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Rybnicka Filharmonia wraca do tradycji KONCERTÓW SZKOLNYCH

Młodzi rybniccy soliści w garderobie teatralnej tuż przed 
wyjściem na scenę. Od lewej: Grzegorz Grzegorzek ( waltor- 
nia), Piotr Śmietana (klarnet), Katarzyna Starzec (flet), 
Mariusz Nowak (obój), Izabela Wojtanowska (skrzypce), 
Bronisław Krzystek (klarnet) i Paweł Stawarski (skrzypce). 
Anna Zimończyk była juz na scenie, więc brakuje jej na 
zdjęciu...

DEBIUT
„MUZYKANTÓW,,
Już w czasach gdy bracia 

SZAFRANKOW IE tworzyli 
w Rybniku podstawy życia 
muzycznego - przypomniał na 
wstępie koncertu W ACŁAW  
MICKIEWICZ  - rozpoczęto

tradycję organizowania kon
certów szkolnych. Miały one 
nie tyle umożliwić debiut 
uczniom rybnickiej szkoły 
muzycznej, co „oswoić,, mło
dych muzyków z orkiestrą

i publicznością. Bowiem 
czym innym jest granie na 
egzaminach / gdzie partię or
kiestry zastępuje akompaniu
jący fortepian/ , a zupełnie 
inaczej wygląda „prawdzi
wy,, koncert z orkiestrą. Wte
dy Uczy się nie tylko opano
wanie techniczne instrumen
tu, interpretacja, lecz również 
panowanie nad emocjami, 
umiejętność zgrania się z or
kiestrą oraz reagowanie na 
interpretacyjne wymagania 
dyrygenta.

Do tradycji takich koncer
tów szkolnych wrócił dyry
gent i dyrektor Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii 
Ziemi Rybnickiej SŁAW O
MIR CHRZANOWSKI, 
piastujący swoją funkcję do
piero od połowy ubiegłego ro
ku. I  właśnie pierwszy z nich 
odbył się we wtorek 21 stycz
nia br. o godz. 17. 00 w Teat
rze Ziemi Rybnickiej. Pub
liczności było jakby więcej, 
poszerzonej o rodziny i kole
gów debiutujących na scenie 
„muzykantów„.

Mimo pewnego spięcia 
młodych wykonawców, wido
cznego w interpretacji po
szczególnych utworów, kon
cert był udany i publiczności 
bardzo się podobał. A to jest 
chyba najważniejsze.

Na początku z wdziękiem 
Anna Zimończyk zagrała 
I  część koncertu fortepiano
wego D-dur Józefa Haydna, 
po czym młody skrzypek Paweł 

c. d. na str. 3

JAROSŁAW  J. SZCZEPAŃSKI /RW E  
-  specjalnie dla ,,Gazety Rybnickiej„

Warszawa/

Ile kosztują długi?
- rozmowa z Janem Krzsztofem BIELECKIM

Jeszcze przez najbliższych 
10, 15 lat Polska będzie po
nosiła skutki polityki pro
wadzonej przez rządy komu
nistyczne - stwierdził w roz
mowie były premier JAN 
KRZYSZTOF BIELECKI.

Jeszcze przez wiele lat wi
sieć będzie nad nami konie
czność spłacania długów. 
W 1990 r. można było ogło
sić, że w związku ze zmianą

systemu politycznego, za
wiesza się spłaty zadłużenia. 
Ale to przyniosłoby prakty
czne zerwanie więzów finan
sowch Polski ze światem. Na 
to nie było nas stać.

Były już przypadki odma
wiania spłat zadłużenia. Ale 
jak na razie - po paru latach 
kraje te zaczynały same szu
kać dróg wyjścia z izolacji, 
w jaką popadły. Można więc

powiedzieć, że blisko 30 bln 
zł, które w tym roku wyda się 
na zwrot długów jest bezna
dziejnym wydawaniem pie
niędzy. Można by nimi po
prawić sytuację w oświacie 
i służbie zdrowia. Ale o konie
czności spłacania długów 
trzeba było jasno powiedzieć 
społeczeństwu na początku 
działania rządu Mazowiec
kiego, bo wtedy 80 procent 

c. d. na str. 3

O D N O W IO N A

I PRZYWRÓCONA   Kopuła lśni miedzią - tak
pisaliśmy pod koniec paź
dziernika w relacji z przebie
gu prac renowacyjnych 
w kaplicy pod wezwaniem 
św. Juliusza przy Szpitalu 
Miejskim nr 1. Od tej pory 
miedź na kopule kaplicy 
zdążyła już zmatowieć, a re
mont ukończono.

W sobotę 25 stycznia 
w odnowionej kaplicy mszę 
świętą, połączoną z poświę
ceniem świątyni, odprawił 
ks. Czesław DOMIN.

Obecni byli wiceprezyden
ci Rybnika Jerzy KOGUT 
i Marian ADAMCZYK, 
przedstwiciele dyrekcji 
ZOZ-u, wykonawcy, a także 
ci, którzy podjęli inicjatywę 
wyremontowania ka
plicy z proboszczem 
ks. Rufinem HALSZ
KĄ na czele. Dzięki 
nieformalnemu komi
tetowi społecznemu, 
w którym czynnie 
udzielały się m. in. od
działowa sali opera
cyjnej Oddziału Oku
listycznego Szpitala 
Miejskiego Nr 1 Ma
ria LENERT oraz or
dynator tego oddziału 
dr Aniela KEMPIŃS
KA, obiekt został

ocalony przed dewastacją.
Oprócz pokrycia miedzią 

kopuły i daszków, odmalo
wano wnętrze kaplicy oraz 
ławki.

Codzienna msza dla pac
jentów szpitala, a także dla 
wiernych z zewnątrz, odpra
wiana będzie codziennie 
o godz. 6. 30 rano. 
Zapowiedziane jest również 
nabożeństwo o godz. 17. 00

Czynione są starania, by 
piękny XIX - wieczny zespół 
obiektów, na który składa 
się kaplica i stare szpitalne 
budynki, wpisać do rejestru 
zabytków oraz by szpital ofi
cjalnie nosił imię Juliusza 
ROGERA - jego założycie
la.

/ W R /

Oddział Lokalny KONGRESU LIBERALNO-DE
MOKRATYCZNEGO zaprasza biznesmenów z Ryb
nika oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie 
inaugurujące działalność KL-D oraz Górnośląskiego 
Towarzystwa Popierania Kapitalizmu w naszym 
mieście. W spotkaniu, które odbędzie się w środę 
5 lutego o godz. 18. 00 w sali konferencyjnej M ie j
skiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, weźmie 
udział m. in. zastępca przewodniczącego Zarządu Głó
wnego KL-D, poseł Lech MAŻEWSKI.

