjal
nie ze słowem mówionym czy 
śpiewem. U niektórych bowiem

rola ogranicza się jedynie do 
pantomimy i do naśladowania 
głosów zwierząt, krzyku czy po
hukiwania, inni zaś, zwłaszcza 
postacie demoniczne, a więc 
„DEBŁY,, i „ŚMIERĆ,,- stras-

„DZI ADÓW„ boją się nie ty
lko dzieci, ale także dziewczęta 
i kobiety, unikając na wszelki 
wypadek, samotnego z nimi 
spotkania. Mimo wielu szkód, 
które przy tego rodzaju zabawie 
są nieuniknione, żaden z gos
podarzy o swoje się nie upomi
na. Zabawa bowiem jest ogólna, 
uciecha wielka, nikt od niej nie 
stroni i wszyscy życzą sobie po
wodzenia w Nowym Roku.

Tak więc korowód przebie
rańców otrzymawszy poczęstu
nek w postaci jedzenia, przede 
wszystkim zaś wódki lub wina 
oraz parę groszy, udaje się do 
następnej chaty. I tak dalej i da
lej. Obchód kończy się osatecz
nie w gospodzie, gdzie wszyscy 
dobrze podchmieleni dają ostatnie

ostatnie przedstawienie dla zebra
nych tutaj, czyli dla 
„ c z e k a c z y „ .

Cała wieś czeka więc niecierp
liwie na to zaimprowizowane wi
dowisko, ogląda je z przejęciem 
i w ten sposób sama się do niego 
włącza, bawiąc się przy wciąż 
grającej muzyce.

Omawiany zwyczaj, jego isto
ta i sens dawno zatarły się w ludz
kiej pamięci, lecz forma zacho
wała się po dziś dzień, stanowiąc 
świetną zabawę zarówno dla sa
mych uczestników jak i dla wi
dzów.
„Kiejści naród był ucieszny, to się 
bawili - tłumaczył jeden z miej
scowych gospodarzy - a z dzisiej
szej młodzieży tego nikt nie do
każe, co ze starych, bo nie po
trafią już tak dowcipkować i żar
tować. PRĘDKO SIĘ UPIJA
JĄ I AWANTURUJĄ,,. 
BIBLIOGRAFIA: POLSKA
SZTUKA LUDOWA - NR 1-2 
/1959 r. B. BAZIELICH i ST. 
DEPTUSZEWSKI „SZLACH
CICE i DZIADY - WIDOWIS
KA ZWYCZAJOWE,,

t e

ABECADŁO
RZECZY

RZECZY ŚLĄSKICH

Śląska 
SUPER gazeta

Żadna gazeta po dzień dzisiej
szy nie odegrała tak znaczącej 
roli na Górnym Śląsku, jak wy
chodzący przed wielu laty „KA
TOLIK„. Pismo zostało założo
ne przez Józefa Chociszewskiego 
w Chełmie jako pismo religijne, 
zaś 1 kwietnia 1869 roku przejął 
je Karol Miarka, były nauczyciel 
z Pielgrzymowic i redaktor 
Zwiastuna Górnośląskiego, wy
chodzącego w Piekarach Ślą
skich.

Miarka wydawał „Katolika,, 
w Królewskiej Hucie /C ho
rzów/ początkowo tylko trzy 
razy w miesiącu, jako pismo 
religijno-oświatowe, a po speł
nieniu wszystkich warunków 
narzuconych przez niemieckie

Karol Miarka (1825 - 1882)...

prawodawstwo, gazeta stała się 
tygodnikiem społeczno-polity
cznym. I wtedy właśnie, czyli 
w marcu 1869 roku, rozpoczął 
się zupełnie nowy okres rozwoju 
prasy polskojęzycznej na Śląs
ku. W sytuacji, w której najstar
sza nowoczesna gazeta polska 
na Śląsku, tj. wychodzący 
w Pszczynie „Tygodnik Polski 
Poświęcony Włościanom,, wy
chodził tylko dwa lata, a pierw
szy polski dziennik „Dziennik 
Górnośląski,, przetrwał w Byto
miu jedynie Wiosnę Ludów, na
kład „Katolika,, rósł systematy
cznie. Rosła liczba jego stałych 
prenumeratorów - w 1872 roku 
pismo posiadało 1200 abonen
tów, a trzy lata później już ok.5 
tysięcy, by w 1879 roku dojść do 
imponującej liczby 7 tysięcy, dy
stansując wszystkie niemieckie 
gazety wychodzące na Śląsku.

Na tak gwałtowny rozwój pis
ma miał wpływ sojusz Karola 
Miarki, zawarty z niemiecką ka
tolicką partią „Centrum,,, która 
w latach 70 ubiegłego stulecia 
posiadała wielkie wpływy na 
Górnym Śląsku.

Okres germanizacji żywiołu 
polskiego, zwany „walką o kul
turę niemiecką,, czy inaczej 
„Kulturkampfem,,, którego po
mysłodawcą i realizatorem był 
„żelazny kanclerz pruski,, Otto 
von Bismarck, postawił „Katoli
ka,, w nowej sytuacji. Skupił się 
on głównie na obronie kościoła 
katolickiego i praw do języka 
narodowego. Walkę z Bismarckiem

Bismarckiem, Miarka musiał okupić 28 
procesami sądowymi, skutkiem 
czego na zmianę lub wraz z in
nymi redaktorami tygodnika 
odbywał kary więzienia, z któ
rych w sumie przesiedział ponad 
rok. Wydawanie „Katolika,, 
w warunkach nasilającej się wa
lki z polskością, stawało się co
raz trudniejsze. A konsekwent
na obrona przez to czasopismo 
praw narodowych i religijnych, 
ściągała nań kolejne procesy są
dowe, grzywny i kary, które 
urosły wraz z kosztami adwoka
ckimi do ogromnej wtedy sumy 
11.245 marek.

Niemałym sukcesem i jakby 
azylem dla redakcji, broniącym 
jej w pewnym sensie przed nie
chęcią władz pruskikch - były 
uzyskane specjalne błogosła
wieństwa papieskie. Papież Pius 
IX udzielił ich podczas osobistej 
audiencji redaktora w Rzymie 
w grudniu 1875 roku, a papież 
Leon XIII obdarzył Karola 
Miarkę specjalnym błogosła
wieństwem w lutym 1879 roku.

... i je g o  g a ze ta

Nadto zaś w marcu tegoż roku, 
papież odręcznym dekretem 
udzielił błogosławieństwa in
nym redaktorom, współpraco
wnikom i CZYTELNIKOM 
„Katolika,,.

Papieskie błogosławieństwo - 
jak głosił dekret - obejmowało 
również czytelników dodatków, 
które wychodziły wtedy razem 
z tygodnikiem macierzystym. 
A takich dodatków pismo miało 
miał aż 19. A oto niektóre z nich: 
„MONIKA,, (dla dzieci), „PO
RADNIK GOSPODARCZY,,, 
„BOGURODZICA,,, „RO
DZINA,,. „PRACA CZYLI 
CHRZEŚCIJAŃSKI PORZĄ
DEK MIĘDZY LUDŹMI,,, 
„ROLNIK,,, „PRZYJACIEL,,, 
„ŚMIESZEK,,, „ROBOTNIK 
POLSKI,,, „GOŚĆ ŚWIĄTE
CZNY,,, „INWALID,,,
„ZDROWIE,,, „ZIEMIA ŚLĄ
SKA,,, „MŁODZIEŻ,,,
„PSZCZELARZ,, i inne.

„Katolik,, za cenę wielu ofiar 
i kompromisów przetrwał do 
roku 1930, a w historii prasy 
polskiej na Śląsku spełnił niepo
ślednią rolę. Był głównym cza
sopismem czytanym przez Gór
noślązaków. O jego popularno
ści może świadczyć fakt, że 
przez wiele lat każdą polską 
gazetę ukazującą się na Śląsku 
nazywano „Katolikiem,,.