 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ZARZĄD MIASTA INFO RM UJE

Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z sie
dzibą w Wodzisławiu Śląskim ogłasza konkurs na stanowisko: 

DYREKTORA BIURA
WYMAGANIA:
1.  wykształcenie wyższe
2.  staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
3.  dobra znajomość zagadnień funkcjonowania wodociągów i ka
nalizacji
4.  znajomość zasad funkcjonowania samorządu lokalnego 
OFERTY ZAWIERAJĄCE:
- życiorys,
- podanie wraz z uzasadnieniem, 
- świadectwo pracy z ostatnich lat,
- kserokopia dyplomu lub uprawnień dodatkowych
można składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Wodzisławiu 
Śląskim, ul. Bogumińska 4 z dopiskiem „Konkurs wodociągowy,,, 
w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na czynną w każdą niedzielę

GIEŁDĘ SAMOCHODOWĄ
na terenie targowiska w Rybniku, 

wjazd do ul. Młyńskiej.
(w styczniu i w lutym obowiązuje 

tylko opłata parkingowa)

 ZAPRASZA

Akcja protestacyjna-zawieszona
11 grudnia 1991 roku 

w Rejonowej Kolumnie 
Transportu Sanitarnego
w Rybniku trzy związki za
wodowe - NSZZ „Solidar
ność ’80„, „Solidarność,, 
i związki branżowe, zawią
zały Komitet Protestacyjny, 
na czele którego stanął prze
wodniczący NSZZ „Solidar
ność ’80„ Zygmunt Kąkol. 
Sprecyzowano 11 postula
tów, w większości płaco
wych, gdyż kategoria zasze
regowania pracowników po
zostaje niezmieniona od 
1968 roku i wynosi dziś 240 
tys. zł. Powiadomiono odpo
wiednie instytucje - Minis
terstwo Zdrowia, Wojewo
dę, Prezydenta Rybnika itd., 
czekając do 16 grudnia na 
stanowisko Wydziału Zdro
wia Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach. W związku 
z brakiem stanowiska Leka
rza Wojewódzkiego, następ
nego dnia rozpoczęto Akcję 
Protestacyjną, polegającą na 
oflagowaniu karetek i bu
dynku.

Tuż po świętach do prote
stujących przybył Lekarz 
Wojewódzki Andrzej SOŚ
NIERZ. Według opinii Z. 
Kąkola spotkanie przebiegało

gało bez napięć. W oparciu 
o zapewnienie Głównego 
Lekarza Wojewódzkiego, że 
nie rozwiązane do tej pory 
postulaty będą rozwiązywane 
w miarę możliwości, po otrzy
maniu przez Wydział Zdro
wia Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach budżetu na rok 
1992 tj. na I kwartał 1992 r. - 
trzy związki zawodowe po
stanowiły z dniem 28. 12. 1991 
r. zawiesić akcję portestacyj
ną do końca stycznia 1992 r.

Jak dotąd, Lekarz Woje
wódzki zgodził się zrealizo
wać 3 spośród 11 postula
tów. Postulat pierwszy doty
czy natychmiastowego przy
wrócenia ryczałtowej odpła
tności za leki. Ten warunek 
zostanie spełniony do 15 sty
cznia br. Postulat 8 postulo
wał odblokowanie należnej 
kwoty pieniężnej z zaoszczę
dzonej 13 pensji. Lekarz 
Wojewódzki przekazał 55 
mln dla Rejonowej Kolum
ny Transportowo-Sanitar
nej w Rybniku na środki 
socjalne. Niezmiernie ważna 
jest decyzja o realizacji pos
tulatu nr 3, tj. o zakupie 50 
karetek. W styczniu woje
woda zakupi 50 karetek, 
z czego 10 trafi do Rybnika.

Zadawala nas każda ilość - 
mówi Z. Kąkol, udzielając 
nam krótkiego wywiadu.
- Jaki scenariusz jest przewi
dywany, jeśli do 31 stycznia 
1992 r. akcja nie przyniesie 
korzystnego dla związków 
obrotu?
- Akcja będzie kontynuowana 
i zataczać będzie coraz szer
sze kręgi.
- Czy nowemu rządowi, któ
ry i tak borykał się będzie 
z wieloma trudnościami, nie 
warto dać szansy?
- Nowy rząd dostał już popar
cie, czego dowodem jest łago
dna forma protestu. Sądząc 
po reakcji Departamentu Te
chniki Medycznej Ministerst
wa Zdrowia - kontynuuje dy
rektor Rejonowej Kolumny 
T ransportow o-Sanitarnej 
mgr inż. Krzysztof Wyle
żych, którey to departament 
zażądał całości materiału od 
Komitetu Protestacyjnego, 
jest nadzieja na poważne po
traktowanie protestu.
- Czy solidaryzuje się pan 
dyrektor z żądaniami praco
wników? - Z postulatami te
chnicznymi - oczywiście!
- Jako związki zawodowe ro
zumiemy sytuację w kraju, 
dlatego mamy świadomość, 
że zgoda buduje, a niezgoda 
rujnuje - mówi Zygmunt Ką
kol.

Z. GOLIŃSKA
Wzorem lat ubiegłych, 

Klub Inteligencji Katolickiej 
w Rybniku zaprasza wszyst
kich ludzi dobrej woli do 
uczestnictwa w dorocznej 
DRODZE KRZYŻOWEJ, 
odprawianej w intencji po
mordowanych w Rybniku 
w końcu stycznia 1945 roku - 
385-ciu więźniów obozu kon
centracyjnego w Oświęcimiu 
podczas tzw. marszu ewakua
cyjnego.

—

Droga Krzyżowa rozpo
cznie się w niedzielę 2 lutego 
br. o godz. 14, 00 w kościele 
MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
BOLESNEJ i prowadzić będzie 
przez cmentarz parafialny 
na miejsce zbrodni (przed 
kąpieliskiem „Ruda,, ), a na
stępnie na grób masowy 
w lesie nad Rudą.

Nabożeństwo zakończy 
się mszą św. w kościele Św. 
KATARZYNY w Wielopolu 
o godz. 16. 30.

PROSPER - BANK S. A.
Oddział w Rybniku 

uprzejmie informuje, że 
prowadzi wyłączną sprzedaż monety z serii 

„Generałowie AK„
Rybnik, ul. Kunickiego 5, tel. 260-40, 261-12

ATRAKCYJNA PRACA CZEKA NA KOBIETY 
Restauracja „OLIMPIA,, znajdująca się w kompleksie 

wypoczynkowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kamieniu k/Rybnika, zatrudni na korzyst
nych warunkach finansowych kobiety w wieku od 19-30 
lat na stanowisko kelnera.

Oferta skierowana jest głównie do absolwentek śred
nich szkół ze znajomością przynajmniej jednego języka 
zachodniego.

Trujcie się !
Na części kiosków „Ru

chu,, pojawiły się „czapecz
ki,, - tablice reklamowe fir
my Marlboro. Pod wzglę
dem estetycznym nie można 
im nic zarzucić: są dobrze 
skomponowane, kolorowe 
i porządnie wykonane.

Natomiast wątpliwości 
budzi aspekt moralny: czy 
można reklamować coś, co 
zagraża zdrowiu ludzkiemu? 
Przecież nawet na pudełkach 
papierosów widnieje informacja

informacja o szkodliwości pale
nia. Do jej zamieszczenia 
producent zmuszony został 
ustawą. Czy w tym przypad
ku nie obowiązuje? Obawia
my się, że gustowne czape
czki na kioskach są częścią 
wielkiej kampanii reklamo
wej zachodnich potentatów, 
którym na skutek antykam
panii „zielonych,,, kurczą się 
rynki zbytu i tytoniowy biz
nes upada.

Nie można na Zachodzie, 
może uda się z tą „niecywili
zowaną ciemnotą,, na 
Wschodzie...

(Ray)

Ideał sięgnął bruku!
Przechodząc późnym wie

czorem podziemnym przejś
ciem na II peron rybnickiego 
dworca PKP, doznałam szo
ku. Oto za moimi plecami 
poleciała w dół wraz z drze
wcem, biała związkowa fla
ga „Solidarności,,. Ponieważ 
dookoła było zupełnie pus
to, rozejrzałam się, któż 
mógł zrzucić na ziemię ten, 
do niedawna, symbol walki 
z totalitarnym systemem.