MAREK SZOŁTYSEK

5GAZETA RYBNICKA. TEL. 2 8 8 2 5
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Żużlowe
nowinki

Jak poinformował nas 
Roman NIEMYJSKI, 29 
stycznia przybędzie do Ryb
nika aktualny mistrz świata 
Jan Oswald PEDERSEN, 
który na ręce przedstawicie
lki Romana NIEMYJSKIE
GO, Joanny KOPEĆ, prze
bywającej na Wyspach Bry
tyjskich, złożył podpisany 
własnoręcznie właściwy 
kontrakt. Plan dwudniowej 
wizyty obejmuje konferencję 
prasową oraz spotkanie 
z sympatykami czarnego 
sportu, które odbędzie się 
prawdopodobnie w sali kon
ferencyjnej Biblioteki Miej
skiej w Rybniku, zorganizo
wane przez Rybnicki Speed
way Fanklub. Już teraz 
wszyscy mogą się czuć na nie 
zaproszeni. Szczegóły w ko
lejnym numerze „GR„.

Na mocy umowy podpisa
nej jeszcze w grudniu ubieg
łego roku między OLDRZI
CHEM HAJKIEM - dyrek
torem generalnym zakładów 
w DIVISZOVIE, a Roma
nem NIEMYJSKIM - Spół
ka cywilna „JEANETTE,, 
jest w roku bieżącym genera
lnym przedstwicielem „JA
WY,, w Polsce. Podpisanie 
umowy poprzedziły dwa

Zasady gry

BILARD
Wzrasta zainteresowanie 

bilardem amerykańskim, 
bowiem stoły bilardowe co
raz częściej pojawiają się 
w kawiarniach i klubach no
cnych. W kawiarni „Teatral
na,, są dwa stoły bilardowe. 
Cena żetonu -15 tys. Za 15 
tys. można zagrać również 
w restauracji „Olimpia,,,
gdzie na gości hotelowych 
i restauracyjnych czeka no
wy stół bilardowy.

Taniej, bo za 10 tys. zł 
zaprasza do gry w bilard 
Miejski Ośrodek Sportu 
w Rybniku na ul. Kościuszki. 
Ma powstać salon gry w bi
lard z kilkoma stołami bilar
dowymi na Nowinach. Dla 
tych, którzy zaczynają grać 
i dla tych, którzy już grają, 
podajemy reguły gry w bi
lard amerykański.
Zasady ogólne

Do gry w bilard amery
kański używa się jednej białej 
bili uderzającej w 15 ponu
merowanych bil docelowych. 
Bile docelowe ustawia się za 
pomocą trójkąta w dolnej 
połowie stołu w ten sposób,
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spotkania obu dżentelme
nów, z których pierwsze od
było się w DIVISZOVIE, 
a drugie w RYBNIKU.

Czecho-Słowacy zamie
rzali właśnie zmodernizować 
i poprawić funkcjonowanie 
punktów sprzedaży swych 
produktów i spośród kilku 
ofert, m.in. z WROCŁA
WIA, wybrali ofertę rybnic
kiego biznesmena, który za
mierza również dostarczać 
motocykle na rynek wscho
dni, za pośrednictwem swo
jej firmy w Kaliningradzie 
/dawny Królewiec/.

Dyrekcja „Jawy,, zgodziła 
się również sponsorować 
częściowo starty Adama 
PAWLICZKA, częściowo, 
bo rybniczanin nie zanoto
wał na swym koncie żadnych 
znaczących sukcesów, a to 
przecież dla potencjonalngo 
sponsora najważniejsze.

ROMAN NIEMYJSKI 
otrzymał z Czecho-Słowacji fa- 
xem informację, która może się 
okazać największą sensacją żuż
lowego „przedmówka,,. Otóż 
Hans Nielsen, jeden z najlep
szych, jeśli nie najlepszy żużlo
wiec ostatnich lat, podpisał z dy
rektorem JAWY umowę, na 
mocy której będzie on w bieżą
cym roku startować jako jeź
dziec fabryczny zakładów w Di- 
viszowie. Pytań nasuwa się wie
le: dlaczego Nielsen rozwodzi 
się z Goddenem ? Co nim po
wodowało ? Kto następny ? Jak 
daleko „zajedzie,, na JAWIE 
Duńczyk, który nie porzucił 
chyba jeszcze myśli o odnowie
niu licencji Indywidualnego Mi
strza Świata ?

Roman Niemyjski (z lewej) w rozmowie z dyrektorem „JAWY„ 
Oldrzichem Hajkiem

AMERYKAŃSKI
aby na szczycie trójkąta była 
bila pełnego koloru, a na
stępnie na przemian po ob
wodzie czarna bila na za
znaczonym dolnym punkcie 
jako druga na linii wzdłużnej 
piramidy.

Bilę uderzającą ustawia
my w górnej połowie stołu 
na zaznaczonym punkcie.

Pierwszy gracz wyznaczo
ny zostaje rzutem monety 
lub losowo. Gracz, który 
wygrał losowanie na uderze
nie rozpoczynające uderza 
białą bilą w ustawione w dol
nej części stołu 15 bil docelo
wych /Break/.

Rozpoczynający gracz 
musi umieścić co najmniej 
jedną z ponumerowanych 
bil w jednym z otworów. 
Jeżeli mu się to nie uda, 
wówczas następny gracz 
może grę kontynuować lub 
też może zażądać ustawienia 
bil od nowa i powtórzenia 
uderzenia początkowego. 
W przypadku umieszczenia 
w otworze obu rodzajów bil 
tzn. pełnych kolorów / 1-7/ 
i pasków /9-15/ rodzaj bil,

które przypadną zawodni
kowi jest zależny od kolejno
ści umieszczonych bil.

W przypadku, gdy w cza
sie uderzenia rozpoczynają
cego wpadnie tylko bila cza
rn a  /n r 8/, rozbijający tę grę 
wygrywa, a jeżeli wpadnie 
czarna i jakakolwiek inna - 
to przegrywa.

Grający nie muszą uprze
dzać, którą bilę zamierzają 
wbić, ani też do którego ot
woru.

Każdy grający może kon
tynuować grę tak długo, do
póki udaje mu się wbijać 
swoje bile lub spowoduje 
faul.
Dany gracz prowadzi grę do 
momentu wbicia wszystkich 
bil swojego koloru, a po wbi
ciu swojej ostatniej bili - do 
otworu po przekątnej wbija 
czarne.

O innych wiariantach gry 
/dziewiąta bila, piętnasta bi
la / o faulach i Basic - Poolu 
w następnym numerze na
szej gazety.

opracował: G. Smolka

Roman NIEMYJSKI po
podpisaniu umów z Janem 
O. PEDERSENEM i Billy 
H AMILLEM, zakontrakto
wał do swego zespołu kolej
nych dwóch obcokrajow
ców. Pierwszym jest 28 letni 
Anglik PAUL THORP, szó
sty zawodnik ostatnich Mis
trzostw Świata w GOETE
BORGU, mający za sobą 
starty w takich zespołach jak 
WOLVERHAMPTON czy 
STOCKE, a broniący obec
nie barw drużyny z BRAD
FORD. Drugim - Jan STA
ECHMAN, urodzony 5 cze
rwca 1966 roku w KOL
DING w DANII. W sezonie

roku 1990 startował w bar
wach WOLVERHAMP
TON, uzyskując średnią me
czową 5,766, co dało mu 46 
miejsce na liście klasyfika
cyjnej brytyjskiej pierwszej 
ligi. W roku ubiegłym prze
niósł się do zespołu LONG 
EATON, plasując się w pier
wszej dziesiątce jeźdźców 
drugiej ligi.

Jeśli NIEMYJSKI zacho
wa tę tendencję, być może 
skompletuje drugi zespół 
złożony z samych obcokra
jowców. Na razie jest ich 
czterech: dwóch DUŃCZY
KÓW, AMERYKANIN 
i ANGLIK.

/w a ck /

Koszykarki osierocone?

Dotychczasowy trener ry
bnickich koszykarek
GRZEGORZ SZULIK po
dał się do dymisji. Powody 
były przede wszystkim fi
nansowe, choć w oficjalnym 
uzasadnieniu podaje się 
zwykle coś bardziej „odpo
wiedniego,,. Trudna sytua
cja finansowa K.S. ROW 
ma bezpośredni wpływ na 
pracę sekcji. Zaległe wypłaty 
/już wypłacone/ sprawiają, 
że trudniej jest wyegzekwo
wać od podopiecznych właś
ciwą pracę na treningach czy 
grę w czasie spotkań ligo
wych. Czasami bieda dotyka

koszykówkę bardziej bezpo
średnio: na meczach zaczyna 
brakować piłek, co wywołu
je ironiczny uśmiech czy to 
sędziów, czy to zawodniczek 
przyjeżdżających zespołów. 
Prowadzenie zespołu nie jest 
jedynym zajęciem młodego 
szkoleniowca, nieraz braku
je czasu dla rodziny. Pro
blemów więc nie brakuje, 
gdy jeszcze trzeba się mart
wić o terminowość nie naj
większej wypłaty, bardzo 
szybko można się pozbyć 
największego zapału.
Z OSTATNIEJ CHWILI: 
Nowym trenerem koszyka
rek K.S. ROW został CZES
ŁAW GRZONKA.

/w a ck /

Sukcesy biathlonistów RYFAMY
Szkolny Klub Sportowy

„Ryfama,,, specjalizujący się 
w biathlonie, jest jedynym 
tego rodzaju klubem w Ryb
niku zajmującym się spor
tem wyczynowym, w czym 
duża zasługa dyrekcji przy
zakładowej szkoły, patrzącej 
łaskawym okiem na poczy
nania młodych sportowców. 
Wielu z nich po ukończeniu 
szkoły kontynuuje swą ka
rierę w w pełni profesjonal
nym już klubie DYNAMIT 
Chorzów, z którym od lat 
rybnicki klub utrzymuje 
przyjazne stosunki. Na roze
granych w końcu grudnia 
w Dusznikach Zdroju Mist
rzostwach Polski, wychowa-

wychowanek SKS-u „Ryfama,,, będą
cy obecnie zawodnikiem 
właśnie Dynamitu Cho
rzów, zdobył tytuł Mistrza 
Polski na dystansie 10 kilo
metrów, a tym samym zape
wnił sobie przepustkę na Zi
mowe Igrzyska w Albertville. 
Na tym samym dystansie ak
tualny zawodnik „Ryfamy,, 
Paweł Białoń zajął trzecie 
miejsce i zdobył tym samym 
brązowy medal, inny Adam 
Gawliczek zajął miejsce 10, 
zaś wcześniej na dystansie 20 
kilometrów był jedenasty.

W Dusznikach startowała 
również klubowa sztafeta, 
zajmując na dystansie 4 x 7,5 
kilometra drugą lokatę.

/w a ck /

Coś o niczym
Spotkałem pod sklepem 

znajomą, która zwraca się 
do mnie na samym począt
ku: „No popatrz, właściwie 
to nic nie kupiłam, a wyda
łam 100 tysięcy!,,

Co mnie właściwie obcho
dzą cudze zakupy, ale skoro 
o pogodzie rozmawiałem już 
z inną znajomą osobą dwie

minuty temu, zagadnąłem 
z innej beczki: „No to pokaż 
to nic!?,, Po chwili okazało 
się, że w siatce jest kawałek 
kiełbasy krakowskiej, kur
czak, puszka śledzi, kostka 
żółtego sera, mleko, chleb 
i bułki, masło, jakieś owoce, 
coca-cola i cos tam jeszcze! 
A wiec narzekanie nadal 
w modzie.

A mówią, że Polacy nie są 
śmieszni ?

(szoł)

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Czyja ta ruina?

Wieża do rozbiórki
Stara wieża wodna 

w Chwałowicach jest nie
czynna od ponad 20 lat. Nikt 
więc nie dba o jej stan tech
niczny. Wieża niszczeje i sta
nowi niebezpieczeństwo dla 
mieszkańców. Szczególnie 
upodobały ją sobie do zaba
wy chwałowickie dzieci. 
Wprawdzie dostępu w po
bliże wieży strzeże ogrodze
nie z siatki, ale dla okolicznej 
dziatwy nie jest to zbyt trud
na przeszkoda.

Z żelbetowej konstrukcji 
dawnego zbiornika wodnego 
odrywają się kawałki betonu 
i spadają na dół. W górnej 
części wieży widać już dość 
duże dziury, będące efektem 
wypadania fragmentów 
ścian. Nieszczęśliwy zbieg 
okoliczności może spowodo
wać, że któreś z bawiących 
się dzieci zostanie uderzone 
spadającym odłamkiem. Sta
rania samorządu mieszkań
ców o rozebranie tej niebez
piecznej budowli trwają od 
dawna. Jak mówi Ryszard 
Szymański, przewodniczący 
chwałowickiej Rady Dzielni
cy , kiedyś tłumaczono, że tej 
żelbetowej konstrukcji nie 
można rozebrać ze względu 
na sprzeciw władz wojsko
wych. Miał to być podobno 
jeden z punktów triangula
cyjnych. Niebezpieczna rui

na stoi więc do dziś. Nie 
bardzo wiadomo czyją jest 
własnością. Nie chce się do 
niej przyznać ani kopalnia, 
ani miasto. Dyrekcja KWK 
Chwałowice zobowiązała się 
zniszczyć żelbetową ruinę 
poprzez wyburzenie jej za 
pomocą mikroładunków 
wybuchowych. Mają one 
„rozstrzelić,, wieżę ód środ
ka. Według obietnic złożo
nych Ryszardowi Szymańs
kiemu, operacja ta ma być 
wykonana ,,jak  się ociepli,,. 
Dobrze byłoby zrobić to jak 
najszybciej, zanim nie doj
dzie do nieszczęścia.

(jak)

„Polska,, restauracja

Od pewnego czasu na słu
pach ogłoszeniowych całego 
miasta wiszą plakaty, zachę
cające do odwiedzania śmia

ło nazwanej przez nowego 
 gospodarza restauracji „Pol

skiej,,. Plakaty, owszem in
teresujące, estetyczne, kuszą 
treścią obiecując wszystko 

 oprócz tego, co w tej „re
stauracji,, spotkać może 
człowieka, który dał się 
zwieść reklamie. Ciekawość 
to ponoć pierwszy stopień 

 do piekła ! Powiedzenie to 
przeradza się w rzeczywis
tość po przekroczeniu progu 
lokalu. Hall przerażająco 
brzydki, buda z okienkiem 

 to szatnia. Nieświeży zapach 
z obskurnych toalet. W po

połowie schodów klozetowy 
zapaszek zmieszany z ku
chennym, pchają potencjal
nego klienta jak najszybciej 
na salę. Dawno temu „Biała 
sala,, lub „Złoty Sum,,, sły
nął z ogromnej rzeźby suma 
z fontanną i pięknych luster, 
które dziś zostały zamalo
wane, co robi niesamowite 
lecz, niestety, bardzo złe 
wrażenie. Ogólny widok sali 
skojarzyć się może z bok
sami dla koni.

Wstrząs „estetyczny,, ja 
kiego można doznać na wi
dok nowego wystroju re
stauracji Polskiej jest spory. 
Gdyby wszystkie „polskie,, 
restauracje tak wyglądały, 
daremne byłoby życzenie 
SMACZNEGO potencjal
nym konsumentom.

CZ. GOLIŃSKI

kolejności zimowego utrzyma
nia. A im niższa ranga trasy, 
tym oczywiście gorzej. Na 
drogach drugiej kolejności 
zimowego utrzymania mogą 
się nawet tworzyć koleiny. 
Dopuszcza się przerwy w ru
chu i jazdę z małymi pręd
kościami. Stan dróg rybnic
kich będzie w dużej mierze 
zależał od stanu kasy miej
skiej. Przewiduje się odśnie
żanie przede wszystkim tras, 
którymi przebiegają linie au
tobusowe WPK, przewozy 
kopalnianie i innych zakła
dów pracy. Pługi będą usu
wać śnieg, gdy jego warstwa 
osiągnie grubość 10-15 cm. 
Nie stać nas obecnie na za
angażowanie dużych sił 
i środków do odśnieżania. 
Mimo, że władze miasta 
przeznaczyły sporo pienię

pieniędzy na ten cel, nie można za 
bardzo szaleć, gdyż potem 
zabraknie ich na co innego. 
Śnieg wywożony będzie tyl
ko z przejść dla pieszych.