Dojrzałam jedynie kole
jarski mundur w zamykają
cych się drzwiach pomiesz
czenia dyżurnego ruchu. 
I nic. Nie było nikogo, kto 
by flagę podniósł i otrzepał 
z kurzu.

I tak oto ideały sięgają 
bruku. W tej chwili symbol, 
do którego miało się stosu
nek nieomal nabożny, fir
muje co najwyżej akcje pro
testacyjne i strajki. Akcja 
skończona, flaga na bruk. 
Niech leży.

/r ó ż /

22-563:
Telefon zaufania AIDS

Z inicjatywy Zarządu Re
jonowego PCK w Rybniku, 
od 13 stycznia br. działa tele
fon zaufania AIDS. Ma on
służyć ludziom zagrożonym 
chorobą AIDS, narkomanią 
i alkoholizmem.

Rodzice dzieci sprawiają
cych trudności wychowaw
cze będą mogli także radzić 
się specjalistów dyżurują
cych przy telefonie zaufania.

W każdy poniedziałek od 
godz. 15. 00 do 16. 00 dyżury 
pod numerem telefonu 22-563 
pełnić będą: lekarze, psycho
lodzy i pedagodzy.

Telefony zaufania tego ty
pu będą stopniowo urucha
miane na terenie całego wo
jewództwa.

Inicjatywę tę podjął Za
rząd Wojewódzki PCK 
w Katowicach. Dyżury spec
jalistów pełnione będą społe
cznie.

/jak)

, , JE S T E M ,, w  PCK
tegorocznego numeru JES
TEM są już do nabycia Za
rządzie Rejonowym PCK. 
Wszystkich zainteresowa
nych sprawami zdrowia za
chęcamy do kupowania tego 
miesięcznika.

(jak)

Miesięcznik JESTEM, 
wydawany przez Polski Cze
rwony Krzyż, można tym ro
ku nabyć tylko w siedzibie 
PCK, przy ul. Chrobrego, 
bowiem „Ruch,, nie prowa
dzi już jego kolportażu.

Egzemplarze pierwszego
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Paweł i G aw eł

REAKCJE Debiut "Muzykantów"
W związku z artykułem pt. 

„Paweł i Gaweł,,, który ukazał 
się w Waszej Gazecie z dnia 
17. 01. br., podpisanym /ja k / 
wyjaśniam, że jest w nim szereg 
nieścisłości, które wprowadzają 
w błąd czytelników.

Nieprawdą jest, jakoby każdy 
z sąsiadów odstąpił po 3 metry 
ze swojej działki na drogę, jak to 
przekazał redaktorowi pan Ga
wliczek, gdyż faktycznie droga 
została wydzielona z całości 
gruntu, której właścicielem jest 
Dorota Kubiś (nie Danuta jak 
podano w artykule), o szeroko
ści 4 m z jednej strony i 3 m od 
pozostałych właścicieli. Fakty
cznie Sąsiedzi pana Gawliczka 
wyrazili zgodę na utwardzenie 
drogi i wykonanie prac w czynie 
społecznym, pod jednym wa
runkiem, że grunt ten zostanie 
wreszcie wydzielony z całego 
areału i nie trzeba będzie już 
płacić zań podatków. Dotych
czasowe starania załatwienia tej 
kwestii do tej pory nie przynios
ły efektu i nadal płacimy za ten 
teren podatek gruntowy. Wyjaś
nienie zatem Naczelnika Wy
działu Geodezji i Gospodarki

X X              X
Zwracam się z pytaniem dla

czego w tym artykule zostały 
wydrukowane zdania niezgodne 
z prawdą?

Kto zablokował drogę ciąg
nikiem z obornikiem?
Czy pracownicy firmy specjalis
tycznej to potwierdzili? Jeśli 
materiał rozładowali powyżej 
naszej parceli, to jak tam doje
chali?

Co to znaczy: chcą mieć 
wszystko odmierzone? Odmie
rzona miała być tylko droga. 
Gdyż w mapach godezyjnych 
teren ten w całości figuruje jako 
rola.

Wymieniono nazwiska sąsia
dów, którzy sprzeciwili się utwa
rdzeniu drogi, gdyż nie było to 
zgodne z naszym warunkiem tj. 
prawnym wytyczeniem drogi.

c. d. ze str. 1
ludzi pokładało w nim ogrom
ne nadzieje i zaufanie.

Druga sprawa to zadłuże
nie wewnętrzne. Jak twierdzi 
Jan Krzyszof Bielecki - to, że 
przed laty komuniści kupo
wali na gwiazdkę Polakom 
pomarańcze, nie oznaczało 
wcale, iż mieli na to pienią
dze. Oni pożyczali z wkła
dów oszczędnościowych lu
dności. Dzisiejsze państwo 
zmuszone jest długi odda
wać. Stąd konieczność wy
drukowania obligacji, które 
państwo sprzedało ludziom, 
pożyczając od nich pienią
dze. Teraz przez 10, 15 lat 
trzeba będzie obligacje wy
kupywać, korzystając z pie
niędzy - zgromadzonych 
w budżecie. Bielecki uważa,

Gruntami jest nieprawdziwe. 
W dobry humor wprawiło 
wszystkich opowiadanie pana 
Gawliczka o zatarasowaniu do
jazdu ciągnikiem z obornikiem, 
gdyż drogę faktcznie tarasował 
ciągnik z gruzem betonowym 
przywiezionym z ul. Wiejskiej 
w Rybniku na polecenie wice
prezydenta (wg oświadczenia 
robotników). Miał to być rzeko
mo pełnowartościowy materiał 
do budowy drogi. Utwardzenie 
drogi miało być wykonane na 
szerokości 4 m czyli trochę szer
sza miedza, natomiast pozostałe 
3 m miały zostać nadal błotniste. 
Jak wynika z powyższych wyjaś
nień, pan wiceprezydent jak ró
wnież przewodniczący samorzą
du mieli na względzie wyłącznie 
własne interesy, a nie, jak zgod
nie oświadczyli, dobro miesz
kańców. Treść artykułu jest su
biektywna i rozpowszechniła 
nieprawdziwe wiadomości, 
w związku z tym żądam spros
towania na Waszych łamach, 
gdyż w przeciwnym wypadku 
zmuszona będą wystąpić na 
drogę sądową.

Dorota Kubiś 
Chwałęcice

X
A dlaczego nie zostały wymie
nione nazwiska sąsiadów, któ
rzy prosili pana Gawliczka, żeby 
za tym „chodzić,,. Ile oni dali 
własnego areału na tę drogę? 
A ile dał pan Gawliczek?

Dotyczy: „moja chata z kra
ja„ Mimo, że jest z kraja to 
chcieliśmy oddać tę część areału 
bezinteresownie na rzecz sąsia
dów pod tym jednym w/w wa
runkiem.

Artykuł „Paweł i Gaweł,, jest 
dla nas obrazą, ponieważ pod
waża naszą dobrą opinię, gdyż 
niektóre wypowiedzi są niezgo
dne z prawdą.

Wyjaśnienie tej sprawy oraz 
przeproszenie za nieprawdę żą
damy na łamach Waszej gazety.

że taki raport na początku 
rządów Mazowieckiego 
uzdrowiłby sytuację.

Prace przygotowawcze do 
operacji denominacji, czyli 
przywrócenia złotwóce jej 
wartości trwają - twierdzi 
Jan Krzysztof Bielecki. Ale, 
żeby osiągnąć pełny efekt tej 
niezwykle kosztownej ope
racji, trzeba mieć choć cień 
nadziei na stabilizację finan
sową państwa, inaczej przej
ście na nową złotówkę nie da 
spodziewanego efektu, gdyż 
ponowna inflacja znów do
łoży złotówce zer. Tego ro
dzaju operację przeprowa
dzono parę lat temu w Ar
gentynie. Wprowdzono no
wą walutę, kosztowało to 
bajońskie sumy, po czym je-

c. d. ze str. 1
Paweł Stawarski wykonał I cz.

koncertu skrzypcowego 
g moll Maxa Brucha.

Następnie, koncert na róg 
c moll Ryszarda Straussa 
publiczność usłyszała w in
terpretacji Grzegorza Grze
gorzka. Po nim miało wy
stąpić dwóch klarnecistów 
z I i III częścią koncertu 
klarnetowego f moll Karola 
Marii Webera. „Pierwszą,, 
wykonał Bronisław Krzys
tek, zaś „trzecia,, z powodu 
choroby Pawła Rerycha zo
stała odwołana.

Po krótkiej przerwie

Od nabożeństwa eku
menicznego w odnowionym 
niedawno, na uroczystość 
dwóchsetlecia istnienia, koś
ciele Ewangelicko-Augus- 
burskim w Rybniku, rozpo
czął się TYDZIEŃ MOD
LITWY O JEDNOŚĆ 
CHRZEŚCIJAN. W piątek 
17. 01. licznie zgromadzo
nych wiernych wyznania 
protestanckiego i katolickie
go powitali: proboszcz para
fii ksiądz pastor Zbigniew 
KOWALCZYK i ksiądz 
dziekan Alojzy KLON z pa
rafii św. Antoniego. Ksiądz 
dziekan wygłosił kazanie 
podkreślające historyczne 
znaczenie podziału chrześci
jaństwa, religii, u której pod
staw leży umiłowanie bliź
niego, a więc pokój i zro
zumienie.

Modlitwom o pojednanie 
towarzyszyły pieśni w wyko
naniu chóru muzyki dawnej 
z I LO, pod dyrekcją Janiny 
Wystub. Uczniowie zaśpie
wali utwory odrębne dla obu

jeszcze szybciej wycofano się, 
gdyż inflacja odżyła.

W Polsce mamy do czy
nienia z wielkim ekspery
mentem, dokonywanym me
todą prób i błędów. Jest wie
le sytuacji, w których działać 
trzeba „na nosa,, i szukać 
najlepszych rozwiązań, nie 
mając wzorców do naślado
wania czy porównania.

Przypomnieć trzeba 
twierdzi Bielecki - że w po
łowie 1990 r. osłabiona zo
stała właśnie polityka mone
tarna. Dało to znaczący 
przyrost płacy realnej w dru
gim półroczu. Dało to rów
nież pewne ożywienie zaku
pów. Następnie odnotowa
no wzrost płac, nie mający 
nic wspólnego ze wzrostem 
wydajności pracy. Po paru 
miesiącach okazało się, że 
płace poszły w górę, inflacja 
ruszyła w tempie niebezpiecznym

skrzypaczka Izabela Wojta
nowska zagrała Eduarda V. 
Lalo „Symfonię hiszpańs
ką,, na skrzypce i orkiestrę, 
część I. Po niej wykonano 
dwa utwory Wolfganga 
Amadeusza Mozarta: M ar
cin Nowak - koncert obojo
wy C dur, część I i Katarzy
na Starzec - koncert fletowy 
C dur, część I.

Ostatnim wykonawcą był 
klarnecista PIOTR ŚMIE
TANA, który zagrał trzecią 
część koncertu klarnetowe
go Es dur Webera

Często słyszy się, iż wybi
tni instrumentaliści i dosko
nali interpretatorzy tzw.

kościołów, jak i te wspólne 
im od dziesiątków lat.

Nabożeństwo wieńczące 
Tydzień Modlitwy odbyło 
się 24 stycznia 1992 r. w koś
ciele św. Jadwigi, gdzie 
wspólnotę chrześcijańską 
podejmował ksiądz dziekan 
Henryk JOŚKO. Przy tej 
okazji kazanie wygłosił pro
boszcz kościoła ewangelic
kiego Z. KOWALCZYK. 
I tutaj atmosferę skupienia

Ferie zimowe w pełni, a w gó
rach prawdziwa zima. W Bes
kidach panują dobre warunki 
narciarskie: w Szczyrku czynne 
są wszystkie wyciągi, a trasy są 
dobrze przygotowane. Miejsca
mi spod śniegu wychodzi lód. 
GOPR apeluje do wszystkich 
narciarzy o ostrożną jazdę. D u
żo śniegu leży w Brennej. Na 
narciarzy czekają stoki w cent
rum, na Groniku wyciągi Ko
tarz I i II, z trudną trasą czarną 
i czerwoną oraz kilka innych. 
Dobrze przygotowane są stoki 
w Istebnej na Złotym Groniu.

niebezpiecznym, ale w gospodarce nie 
zanotowano znaczącego im
pulsu, bo go zanotować nie 
można było.

Nie ma generalnej zasady 
mówiącej, że trzeba ratować 
państwowy przemysł. Są 
określone przedsiębiorstwa, 
gałęzie; każda sytuacja wy
maga indywidualnej oceny. 
Ja mogę powiedzieć: oddłu
żanie tak, ale oddłużanie ab
solutne - NIE!

Oddłużanie ma sens wte
dy, kiedy są przesłanki dob
rego funkcjonowania
w przyszłości. Musi to być 
oparte o realizm gospodar
czy. Nie można podtrzymy
wać przy życiu niektórych 
tworów, aby funkcjonowały 
sztucznie. Tak być nie może - 
powiedział były premier, Jan 
Krzysztof Bielecki.

Rozmawiał: 
JAROSŁAW J. SZCZEPAŃSKI

„muzyki poważnej,, nazy
wają siebie i to nie z cyniz
mem, „muzykantami,,. Ro
zumieją ten termin bardzo 
pozytywnie, ukrywając za 
nim perfekcyjne opanowa
nie „rzemiosła muzyczne
go,,. Rzemiosła, którego 
kształcenie jest długie i by
najmniej nie usłane różami.

Obfite oklaski rybnickiej pub
liczności w koncertowy wtorek 
21 stycznia br., którymi szczod
rze obdarowano młodych in
strumentalistów - zrozumiałem 
jako najlepsze życzenia na drogę 
doskonalenia się w „rzemiośle,,, 
które sobie wybrali.

Rybniccy melomani czekają 
już pewnie na następny KON
CERT SZKOLNY, który od
będzie się najprawdopodobniej 
na przełomie wiosny i lata br.

Zdjęcia i tekst: 
MAREK SZOŁTYSEK

współtworzyli chórzyści z li
ceum.

Religijna wola zjednocze
nia może budzić także świec
ką refleksję, odsyłającą do 
problemów z którymi nie ra
dzi sobie nasza młoda demo
kracja. W jednym i drugim 
przypadku ludzie decydują 
o wyborze dróg, dla których 
celem jest dobro poszczegól
nych społeczności.

Czas oczekiwania w kolejce na 
wyjazd - od 5 do 10 minut. 
Dobre warunki narciarskie pa
nują w Wiśle, Łabajowie i na 
Stożku. Najmniej śniegu leży na 
Czantorii /ok . 45 cm / ale ponad 
metr na Hali Rysianki, Klim
czoku, Babiej Górze i Pilsku. 
W pozostałych partiach Beski
dów warstwa śniegu w grani
cach od 60 - 90 cm. Wszystkich 
narciarzy informujemy, że Ryb
nickiego Koło Narciarskie „RE
KIN,, w okresie ferii szkolnych 
zaprasza codziennie na narty: 
zbiórka o godz. 7, 30 na parkingu 
przy ul. C. Skłodowskiej, koszt 
przejazdu - 28. 000 tys. od osoby. 
Przedsprzedaż biletów w sklepie 
„Arexu„, Rybnik, ul. Jana 
9 „REKIN,, organizuje wyjazdy 
do Istebnej, Szczyrku i Brennej.