Niektóre Rady Dzielnico
we odśnieżać będą lokalne 
drogi własnymi siłami: z 21 
samorządów, 12 poinformo
wało Urząd Miejski o pod
jęciu takiej inicjatywy. Pod
czas jazdy zimą trzeba więc 
zachować dużą ostrożność, 
jechać z prędkością ekono
miczną i dostosowaną do 
panujących warunków at
mosferycznych. Nic nie za
stąpi rozwagi każdego kie
rowcy. Wobec trudności bu
dżetu państwa i braku pie
niędzy na zimowe utrzyma
nie dróg, pozostaje nam tyl
ko mieć nadzieję, że reszta 
zimy nie będzie zbyt ostra.

(jak)

D ro g i 
w  z im ie

Odwilż, która nadeszła na 
początku stycznia spowodo
wała, że nawierzchnie dróg 
są czarne. Niestety, na resztę 
zimy prognozy nie są tak 
dobre. Decyzje Ministerstwa 
Transportu i Gospodarki 
Morskiej przewidują znacz
ne ograniczenia w usuwaniu 
śniegu z dróg. Ograniczone 
będą także dyżury w ośrod
kach dyspozycyjnych, czu
wających nad stanem nawie
rzchni. Nawet na drogach 
krajowych dopuszcza się za
leganie cienkiej warstwy za
jeżdżonego śniegu. Nabój 
śnieżny może więc pojawić 
się na drogach pierwszej ko-

Koks dla każdego
Przez długi czas mieszkań

cy Wodzisławia i Rybnika 
nie mieli najmniejszych moż
liwości zakupu koksu z Ko
ksowni „Radlin,,. W dużej 
części był on eksportowany. 
Zatruwani przez koksownię 
mieszkańcy Radlina, Popie
lowa i okolic w okresie zimo
wym sami truli się dodat
kowo, paląc w piecach mu
łem węglowym i gorszymi 
gatunkami węgla. Od dwóch 
lat w radlińskich „Koksach,, 
działa punkt sprzedaży deta
licznej z myślą przede 
wszystkim o indywidual
nych odbiorcach. W tym ro
ku urządzenie do wydawa
nia deputatu węglowego 
przystosowano do sprzeda

sprzedaży koksu dla drobnych 
klientów. Zakup tego „czys
tego,, paliwa nie nastręcza 
żadnych trudności - płaci się 
w zakładzie bezpośrednio 
przy odbiorze. Radlińska 
koksownia sprzedaje drob
nym odbiorcom około 1000 
ton koksu miesięcznie. Dy
rekcja koksowni chce w ten 
sposób sprzedać jak najwię
cej „czystego paliwa,,. Przy
niosłoby to duże korzyści 
środowisku naturalnemu. 
Koks przy spalaniu nie wy
dziela szkodliwych substan
cji. Pali się lepiej i jest wygo
dniejszy w użytkowaniu. 
Z oferty radlińskich „Kok
sów,, warto więc skorzystać, 
bo choć muł jest tańszy, to 
palenie nim jest bardzo szko
dliwe dla naszego środowis
ka naturalnego.

/ ja k /

Kawiarnia z a m ia s t  

rudery

W Chwałowicach przy 
ul. Śląskiej od niedawna jest 
nowa kawiarnia. Powstała 
w starym warsztacie spawal
niczym, który chylił się ku 
ruinie. Po remoncie, lokal 
niczym nie przypomina da
wnego zniszczonego obiek
tu. Można wręcz powie
dzieć, że wygląda „po za
chodniemu,,: ściany zostały 
wytynkowane i pomalowane 
na biało, a obok nowej ka
wiarni jest miejsce na taras, 
na którym będzie można 
ustawić w lecie stoliki. 
Chwałowice wzbogaciły się 
więc o nowy, ładny obiekt 
gastronomiczny.

/ j a k /

Gazowy skandal
W środę 18 grudnia ub. ro

ku w godzinach wieczornych 
doszło w Rybniku do awarii 
gazociągu. Do sieci w cent
rum miasta przedostała się 
większa ilość gazu, co spo
wodowało znaczny wzrost 
jego ciśnienia. Powodowało 
to awarie liczników, a także

wypływ gazu do mieszkań. 
Rozdzwoniły się telefony 
i wtedy okazało się, że w Ry
bniku czuwają różne pogo
towia oprócz... gazowego. 
Takowe istnieje tylko w Wo
dzisławiu i swoim zasięgiem 
obejmuje cały ROW /infor
macje pochodzą od dyspo
zytora pogotowia Zakładów 
Gazowniczych ROW
w Świerklanach/. Feralnej

nocy z 18 na 19 grudnia 
dyżur w tym pogotowiu peł
nił dyspozytor, który miał 
do dyspozycji samochód i je
dnego montera.

Niefrasobliwość ludzi od
powiedzialnych za ten stan 
rzeczy mogła spowodować 
niejedną tragedię. Jak moż
na pozostawić tak dużą aglo
merację jaką jest ROW, w rę
kach jednego tylko montera ?

/C z .G ./

 Szacunek dla prawa i prawo do szacunku
Wielu uczniów Techni

kum Budowlanego w Ryb
niku, idąc do szkoły, prze

chodzi przez ruchliwą ulicę 
 Chwałowicką w miejscu nie 

oznaczonym „zebrą,, lub 
 znakiem drogowym. Rzecz 

byłaby niewarta uwagi, gdy
by nie fakt, że podobna sytu
acja trwa nieprzerwanie od 
początku istnienia szkoły.

I tylko przypadkowi należy 
zawdzięczać, że dotychczas 
nie skończyło się to tragedią.

Ustawienie znaku wyzna
czającego przejście jest nie
odzowne. I to nie tylko 
o bezpieczeństwo tu chodzi. 
Nie mniej istotne jest stwo
rzenie sytuacji, w której bę
dzie się szanować prawo lub

łamać je z pełną świadomoś
cią konsekwencji takiego 
postępowania. Wszelkie 
prawa ustanawia się przecież 
po to, aby jak największej 
liczbie osób stworzyć sytua
cję poczucia bezpieczeństwa 
i psychicznego komfortu. 
W tym przypadku byłaby to 
świadomość uczniów czy 
nauczycieli, że nie łamią 
przepisów, a kierowców, że 
spotkają jedno niebezpie
czeństwo mniej na drodze.

A.Ł.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7
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TEATR ZIEMI 
RYBNICKIEJ 

Duża Scena
17 stycznia, godz.10.30 
i 12.30,,,„Moralność pani 
Dulskiej„ Gabrieli Zapol
skiej w wyk. Teatru im. J. 
Kochanowskiego z Opola, 
cena 10.000.-zł

20 stycznia, godz.9.00, 
11.00, 17.00 „Zimowa Maj
ka - Zimowa bajka„ - Majka 
Jeżowska i Tadeusz Bros za
praszają dzieci z rodzicami 
oraz młodzież na Karnawa
łowy Show, cena 20.000.-zł

21 stycznia, godz. 18.00,
Koncert symfoniczny

Młodzież na scenę  !

We wtorek 21 stycznia ry
bniccy melomani będą mieli 
okazję posłuchać „muzycz
nego narybku,, naszego miasta

z udziałem uczniów Państ
wowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Rybniku, 
dyryguje Sławomir Chrza
nowski, cena 6000.-zł, 
12000.-zł

22-23 stycznia godz.17.00 
i 19.00. „Terrorysta Niecza
jew,„ kryminał prod. franc., 
ostatni film legendarnego 
Yvesa Montanda , cena 
8000.-zł, 12000.- zł

22 stycznia, godz.10.00 
i 12.00, „Krzesiwo„, bajka 
Christiana Andersena w wy
konaniu Teatru im.J.Koch
nowskiego w Opolu.