/ G .S. /

Rybnik zimą...

Foto: W. Troszka

Właściciele parceli 
Jadwiga i Roman Paprotny

Ile kosztują długi ?

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

A. Ł.

W  górach zima...

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



RYS. M. MAĆKOWIAK
Rozm ow a z P ierrette Dupoyet

Do siedmiu razy sztuka
24 stycznia gościła w Rybniku 

francuska aktora PIERRETTE 
DUPOYET. Przed występem 
na Małej Scenie z autorskim 
monodramem MAUPASSANT 
- RECITAL pani Dupoyet zgo
dziła się na udzielenie wywiadu 
naszej gazecie.

Redakcja: Czy po raz pierwszy 
przebywa pani w Polsce? Jak to 
się stało, ze przybyła pani właśnie 
do Rybnika?

Pierrette Dupoyet: - W Polsce 
jestem już piąty raz. Występo
wałam wcześniej w Warszawie 
i Krakowie, Gdańsku i Wroc
ławiu. Lubię do was wracać: 
jesteście publicznością otwartą, 
znającą teatr... Zresztą, każdego 
aktora pociąga kraj, w którym 
tworzyli Kantor i Grotowski, 
gdzie istnieje sławny „Teatr Sta
ry,,... W Rybniku jeszcze nie 
występowałam. Przyjechałam 
tutaj na zaproszenie niedawno 
otwartej placówki ALLIANCE 
FRANCAISE.

Red.: Chcielibyśmy panią lepiej 
poznać. Pani rodzinnym miastem 
jest Lyon. Jak rozwijała się pani 
kariera artystyczna? W jaki spo
sób przebiła się pani z francuskiej 
prowincji do Paryża i dalej 
w świat?

P. D.: Od 15 do 19 roku życia 
uczyłam się aktorstwa w Centre 
d’Etudes Dramatiques w Lyonie. 
Później zorganizowałam zespół 
teatralny, z którym przez 7 lat 
podróżowałam i wystawiałam 
sztuki w całej Francji. Byłam 
w nim wszystkim po trosze: kie
rowcą i reżyserem, aktorką i sce
nografem, charakteryzatorką 
i dyrektorem... Wreszcie - już 
samodzielnie - wystąpiłam w Pa
ryżu ze spektaklem One Woman 
Show, który przez dwa lata nie 
schodził z afisza. Ten sukces 
pozwolił mi na stworzenie no
wych spektakli, corocznie wy
stawianych na FESTIWALU 
„OFF„ w Awinionie, także w Pa
ryżu oraz w wielu krajach, po 
których podróżowałam.

Red.: Jest pani nie tylko aktorką, 
ale autorem oraz reżyserem swo
ich sztuk. Skąd czerpie pani in
spiracje twórcze i jak  -  jeżdżąc 
tyle po świecie - znajduje pani 
czas na to wszystko?

P. D.: Napisałam pięć sztuk teat
ralnych, wszytkie były zresztą 
wystawione w Polsce. Mówię 
w nich o tym, co jest mi szczegól
nie bliskie: o tolerancji, prawie 
człowieka do godności, o wol
ności i karze śmierci, samotno

Aneks do historii RGW

Nie tylko 
praca

Dyrektor Krupiński stwa
rzał bardzo dobrą atmosferę 
w pracy. Dbał, aby inżynie
rowie byli aktywni także 
w swerze społecznej. Inży
nier Kokot odpowiedzialny 
był za PCK, inż. Szajnowski 
za sport, inż. Zającowi po
wierzono pieczę nad strażą 
pożarną. Każda praca była 
odpowiednio wynagrodzo
na.

Krupiński zlecił inżynie
rowi Kokotowi opracowa
nie projektu przebudowy 
nadszybia. Praca trwała całe 
lato. We wrześniu wstrzymano

mano ruch w kop. „Ema,,, 
wdrażając projekt.

Kiedy w październiku in
żynier Kokot wrócił z urlo
pu, otrzymał 1000 zł nagro
dy od usatysfakcjonowanej 
dyrekcji.

Gwarectwo było również 
organizatorem wielkich ma
nifestacji patriotycznych. 
Inż. Kokot pamięta dyr. 
Krupińskiego, a także inż. 
Szymańskiego, jako głów
nych organizatorów obcho
dów np. 3-Maja, czy rocznic 
powstaniowych. Nie bez po
wodu inż. Szymański zginął 
jeszcze w drodze do obozu 
w 1940r. Do 1930 r. trzeba 
było raporty składać w języ
ku niemieckim. W 1936 r. 
była jeszcze pewna liczba 
Niemców na stanowiskach 
np. szefem biura miernicze
go dopiero w 1937 r. został 
Polak inż. Jakubowski, 
w dziale maszynowym

samotności i oczekiwaniu. Są to tematy 
tyle aktualne, co uniwersalne. 
Moje sztuki zostały wydruko
wane we Francji. Powstają 
w drodze: na dworcach kolejo
wych, lotniskach, w kawiar
niach... Wszędzie tam, gdzie jes
tem. Tak zresztą rozumiem te
atr: to miejsce spotkania z dru
gim człowiekiem. Podróże są dla 
mnie nieustającą szkołą życia. 
Występowałam na przykład 
w Libanie, podczas gdy z nieba 
leciały bomby.

Często wystawiam we francu
skich więzieniach. Sztuka po
winna oddziaływać na widza, 
zmieniać go. Ja tak to czuję 
i pojmuję.

Red.: Skąd bierze się pani upodo
banie do monodramu jako formy 
teatralnej?

P. D.: Monodram zmusza mnie 
do szalonej dyscypliny scenicz
nej, poza tym pozwala mi na 
poszerzony, głęboki kontakt 
z widzem.

Red.: Można zatem zaliczyć pa
nią do tych życiowych szczęścia
rzy, którzy mogą robić w życiu 
to, co naprawdę lubią?

? Czy jest miejsce, do którego 
pani wraca, by odpocząć, osoba, 
za którą pani tęskni?

P. D.: Oczywiście! Mieszkam na 
stałe w Paryżu, w piątej dzielni
cy. Byłam trzykrotnie zamężna. 
Mam 22-letnią córkę MORGA
NE, która jest malarką i moim 
wiernym kumplem.

Red.: A pani najbliższe plany 
Życiowe i artystyczne?

P. D.: W Rzymie spotkałam FE
DERICO FELLINIEGO, któ
ry zgodził się, bym przeniosła na 
scenę jego „LA STRADĘ,, - 
pamiętny film z Anthony Quin
nem i Giulettą Masiną. Właśnie 
pracuję nad tym spektaklem. 
W sierpniu wystąpię z nim 
w Awinionie. Plany życiowe 
? Jak to mówiła Marilyn Mon
roe: jeśli sześć razy wyjdę za mąż, 
to siódmy raz będzie darmowy... 
(śmiech).

Red.: Dziękuję za rozmowę i ży
czę miłych wrażeń ze spotkania 
Z rybniczanami.

Rozmawiał: 
GRZEGORZ WALCZAK

Po spektaklu
Był to popis sztuki prawdziwie 

uniwersalnej, łamiącej wszelkie 
bariery, także językowe. Oczywi
ście, zasługa to talentu wspania
łej aktorki, PIERRETTE DU
POYET, której recital pozosta
nie na zawsze w pamięci niewiel
kiej, niestety, publiczności. Nie
słychana ekspresja i ogromne 
możliwości interpretacyjne, sta
ranna i pomysłowa, choć bardzo 
oszczędna scenografia wraz z za
skakującymi pomysłami reżyser
skimi dały spektakl pełen krań
cowych emocji.

Widz nie miał chwili wytchnie
nia, a szarpiące nim uczucia były 
tak różne jak tylko Maupassant 
może zafundować. „Nic co ludz
kie,, nie zostało przed widzami 
ukryte w kalejdoskopie składają
cym się z 8 nowel: JEDYNA  
MIŁOŚĆ, PIEROT, SZNU
REK, BEZDROŻA, M ARTI
NE, DIABEŁ, OBERŻA i RO
DZINA.

Żal, że tak niewiele osób prze
żyło tak wspaniałe chwile z Pier
rette Dupoyet.

(em)

P. D.: O tak! Jestem chyba jedy
ną aktorką we Francji, która 
robi wyłącznie to, co lubi. Uwa
żam, że jestem dzieckiem szczęś
cia, a to bardzo psuje. Jestem 
osobą bardzo zepsutą... 
(śmiech). Ale... takie życie ma 
drugą stronę. Pracuję bez im
presaria, bez agenta. Stale wiszę 
na telefonie...
Pierrette wyciąga z torby pod
ręcznej notes, którego strony są 
dokładnie zapełnione kolorowy
mi wpisami: m. in. Etiopia, USA, 
Rzym, Paryż. Pokazuje mi Ryb
nik. Torba zawiera jej skarby, 
wśród nich srebrny pierścień 
w kształcie patefonu kupiony 
w Gdańsku. Uwielbia olbrzymie 
srebrne ozdoby palców - ten 
z Warszawy, a ten od saharyj
skich Tuaregów...

Red.: Zastanawiam się, jak udaje 
się pani godzić los wędrownego 
komedianta z życiem osobistym

RGW inspektorem był Nie
miec, lecz polonizacja zrobi
ła swoje.

Czy RGW prowadziło 
w tamtym czasie kapitalis
tyczny wyzysk? Inż. Kokot 
odpowiedział, inż. odbywał 
praktykę także w kopalni 
„Niwka,,, należącej do „To
warzystwa Dąbrowskiego,,. 
Tam kapitał francuski miał 
naprawdę wilczy apetyt!

Niemałą rolę w życiu pra
cowników rybnickiego gwa
rectwa odgrywało także Sto
warzyszenie Inżynierów Gó
rniczych i Hutniczych. Or
ganizowało odczyty starając 
się podzielić swymi doświad
czeniami i nowościami. Or
ganizacja ta urządzała doro
czne barbórkowe zabawy 
dla kadry w „Białej Sali,, 
w Rybniku. Załogi organi
zowały „Barbórkę,, na po
szczególnych kopalniach/.

Kopalnia „Anna,, była

komunikacyjnie odcięta od 
świata. Robotnicy dojeżdża
li rowerami. Inżynierowie 
bronili się przed przejściem 
na tę kopalnię. W Pszowie 
natomiast była szkoła - stąd 
częste małżeństwa inżynie
rów z nauczycielkami. Mo
notonii życia mogli uniknąć 
tylko wysoko postawieni, 
a samochodu dorabiała się 
jedynie wyższa kadra tech
niczna. Węgiel z rybnickich 
kopalń eksportowany był 
także do Włoch. Włosi bu
dowali zaś dla nas transat
lantyki. Być może ma to ja 
kiś związek jeszcze z 1924 r., 
z Societa Italo - Polacca Mi
niere Rybnik,,. Chodziło 
wtedy o włoskie starania ce
lem wykupu udziałów 
w RGW /przyp. autora/. 
Rybnickie było atrakcyjne 
nie tylko dla kapitału nie
mieckiego. 
c. d. n.

M. PALICA

J a n i n a  P o d l o d o w s ka

Jak rycerz Wojsław Lubomkę
Jeźdźcy od wieżą zaczęli się 

niecierpliwić. Gospodarz wołał 
Pietrka po imieniu.
- Poradzą tu wejść sami... - pytał 
Wojsław.
- Poradzić poradzą, ale potrze
bują czasu i żeby się więcej roz
widniło, to trafią do włazu. Ale 
rady im nie damy, są uzbrojeni. 
Trzeba zejść do lochów.
- Znasz dobrze inne wyjścia?
- Chodziłem..., to i teraz wynij
dziem...
- No to prowadź.

Z największą ostrożnością za
częli schodzić do piwnic. Zrazu 
szli w zupełnej ciemności czepia
jąc się tylko ścian. Pietrek na 
przedzie, za nim Wojsław pod
trzymujący drżącą Lubomkę, 
na końcu Magda. Wreszcie po
czuli pod stopami, że skończyło

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



„CANTEMUS,, w Wiedniu
Chór mieszany Państwo

wej Szkoły Muzycznej II sto
pnia w Rybniku pod dyrekcją 
CZESŁAWA FREUNDA

w dniach od 18 do 22 grud
nia gościł w Wiedniu, gdzie 
wystąpił w jubileuszowym, 
X Festiwalu Muzycznym 
„Adventsingen in Wien 
1991,,.

W 10 letniej historii fest
iwalu CANTEMUS był 
pierwszym zespołem repre
zentującym nie tylko Polskę, 
ale w ogóle kraju Europy 
Wschodniej. W tegoroczn
ym festiwalu, trwającym 

przez cały adwent, wystąpiło 
67 chórów z takich krajów 
euorpejskich jak Niemcy, 
Włochy, Hiszpania, Holand
ia, Szwecja, W. Brytania, 

Szwajcaria, Francja oraz ze 
Stanów Zjednoczonych.

Młodzi rybniccy chórzyści 
podbili serca wiedeńczyków, 
którzy wyrazili swoje uzna
nie m. in. długimi i gorącymi 
brawami po galowym kon
cercie w reprezentacyjnej, fes
tiwalowej sali wiedeńskiego 
ratusza, w której prezentow
ały swe programy koncertowe

koncertowe wszystkie chóry.
Miarą oceny występu chó

ru niech będzie fakt, iż bez
pośrednio po koncercie, organizatorzy

organizatorzy spontanicznie 
zaprosili zespół jako STAŁY 
na wszystkie następne, orga
nizowane co roku festiwale, 
co dla chórzystów jest dużym 
wyróżnieniem.

Sobota, 21 grudnia 1991 
r., dostarczyła kolejnych 
wrażeń. Wieczorem chór 
śpiewał w największej gotyc
kiej świątyni Wiednia -  Voti- 
vkirche, na międzynarodo
wej mszy św. odprawianej 
w 4 językach: niemieckim, 
angielskim,  francuskim 
i włoskim. Śpiew w tak po
tężnej świątyni, o około 8 se
kundowym pogłosie, przy
niósł chórzystom nowe, bez
cenne doświadczenia i prze
życia w nastrojowej, przed
świątecznej atmosferze.

Na godz. 20. 00 chór jesz
cze raz powrócił do pięknych 
wnętrz wiedeńskiego ratu
sza, by uczestniczyć w uro
czystości jubileuszowej, zor
ganizowanej przez burmi
strza miasta.

Po części oficjalnej, na 
której m. in. wręczono dyp
lomy, nie odbyło się bez 
spontanicznie zaimprowizo
wanego koncertu, w rados
nej, pełnej młodzieńczego 
entuzjazmu atmosferze.