DKF „EKRAN„
20 stycznia, godz. 19.00, „Fa
talne zauroczenie„, film 
prod. USA z Glenn Close

sta.
Na scenie TZR z Orkiest

rą Symfoniczną Ziemi Ryb
nickiej pod dyrekcją Sławo
mira Chrzanowskiego wystą
pią uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stop-

i Michaelem Douglasem 
w rolach gł., karnety

Mała Scena

17 stycznia, godz.17.30, kon
cert kolęd w wykonaniu ze
społu Cantate Deo

18 stycznia, godz. 18.00 -
24.00, Dyskoteka, cena
20.000. -zł

19 stycznia, godz. 17.00, Spo
tkania Taneczne - zabawa 
w rytmie tańców towarzy
skich, cena 10.000.-zł

24 stycznia, godz. 17.30, 
Pierrette Dupoyet, aktorka 
z Francji przedstawi frag
menty opowiadań Guy de 
Maupassant

/ r w /

stopnia w Rybniku.
Dziewięcioro młodych so

listów wykona program, na 
który złożą się utwory Hay
dna, Brucha, Straussa, We
bera, Lalo i Mozarta.

(róż)

Warto zobaczyć

„Fatalne
zauroczenie,,

Rybnicki DKF „EKRAN„ 
przypomina amerykański 
film Adriana Lyne’a „Fatal
ne zaurocznie„. Kto z miłoś
ników X Muzy nie zdążył go 
dotąd obejrzeć, ma po temu 
okazję.

Film, którego atrakcją są 
również wspaniałe role 
Glenn Close i Michaela 
Douglasa zyskał rozgłos 
z powodów, jak byśmy po
wiedzieli, „pozafilmowych,,. 
Stał się bowiem argumentem 
w dyskusji na temat skutków 
prób zanegowania wartości 
etycznych.

Temat, wydawałoby się 
banalny i stary jak świat - 
zdrada małżeńska. „Słomia
ny wdowiec,,/Michael Dou
glas/ daje ponieść się emoc
jom i ulega atrakcyjnej, po

znanej przypadkiem kobie
cie /Glenn Close/. Dla niego 
jest to „tylko,, krótki week
endowy,, romans, dla niej 
okazja zdobycia mężczyzny 
„na zawsze,,. Próby pozby
cia się niewygodnej, agresy
wnej, o zachwianej równo
wadze psychicznej kochan
ki, nie dają rezultatu. Za
grożony jest nie tylko męż
czyzna, ale także jego rodzi
na. Reżyserowi udaje się 
znakomicie stopniowanie 
nastroju - od lekkiego ro
mansu do ponurego horro
ru.

Interpretacje tego filmu 
poszły jeszcze dalej. Wielu 
krytyków upatrywało w gro
źnej Glenn Close symbol 
„dżumy XX wieku,, - AIDS, 
zaś najlepsze zabezpieczenie 
przed wirusem HIV - w wier
ności małżeńskiej.

Film był jaskółką nowego 
trendu - nie tylko w kinie, 
a raczej w sposobie myślenia 
społeczeństwa, gdzie tzw. 
pozytywne uczucia i emocje 
znów odzyskują swoją war
tość.

/W .R ./

Spektakl nie do opuszczenia

PIERRETTE DUPOY
ET w Rybniku ! 24 stycznia 
br. o godz. 17.30 na Małej 
Scenie (ul.Kościuszki 54) 
odbędzie się recital tej akto
rki z Francji. Z okazji setnej 
rocznicy śmierci wielkiego 
pisarza GUY DE MAU
PASSANTA, aktorka przy
gotowała spektakl oparty na

ośmiu opowieściach tego mi
strza słowa.

Znawcom i miłośnikom 
języka oraz kultury francu
skiej, Maupassanta nie trze
ba przybliżać. Zatem kilka 
słów o Pierrette Dupoyet. 
Jest aktorką, ale także auto
rką sztuk oraz reżyserem. 
W swoich przedstawieniach 
korzytała z utworów Ritso
sa, Andriejewa, Dantego,

Celine’a.
Urodziła się w Lyonie, tu 

rozpoczęła karierę scenicz
ną, ale los prędko zaprowa
dził ją do Paryża, gdzie wy
stąpiła w swych najbardziej 
znanych przedstawieniach.

Znakomite oceny krytyki 
teatralnej sprawiły, że stąd 
wyruszyła w świat. „Wyjąt
kowa, nadzwyczajna, znie
walająca, fantastyczna, nie

zrównana, cudowna,
wstrząsająca, jedyna...,, Dziś 
jest znana w ponad pięćdzie
sięciu krajach świata: od 
Norwegii po Australię, od 
Madagaskaru po Egipt, od 
USA po... Polskę.

Miłośników sztuki aktor
skiej, wszystkich których 
uwiodła kiedyś wspaniała 
kultura kraju nad Loarą - 
zapraszamy na tę ucztę !

(gw)

5 minut łamania głowy

Dwie z pięciu ilustracji są 
identyczne. Które ?

Nagrodę za rozwiązanie na
szej łamigłówki z „Gazety 
Rybnickiej,, nr 49 wyloso
wał Andrzej Nosiadek, Ryb
nik 15, ul. Chabrowa

14A/19.
Zaś nagrodę za rozwiąza

nie krzyżówki z „Gazety Ry
bnickiej,, nr 50 wylosowała 
Zofia Liszka, Rybnik, ul. 
Wincentego Pola 24.

Nagrody prosimy ode
brać w redakcji.

h umor z  rybnickich 
zeszytów szkolnych

Pod Wiedniem Polacy wa
lczyli z: Duńczykami, Krzy
żakami, Czechosłowacją, 
Niemcami, Rosją, Tatarzy
nami.

- Mikołaj Kopernik był: 
a s t r o n a ł t e m  i pisarzem.

- Mikołaj Kopernik był to 
słynny aktor

- Mikołaj Kopernik był wiel
kim polskim astronomem i 
prowadził badania o obro
tach ciał niebieskich

- Mikołaj Kopernik był 
a s t r o n o l o g i e m

 Fatałachy z naszej szafy

Kostiumy

Nigdy nie kryłam, że wło
ska moda i jej kreatorzy na
leżą do moich ulubionych. 
Wyróżniali się oni zawsze 
elegancją, klasyczną prosto
tą, a we włoskich kolekcjach 
było zawsze sporo rzeczy 
„do noszenia,,. Włoskie po
kazy są mniej zwariowane 
np. od japońskich, angiel
skich czy amerykańskich, 
które najlepiej określić mia
nem „show,,.

I znów miła niespodzian
ka: Włosi lansują to co ko
biety ukochały najbardziej - 
kostiumy. Przeważają długie 
żakiety, które nosi się do 
krótkich spódnic lub zwęża
nych spodni. Wśród tkanin 
przeważa wełna, częste są 
tweedy, a dodatek lycry po
woduje, że krótka spódnica 
ładnie opina to, co ma opi
nać.

Modne detale i dodatki 
w dobrym gatunku sprawia
ją, że kostium staje się ubio
rem ponadczasowym.
Na zdjęciu: bardziej lub 
mniej ryzykowna długość

kostiumu czyni go awangar
dowym lub klasycznym. Ko
lekcja „Deni Cler„.