Niedzielne przedpołudnie 
CANTEMUS spędził na 
wiedeńskim wzgórzu Kah
lenberg, śpiewając m. in. na 
mszy św. dla Polaków w koś
ciele, tak historycznie zna
czącym dla Polski i chrześ
cijańskiej Europy. Chór zo
stał niezwykle serdecznie 
i gościnnie przyjęty przez 
księdza, rektora, Jerzego 
SMOLINSKIEGO - wyraził 
on swe uznanie dla zapre
zentowanego programu na
stępujących wpisem do księ
gi pamiątkowej zespołu; 
„ Wykonanie artystyczne go
dne tego miejsca zwycięstwa,, 
oraz zaproszeniem chóru do 
uświetnienia uroczystości 
obchodów 309 rocznicy Od
sieczy Wiedeńskiej 13 wrześ
nia 1992.

Chórzyści wraz z dyryg
tentem pragną wyrazić s wą 
wdzięczność Urzędowi Mia
sta Rybnika za pomoc finan
sową, umożliwiającą w zna
cznym stopniu zorganizo
wanie tego wyjazu.

Efektem nawiązanych 
przez zespół kontaktów jest 
zaproszenie go na kilka za
granicznch konkursów i fes
tiwali chóralnych. Jednak 
realizacja tych zaproszeń 
uwarunkowana jest rosną
cymi stale nakładami finan
sowymi, niezbędnymi dla or
ganizacji tego typu wyjaz
dów. Czy znajdą się w na
szym mieście sponsorzy, któ
rzy pomogą młodym, utalen
towanym chórzystom repre
zentować kulturę muzyczną 
naszego miasta w otwierają
cej się Europie?

CANTUS

ABECADŁO
RZECZY

R Z E C Z Y  
   

ŚLĄSKICH

 
W połowie stycznia br. 

Prymas Polski ks. kardynał 
Józef GLEMP otworzył 
proces beatyfikacyjny kar
dynała Augusta HLONDA - 
prymasa Polski w latach 
1926 - 1948. Celem takiego 
procesu jest dochodzenie 
i ostateczne ustalenie czy ks. 
bp August Hlond zmarł 
w opinii świętości i czy rze
czywiście całym swoim ży
ciem zasługuje na zaliczenie

ks. bp AUGUST HLOND  
/1881-1948/,  ordynariusz
diecezji katowickiej, arcybis
kup gnieźnieński i poznański, 
Prymas Polski, kardynał, 
SŁuga Boży. Nazywany jest 
dziś „księciem Kościoła,,. Był 
człowiekiem ogromnej wie
dzy, taktu i kultury, człowie
kiem czynu, powszechnie lu
bianym i szanowanym, był 
prekursorem odnowy moral
nej Kościoła.

Lubomkę dostał-odc. XIII
się schodzenie. Stanęli na rów
nym poziomie. Pietrek namacał 

w  
j a

kimś zakamarku drzwi, otworzył
, przeszli przez nie.

P o ich zamknięciu przestali 
słyszeć nawoływanie pod wieżą. 

Zrobiło się tak cicho, że aż dław
iło. Pietrek dobył skądś głowni
ę smolną, skrzesał ognia i prow
adził.
Pochodnia wydzielała duszący 
dym, ale nie można było bez 

światła. Pietrek opatrywał ściany
 strop, jakby patrzył na 

znaki. Czasami zawahał się 
chwilę, bo chodnik zaczynał 
mieć rozgałęzienia, ale już odna

j dywał czego szukał i szedł 
śmiało, a oni za nim. Wojsław 

zauważył, że przeważnie skręca 
w lewo. Potem odpoczywali ze 

względu na kobiety, ale było

coraz nieprzyjemniej, wilgotno 
i zimno. Głownia przygasła, za
częli kołować, wracali w to samo 
miejsce, gdzie już raz byli, mio
tali się to w prawo, to w lewo, 
bez możności wyplątania. Wojs
ław zmiarkował, że chłopak 
chyba zabłądził, wszyscy czuli 
się coraz bardziej znużeni, ale 
milczeli, nikt się nie skarżył.

Zaczęli tracić świadomość 
czasu i drogi przebytej, tylko 
znużenie ogarniało ich coraz 
większe. Po każdym odpoczyn
ku, coraz trudniej było zmusić 
się do dalszej podróży. Pietrek 
wreszcie przyznał się, że zaszli 
w nieznane mu miejsce. Zrozu
mieli wszyscy, że już nigdy nie 
wyjdą na boży świat. Odór zgni
lizny podrażnił nozdrza. Pochy
leni nad znaleziskiem poznali 
ludzkie kości.

Lubomka rozszlochała się, 
Pietrek klął. Magda milczała. 
Wojsław nakazał spokój. Odpo
czną, a potem on poprowadzi 
i wie, że niebawem wyjdą stąd,

lecz kiedy usiedli, ogarniać za
częła ich taka senność, że było 
już wszystko jedno. Było nawet 
dobrze, byle nie ruszać się, nie 
wlec obolałych nóg.

W pewnej chwili Wojsław po
czuł, że Pietrek oddala się... 
Rzucił się za nim w załom ściany 
i odpadł w momencie, kiedy 
chłopak ze strasznym krzykiem 
pochylał się nad krawędzią ja 
kiegoś dołu, do którego wpadła 
mu pochodnia, obijając się i du
dniąc, jakby leciała w studnię 
bez dna.

Zapanowała zupełna ciem
ność. Pietrek czepił się szaty 
Wojsława i bełkotał coś niezro
zumiale. Wycofali się po omac
ku, trafili do pozostawionych 
kobiet, ale to był już koniec. 
Zrozumieli to wszyscy. Pietrek 
dygotał na całym ciele i chciał 
opowiadać, co zobaczył, chciał 
się podzielić przerażeniem, ale 
Wojsław nie pozwolił. Kazał mu 
być cicho. Tu będą czekać. Na 
co? Wojsław sam nie wiedział.

c. d. n.

go przez Kościół w poczet 
błogosławionych.

Proces beatyfikacyjny -
zgodnie z prawem kanonicz
nym - rozpoczyna zwykle bis
kup miejscowy. Zaś osobie, 
w stosunku do której go pod
jęto, przysługuje tytuł Sługi 
Bożego. Zebrany materiał 
dowodowy zostaje przesłany 
do Rzymu, do Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, 
gdzie po dokładnej analizie, 
zostaje wydany na polecenie 
papieża dekret ogłaszający 
Sługę Bożego błogosławio
nym. Cześć oddawana błogo
sławionym związana jest tyl
ko z określonym miejscem: 
diecezją bądź krajem, nie ma 
więc charakteru powszechne
go.