/W różka/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNYid
PIĄTEK 17.01.92

Program 1
8.00 „Dzień dobry” - poranny 
magazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „ Domowe przedszkole”
9.35 „Szkoła dla rodziców”
11.20 „Bill Cosby show” serial 
prod. USA
11.50 Widomości
12.00 Agroszkoła
12.25 Ekonomika

12.30 Saga rodzinna
13.05 Muzeum XX wieku - Me
in Kampf, cz. 2
13.25 Trudna historia
13.45 „ Ekstra” (2) - film do
kum. prod. włoskiej
14.25 Jeśli nie Oxford, to co?
15.30 Uniwersytet nauczycielski 
- nauka języka
16.00 Studio 7 proponuje
16.25 Dla najmłodzsych „Ciu
chcia”
17.15 Teleexpress
17.35 „Prawo prawa”

17.45 „Tele-audio-video”
18.10 „Bill Cosby show” - serial 
prod. USA
18.35 „Raport”
19.00 „Reflex” - program pub
licystyczny
19.15 Dobranoc „Bouli”
19.30 Wiadomości
20.05 „ Szpieg doskonały” (1) -
serial sens. prod. ang.
21.00 „Polskie Zoo”
21.10 Zespół publicystyki „ Za
pis” przedstawia
21.50 „ Rock w Rio” (2)

22.55 Wiadomości wieczorne
23.15 „Siódemka” w „jedynce” 
00.05 BBC - world service

Program 2
7.30 Panorama
7.35 „ Rano”
8.00 „Gazeta domowa” 
8.10.„Telewizja biznes”
8.30 Lucky Luke” - Jesse James.
8.55 Świat kobiet
9.20 „Pokolenia” - serial prod. 
USA
9.40 „Rano”

10.00 CNN
10.10 Język angielski (44)
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia” - serial prod. 
USA
17.00 Rock for aids - torelancja
18.00 Program regionalny
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 „Zdarzyło się w trzeciej 
rzeszy” (2) - serial prod. USA
22.45 „ Obrazy, słowa, dźwięki” 
- program o sztuce
23.40 „ Rocknoc”
24.00 Panorama

SOBOTA 18.01.92

Program 1
7.30 Program dnia
7.35 „Wieści,,
8.00 „Rynek - agro„
8.30 „Na zdrowie,, - magazyn 
rekreacyjny
8.50 Wiadomości poranne
9.00 „Ziarno,, - program redak
cji katolickiej dla dzieci i rodzi
ców
9.25 „5 -10 - 15„ - program dla 
dzieci i młodzieży
10.30 „Wojownicze żółwie nin
ja„ - serial animowany prod. 
USA
10.55 „Wędrówki Muzeum 
Wojska Polskiego,, - wojskowy 
magazyn publicystyczny
11.20 Telewizyjny koncert ży
czeń
11.50 Wiadomości
12.00 Wędrówki dalekie i bli
skie: „Zaczęło się od Malakki” 
(2) - film dokumentalny
12.40 „My i świat,, - magazyn 
aktualnych spraw miedzynarodowych

międzynarodowych
12.55 „Siódemka,, w ,,jedynce,,
- francuski program satelitarny - 
„Palety,, - Jean Baptiste Simeon 
Chardin
13.25 „Rodzina rodzinie,, - dia
log małżeński
13.55 Walt Disney przedstawia:
- „Kacze opowieści,, - „Całkiem 
nowe życie,, (3)
15.10 Z archiwum teatru telewi
zji - Pedro Calderon de La Barca 
„Życie jest snem,, - reż. Jerzy 
Jarocki - wyk.: Jerzy Binczycki, 
Krzysztof Globisz, Jerzy Radzi
wiłowicz
17.15 Teleexpress
17.35 „Butik,, - program Graży
ny Szcześniak
18.00 Magazyn kulturalny - 
„Wizje,,
18.20 „Angielska limuzyna,, (1)
- serial prod. francuskiej
19.15 Dobranoc „Domel,, (odc. 
ost.)
19.30 Wiadomości
20.00 „Polskie zoo,,
20.15 „On i ona,, - film fabularny

fabularny prod. USA (r. prod. 1987, 95 
min reż. James Frahley - wyk.: 
Jill Eikenberry, Michael Tuck
ner, Michelle Phillips
21.50 Sportowa sobota - puchar 
świata w narciarstwie alpejskim 
- bieg zjazdowy mężczyzn
22.35 Wiadomości wieczorne
22.55 „Mój styl,, - Ewa Kuklińs
ka
23.30 Senator (1) - serial prod. 
USA (1988 r., 91 min.) - reż: Jeff  
Bleckner - wyk. Harry Hamlin, 
Linda Kozłowski, Robert Log
gia

Program 2
7.30 Panorama
7.35 „Peryskop,, - magazyn 
wojskowy
8.00 ,„Ulica sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
9.00 „Ona,, - magazyn kobiecy
9.30 „Tygiel,, - kulturalny ma
gazyn zagraniczny
10.00 CNN
10.10 Magazyn telewizji śniada
niowej

10.40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
12.00 Polska kronika filmowa
11.10 Akademia polskiego fil
mu: „Krzyż walecznych,, reż. 
Kazimierz Kutz - wyk. Jerzy 
Turek, Stanisław Milski, And
rzej May (tak mam - taka jest 
kolejność godzin)
12.40 „Elegancja nagrodzona,,
13.00 Zwierzęta świata: „Bez
cenna przyroda,, (18) - „Dzikie 
konie Ameryki,, cz. 2 - film 
dokumentalny prod. angielskiej
13.30 „Klub yuppies ?„ - pro
gram dla młodzieży
14.00 „Wzrokowa lista przebo
jów Marka Niedźwieckiego,,
14.30 „Vademecum teatroma
na,, - Teatr Polski we Wroc
ławiu
15.10 Program dnia
15.15 Studio sport - koszyków
ka zawodowa NBA
16.05 „6 z 49„ - teleturniej
16.25 Losowanie zakładów gier 
liczbowych totalizatora sporto
wego

16.30 Panorama
16.40 „Siódme niebo,, - film 
fabularny prod. angielskiej (r. 
prod. 1937 - 76 min.) - reż. 
William K. Howard i Thornton 
Freeland wyk.: Merle Oberon, 
Rex Harrison, Robert Dauglas
18.00 Program lokalny
18.30 „Wielka gra,, - teleturniej
19.30 „Cały mój świat,, - śpiewa 
Jolanta Arnal
20.00 Bydgoska gala operowa -
wyk.: Katarzyna Nowak,
Agnieszka Mazur, Violetta Rut
kowska oraz chór i orkiestra 
opery „Nova„ pd. Macieja Fi
gasa
21.00 Panorama
21.20 „Słowo na niedzielę,,
21.25 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
21.40 „Pierścień skorpiona,, (2) 
- serial prod. australijskiej
22.40 „Gwiezdny pył - punkt 
widzenia,, (wydanie specjalne) - 
koncert muzyki Glena Millera
23.40 Pokaz mody - reportaż
24.00 Panorama

NIEDZIELA 19.01.92

Program 1
7.55 Program dnia
8.00 „Tydzień,,
9.00 „Teleranek,,
10.00 Kino teleranka: „Spit 
Mac Phee„ (5) - serial prod. 
australijskiej
10.25 „Al Capone - junior,, - 
program trójwymiarowy
10.30 „Świat odkrywany,, (6) - 
serial dokum. prod. USA
11.20 „Notowania,,
11.45 Telewizyjny koncert ży
czeń
12.15 „Armie świata,, - wojs
kowy program publicystyczny
12.40 „Tęczowy music - box,,
13.25 „Teatr Teresy Roszkow
skiej,, - film dokum. Grzegorza

PONIEDZIAŁEK 20.1.92

Program 1
13.25 Wiadomości
13.35 - 16.00 Telewizja eduka
cyjna
13.35 Język francuski (16) - im
presje francuskie
14.15 Język niemiecki (19) - im
presje niemieckie
14.50 Język angielski (19) - im
presje angielskie

Dubowskiego
13.55 Magazyn ,,Morze„
14.15 „Zniewolone góry,, - film 
dokum. Anny Pietraszak
14.45 „Smak życia,, - program 
Małgorzaty Snakowskiej
15.30 „Telewizjer,,
15.50 W starym kinie: „Ada, to 
nie wypada,, - komedia prod. 
polskiej z 1936 r. (74 min.) - reż. 
Konrad Tom - wyk.: Loda Nie
mirzanka, Antoni Fertner, Ka
zimierz Junosza-Stępowski, 
Aleksander Zabczyński
17.15 Teleexpress
17.35 D ziennikarze ujawniaja,,
18.10 „Paradise - znaczy raj,, (3) 
- „Zemsta,, - serial prod. USA
19.00 Wieczorynka - Walt Dis
ney przdstawia: „Chip i Dale,,
19.30 Wiadomości

15.30 Uniwersytet nauczycielski 
- prezentacje - oblicza szkoły
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 „Luz,, - program nastolat
ków
17.15 Teleexpress
17.35 „Rokendroler,, - magazyn 
polskiej muzyki rozrywkowej
17.55 Sportowy hit
18.05 „Kraje, narody, wydarze
nia,,
18.45 „Alf,, - serial prod. USA
19.15 Dobranoc „Reksio,,

20.05 „Ryzykant,, (12) - serial 
prod. angielskiej
21.00 Sportowa niedziela
21.20 „7 dni - świat,,
21.50 Piosenki z kabaretu Olgi 
Lipińskiej
22.40 „Wokół wielkiej sceny,, - 
magazyn operowy Piotra Pnę
dzyńskiego

Program 2
7.30 „Przegląd tygodnia,, (dla 
niesłyszących)
8.00 „Ulica sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
9.00 Film dla niesłyszących: 
„Ryzykant,, (12) - serial pro
dukcji angielskiej
9.50 Powitanie
10.00 CNN
10.20 Program lokalny

19.30 Wiadomości
20.05 Teatr telewizji - Jerzy Ste
fan Stawiński „Scena rodzinna,, 
reż. Edward Dziewoński - wyk.: 
Bohdana Majda, Edward 
Dziewoński, Agnieszka Pilasze
wska, Paweł Wawrzecki
21.00 „Good news festival,, (2)
22.00 Program publicystyczny
22.30 Wiadomości wieczorne
22.55 BBC - world service

Program 2

10.50 „Magazyn przechodnia,,
11.00 „Wspólnota w kulturze,,
11.30 Podróże w czasie i prze
strzeni: „Cudowna planeta,, (7)
- serial dokum. prod. japońskiej
12.20 „Animals,, - program eko
logiczny
13.00 Express dimanche
13.15 „100 pytań do . . .  „
13.55 „Misz - masz,, - magazyn 
nie tylko telewizyjny
14.20 Kino familijne: „Skarb 
w ziemi niczyjej,, (5) - serial 
produkcji niemieckiej
15.15 „Gwiazdy polskiego roc
ka,, - Czesław Niemen
15.40 „Na rozwiązanie AK„ - 
program studyjno-filmowy
16.20 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Mini lista przebojów,,

16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Sonda,, - „Jak w uchu,,
17.35 „Biuro, biuro,, (5) - „Błęd
na kalkulacja,, - serial prod. 
niemieckiej
18.00 Program lokalny
18.30 „Ojczyzna - polszczyzna,,
- „Sami filozofowie dookoła,,
18.45 „ Zbliżenia, czyli to i owo 
o filmie,,
19.25 Zapraszamy do „dwójki,,
19.30 Język niemiecki (15)

17.10 Studio sport - puchar 
świata w narciarstwie alpejskim 
slalom specjalny mężczyzn
18.00 „Bliżej świata,, - przegląd 
telewizji satelitarnych
19.00 „Wydarzenie tygodnia,,
19.30 Galeria „dwójki,, - Maria 
Anto i Edward Narkiewicz
20.00 „Chciałam być pianistką. 
. .  „ - szkice do portretu Reginy 
Smęndzianki
21.00 Panorama
21.20 „Słodkie kłamstwa,, - film 
fabularny prod. USA (93 min.) 
reż. Nathalie Delon - wyk.: Tre
at Williams, Joanna Pacuła, Ju
lianne Phillips
22.55 „Okolice jazzu,, - Billy 
Cobham i Chuck Mangione na 
Targach Midem ’89
24.00 Panorama

20.00 „Prawo wyboru,,
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 „Świadectwo dziecka,, - 
film fabularny prod. angielskiej 
(r. prod. 1988 - 64 min.) - reż. 
Peter Smith - wyk. John Bowe, 
Jill Baker, Jeff Rawie
22.35 „Extra,, (10 - ostatni) - 
„Seks i stosunki międzyludzkie,, 
serial dokum. prod. angielskiej
24.00 Panorama
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WTOREK 21.1.92

Program 1
8.00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole,,
9.35 „Gotowanie na ekranie,, - 
magazyn kulinarny
10.00 „Jak cudne są wspomnie
nia,, (1) - „Podwójne życie,, ser
ial prod. polskiej (7 odcinków, r. 
prod. 1977 - 55 min.) reż. Stanis
ław Janicki (serial poświęcony 
najpopularniejszym gatunkom 
polskiego filmu przedwojenne
go)
11.50 Wiadomości
12.00 - 16.00 - Telewizja eduka
cyjna
12.00 Agroszkoła - pod szkla
nym dachem
12.20 Agroszkoła - indyki

ŚRODA 22.1.92

Program 1
8.00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole,,
9.35 „Giełda pracy - giełda 
szans,,
10.05 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
11.50 Wiadomości
12.00 - 16.00 Telewizja eduka
cyjna
12.00 Agroszkoła - uprawa wa
rzyw na wełnie mineralnej
12.20 Agroszkoła - żywienie 
brojlerów
12.30 Teatr wiecznie żywy - Ju
liusz Słowacki „Kordian,, - reż. 
Gustaw Holoubek - wyk.: M a

12.30 „Dzień, w którym zmienił 
się wszechświat,, - serial 
dokum. produkcji angielskiej
13.20 Fizyka - drgania mechani
czne
13.50 „Co, jak i dlaczego ?„ - 
„Jak zbudowana jest nasza zie
mia ?„ - serial popularnonauko
wy produkcji niemieckiej
14.00 Chenia - charakterystyka 
niemetali - tlenowce
14.30 „Świadkowie przeszłości,, 
- „Zapach beznyny,, - serial po
pularnonaukowy prod. czecho
słowackiej
14.50 Przygody kapitana Remo
15.50 „Sezam,, - magazyn po
pularnonaukowy
15.20 „Świat chemii,, - serial 
popularnonaukowy prod. USA
15.50 Klub midi
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla dzieci: „Tik- Tak,, - 
oraz film z serii: „Przygody

rek Kondrat, Anna Dymna, 
Wiesław Drzewicz, Ryszard Pie
truski, Gustaw Holoubek, And
rzej Szalawski (spektakl z 1980 
r. - 97 min.)
14.10 Blok sztuki
15.30 Uniwersytet nauczycielski 
- szkoła w Europie - europejski 
program dla edukacji
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Kino nastolatków „Wy
chowawca,, (19) - serial prod. 
USA
16.40 „Trzy, cztery, start,,
17.15 Teleexpress
17.35 Mistrzostwa Polski w tań
cu towarzyskim
17.20 -Klinika zdrowego czło
wieka,,
18.30 „Rewizja nadzwyczajna,, 
18.55 „Zielona linia,, - program 
redakcji rolnej

kaczorka Kwaka,, (4)
17.15 Teleexpress
17.35 „Narodziny firmy,, (5) - 
elementarz przedsiębiorczości
18.00 Family album - amerykański

 kurs języka angielskiego
18.20 „W sejmie i senacie,,
18.35 „Królik Bugs przedsta
wia,, - serial anim. prod. USA
19.00 Skarbonka Jacka Kuro
nia
19.15 Dobranoc „Pif i Herku
les,,
19.30 Wiadomości
20.05 „Największe wydarzenia 
XX. wieku,, - daleki wschód - 
film dokumentalny prod. fran
cuskiej reż. Gilles Delannoy
21.00 „Listy o gospodarce,,
21.30 „Siódemka,, w „jedynce,, 
- spotkania z George M. Bras- 
sensem francuski program sate
litarny
22.30 Wiadomości wieczorne

19.15 Dobranoc „Niesforny mi
siaczek,,
19.30 Wiadomości
20.05 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
21.00 Studio sport - mistrzostwa 
Europy w łyżwiarstwie figuro
wym - Lozanna ’92 - program 
dowolny par sportowych
22.00 Studio „Temat,,
22.30 „Szumy, zlepy, ciągi,, (5) 
22.55 Wiadomości wieczorne
23.20 BBC - world service

Program 2
7.30 Panorama
7.35 „Rano,,
8.00 „Gazeta domowa,,
8.10 „Telewizja biznes,,
8.35 „Ulisses 31 „ - serial prod. 
francuskiej
9.00 „Świat kobiet, - magazyn

22.50 „Giełda pracy - giełda 
szans,,
23.20 BBC - world service

Program 2
7.30 Panorama
7.35 „Rano,,
8.00 „Gazeta domowa,,
8.10 „Telewizja bizne,,
8.35 „Denver - ostatni dino
zaur,, - „Denver sensacja telewi
zji,, serial animowany prod. 
francusko-amerykanskiej
9.00 „Świat kobiet,, - magazyn
9.25 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
9.45 „Rano,,
10.00 CNN
10.10 Język francuski (repetycja 
lekcji 9 - 12 )
10.40 Język angielski (15)
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia,, - serial prod.

9.25 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9.45 „Rano,,
10.00 CNN
10.10 Język niemiecki (15)
10.40 Język angielski (45)
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17.00 Losowanie zakładów gier 
licznowych totalizatora sporto
wego
17.05 Magazyn ekologiczny
17.30 „Allo, allo„(10) - serial 
prod. angielskiej
18.00 Program lokalny
18.30 „Era nuklearna„(3) - 
„Większy efekt za mniejsze pie
niądze,, - serial dokumentalny 
prod. angielskiej
19.30 Język angielski (45)

USA
17.05 Przegląd kronik filmo
wych
17.35 „Pod wspólnym dachem,,
- „Liścik,, - serial prod. franc.
18.00 Program lokalny
18.30 Moja modlitwa
18.50 „Sztuka świata zachod
niego,, - „Przed 1 wojną miedzy 
genialnością i otchłanią,, - serial 
dokum. prod. angielskiej
19.20 „Rozmowy o rzeczynie
pospolitej,,
19.30 Język angielski (15)
20.00 „Non stop kolor,, - maga
zyn
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 „Ekspres reporterów,,
22.00 „Vincent i Theo„ (3) - 
serial prod. angielskiej
22.50 „Recydywa - recydywiści,,
- program publicystyczny
24.00 Panorama

20.00 Twinkle brothers i inni - 
fragmenty koncertu „Solidar
ność antiapartheid,,
20.40 Kawałek Polski w obcym 
kraju - prezentacja działalności 
Instytutu Polskiego w Sztokhol
mie
21.00 Panorama
21.20 . . co tobie nie miło,, -
film fab. prod. USA (r. prod. 
1972 - 72 min.) reż. Thodore J. 
Flicker wyk.: Alan Alda, Con
nie Stevens, Dong Mcclure, Bar
bara Feldom, Eileen Brennan
22.30 Sport
22.40 „Lwów,, -filmy dokumen
talne Jacka Szmidta „I zobaczę 
Lwów. ., i „Mortui Sunt„ (o 
cmentarzu orląt, historia obro
ny w listopadzie 1918 r.)
24.00 Panorama

C Z W A R T E K  23.01.1992

Program 1
8.00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9.00 Wadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole,,
9.35 „Przyjemne z pożytecz
nym,,
10.00 „Na krawędzi mroku,, (5) 
- serial sen. prod. angielskiej
10.50 „Po sześdziesiątce,, - ma
gazyn
11.50 Wiadomości
12.00 - 16.00 Telewizja eduka
cyjna
12.00 Agroszkoła - uprawa ogó
rków na słomie
12.35 „Cudowna planeta,, (6) -

„Wielki las,, - serial dokum. 
prod. japońskiej
13.30 Zwierzęta świata „Bez
cenna przyroda,, (19) - „Sagua
ro- strażnik pustyni,, cz. 1 serial 
przyrodniczy prod. angielskiej
14.00 „Ginąca przyroda„(8) - 
serial dokum. prod. węgierskiej
14.35 Mieszkamy w Polsce - po
jezierze kaszubskie
15.00 Zwięrzęta świata „Bez
cenna przyroda,, (20) -„Saguaro 
- strażnik pustyni,, , cz. 2 serial 
przyrodniczy prod. angielskiej
15.30 Bios znaczy życie
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla młodych widzów: 
„Kwant,,
17.15 Teleexpress
17.35 „Telemuzak,, - magazyn

muzyki rozrywkowej
18.05 „Laboratorium,, - „O czy
ste niebo,,
18.25 „Podróże do Polski,, - re
portaż
18.45 Magazyn katolicki (roz
ważania o sakramencie chrztu)
19.15 Dobranoc „Dziwny świat 
kota Filemona,,
19.30 Wiadomości
20.05 „Na krawędzi mroku„(5) 
- serial sens. prod. angielskiej
21.00 Studio sport mistrzostwa 
Europy w łyżwiarstwie figuro
wym - Lozanna’92 - program 
dowolny solistów
22.20 „Pegaz,,
22.50 Wiadomości wieczorne
23.10 Family album - amery
kański kurs j. angielskiego

23.35 BBC - world service

Program 2
7.30 Panorama
7.35 „Rano,,
8.00 „Gazeta domowa,,
8.10 „Telewizja biznes,,
8.35 „Kiebski harry,, - serial 
animowany
9.0 Transmisja obrad sejmu RP
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17.05 Publicystyka
17.35 „Ci niegrzeczni chłopcy,, 
(4) - serial prod. angielskiej
18.00 Program lokalny
18.30 Wieczór u Mariana Bran
dysa

19.30 Język francuski (rep. 1. 
9 -12)
20.00 Studio sport mistrzostwa 
Europy w łyżwiarstwie figuro
wym - Lozann ’92 - program 
dowlony solistów
21.00 Panorama
21.20 Studio teatralne „dwójki,, 
Zbigniew Herbert „Powrót pa
na Cogito,, reż. Zbigniew Zapa
siewicz wyk.: Zbigniew Zapasie
wicz i Olga Sawicka (67 min.)
22.25 Sport
22.40 Wieczory z Tadeuszem 
Kantorem (5) - miedzy Krako
wem a Norymbergią
23.40 Pasmo hipermulitimedial
ne Marcina K.
24.00 Panorama

DOMOWY

o RYBNICKA
KSIĄŻKA TELEFONICZNA

26552 Dybała Gerard Nadbrzeżna
28454 Dybała Henryk Goździków
28872 Dyba Ireneusz Floriańska
24499 Dyhdolewicz Roman Wolna
24213 Dytko Jan Challota
26421 Dydyna Teresa Dworek
28721 Dyja Zofia Floriańska
28942 Dyja Jan Raciborska
26290 Dykas Krystyna Budowlanych
28395 Dylich Teresa Chabrowa
26942 Dyla Robert Chwałowicka
22715 Dyrbuś Jerzy św.Antoniego
25241 Dyrcz Julian Dworek

21041 Dyrda Eugeniusz Sławików
24703 Dyrda Stanisław Floriańska
23853 Dyrgała Franciszek Chwałowicka
21521 Dyrszlog Henryk św.Antoni
26115 Dyszewska Krystyna Dworcowa
28702 Dyrszka Aleksander Reymonta
25692 Dziad Jolanta Findera
22896 Dziadzia Franciszek Myśliwska
26064 Dziadura Krzysztof Boguszowicka
23623 Dzik Tadeusz Budowlanych
21958 Dziełak Flolrentyna Rew. Październ.
24254 Dziadkowiec Genowefa Wawelska
25165 Dziewior Jolanta Wyzwolenia
26594 Dziewior Maria Wodzisławska
26420 Dziewior Zygmunt Niedobczyce
28495 Dziewior Marek Chabrowa
25403 Dzierwa Henryk Floriańska
27142 Dziedzic Czesław Wierzbowa
26924 Dziedzic Edward Challota
24361 Dziedzic Stanisław Kościuszki

c. d. n.
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