W przypadku Augusta 
Hlonda trudno o bardziej 
typowy górnośląski rodowód :

Ślązak  
w  drodze 
na ołtarze

wód:  urodzony 5 lipca
1881r. w Brzęczkowicach 
koło Mysłowic w wielodziet
nej kolejarskiej rodzinie. 
Wykształcenie uzyskał w za
kładach naukowych Ojców 
Salezjanów we Włoszech.
W latach 1922 - 1925 był 
administratorem apostol
skim przyszłej diecezji kato
wickiej, a później w latach 
1925-1926 jej pierwszym bis
kupem ordynariuszem. Na
stępnie został powołany na 
stolicę prymasowską
w Gnieźnie i Warszawie, 
którą kierował do śmierci 22 
października 1948 r.
Siedząc życiorys Augusta 
Hlonda, kontrowersyjna 
wydaje się być jego decyzja 
opuszczenia we wrześniu 
1939 roku kraju i swoich 
wiernych. Decyzja ta pozos
tanie do końca tajemnicą, 
gdyż on sam nigdy nnie za
bierał na ten temat głosu. 
Możemy się tylko domyślać, 
że z ciężkim sercem opuścił 
walczącą Polskę. Podjął de
cyzję wyjazdu do Rzymu, 
jak sądził na krótko, bo
wiem wierzył, że z tego miej
sca będzie się mógł lepiej 
przysłużyć interesowi Pols
ki. Chodziło mu najprawdo
podobniej o osobiste uzys
kanie poparcia papieża 
w działaniach na rzecz oku
powanego kraju i o zmobili
zowanie światowej opinii 
publicznej przeciwko barba
rzyństwom popełnianym 
w okupowanej Polsce. Takie 
przesłanki są możliwe do 
przyjęcia. Wówczas bardzo 
wierzono, że działalnością 
dyplomatyczną można coś 
zdziałać, a prymas Hlond 
cieszył się w Stolicy Apostol
skiej dużym autorytetem.

August Hlond starał się 
z poparciem Watykanu 
dwukrotnie o niemiecką wi
zę wjazdową do Rzeszy i Ge
neralnej Gubernii. Bez po
wodzenia. A zatem chciał 
wrócić do swoich wiernych! 
Sytuację w jakiej znalazł się 
prymas Hlond w 1939 r. 
chcieli wykorzystać hitle
rowcy dla swych celów pro
pagandowych. Przedstawia
li prymasa jako tchórza, któ
ry pozostawił w potrzebie 
swoich wiernych, zaś z dru
giej strony starali się go na
mówić na kolaborację. Po 
1945 roku podobne elemen
ty wykorzystywała „władza 
ludowa,, w walce z Kościo
łem polskim.

MAREK SZOŁTYSEK

GAZETA RYBNICKA. TEL. 2 8 8 2 5



S P O R T    *    T U R Y S T Y K AS P ORT  *  TURYSTYKA

Morsy i „morsiki,, Olimpiada
szachowa

szkół podstawowych

Jeśli wszystko potoczy 
się po myśli Romana Niemyj
skiego, w przyszłym sezonie Da
riusz Fliegert występować bę
dzie w barwach drużyny EDIN
BURGH brytyjskiej drugiej ligi. 
Wymagania postawione przed 
rybniczaninem oscylują wokół 
siedmiu punktów. Niemyjski 
stwierdził, że jest gotów zrezyg
nować z „usług,, starszego Flie
gerta w czasie meczy ligowych, 
natomiast konieczna będzie jego 
obecność w drużynie w czasie 
rozgrywek pucharowych, w których

Faul następuje w momencie, 
kiedy:
1.  Bila uderzeniowa wpada do 
jednego z otworów.
2.  Wykonujemy uderzenia za
nim wszystkie bile staną nieru
chomo.
3.  Koniec kija bilardowego po 
wykonaniu uderzenia nadal po
zostaje w kontakcie z bilą ude
rzeniową lub ponownie ją do
tknie.
4.  Następuje dotknięcie kijem 
bilardowym którejkolwiek z bil 
docelowych.
5.  Po wypadnięciu jakiejkolwiek 
bili poza stół zawodnik, który to 
spowodował - przegrywa grę. 
PRZY WSZYSTKICH FAULACH

W niedzielę 12 stycznia ryb
nickie kąpielisko Ruda zostało 
opanowane przez oddziały sztu
rmowe KLUBU MORSÓW, 
którego członkowie, jakby ni
gdy nic, w samym środku zimy 
zażywają kąpieli. Największe 
uznanie licznych zgromadzo
nych gapiów zyskały sobie „mo
rsiki,,, dzielnie dotrzymujące 
kroku swym rodzicom, wystę
pującym w charakterze lodoła
maczy.

(wack)

których Niemyjski liczy na sukces 
swego zespołu.

X    X    X
W brytyjskim piśmie SPEE

D W AY STAR  szeroko komen
towany jest fakt zmiany stajni 
przez Hansa NIELSENA, który 
został jeźdźcem fabrycznym Ja
wy. Pytania mnożą się bez koń
ca. Odpowiedź jest jedna: many, 
many, many...

X   X   X
W opinii trenerów, żużlowca

mi prezentującymi obecnie naj
lepszą sportową formę są Miro
sław Korbel i Henryk Bem.

LACH ZAWODNIK MUSI 
PRZERWAĆ GRĘ.

ÓSMA BILA
Obowiązują ogólne zasady 

gry. Na punkcie dolnym usta
wia się w trójkącie wszystkie 15 
bil w ten sposób, że bilę nr 
8 ustawia się na punkcie dolnym 
w środku trójkąta.

Celem gry jest wbijanie bil 
tzn. ich eliminacja ze stołu, z wy
jątkiem własnych. Bezpośrednie 
uderzenie bilą rozgrywającą 
w swoją grupę bil powoduje 
przegranie i wrzucenie pozosta
łych bil ze swojej grupy do ot
worów. Za wyjątkiem przyto
czonych poniżej zasad szczegól
nych, obowiązują zasady ogólne

W grudniu ub. roku w Szkole 
Podstawowej nr 34 przy ul. Rey
monta odbyła się OLIMPIADA 
SZACHOWA SZKÓŁ POD
STAWOWYCH miasta Rybni
ka i rejonu.

W zawodach miejskich wzięło 
udział 16 drużyn czteroosobo
wych (2 dziewczynki - 2 chłop
ców).

Rozgrywki zostały przepro
wadzone systemem szwajcar
skim na dystansie 9 rund.

I miejsce zajęła Szkoła Podsta
wowa nr 31 w Rybniku zdobywa
jąc 22, 5 pkt.

Pozostałe wyniki:

SP nr 9 - 21, 0 pkt,
S P  nr 11 - 17, 0 pkt 
SP nr 5 - 17, 0 pkt 
SP nr 31 - 16, 5 pkt - II drużyna 
SP nr 5, - 16, 0 pkt - II drużyna 
SP nr 31-14, 5 pkt - III drużyna 
SP nr 34 -14, 0 pkt - III drużyna 
SP nr 34 -13, 5 pkt - IV drużyna 
SP nr 34 - 12, 0 pkt - I drużyna 
SP nr 5 - 11, 5 pkt - III drużyna 
SP nr 9 - 11, 5 pkt - II drużyna 
SP nr 1 7 -  9, 0 pkt 
SP nr 10 - 8, 5 pkt 
S P  nr 18 - 7, 5 pkt

W SZACHOWEJ OLIMPIA
DZIE REJONOWEJ, która od
była się w tej samej szkole wzięło 
udział 8 drużyn.

Pod wodzą 
nowego trenera

W sobotę 18 stycznia koszy
karki ROW-u Rybnik rozegrały 
pierwsze swe ligowe spotkanie 
w nowym roku. Wszystko od
było się zgodnie ze staropolskim 
przysłowiem: z Nowym Ro
kiem, nowym krokiem.

Rybniczanki wystąpiły pod 
wodzą nowego szkoleniowca,

ne.
ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Gracz może zagrywać na każ
dą bilę (na swoje tylko pośred
nio) nie musi zapowiadać, którą 
bilę będzie zagrywał, lub w któ
ry otwór będzie wbijał. Jeżeli 
któryś z graczy wbije bilę ude
rzeniową do otworu w trakcie 
wbijania ostatniej bili swego 
przeciwnika, to wypada z gry 
i odnośny przeciwnik gra dalej 
jego bilami. Kiedy wszystkie bi
le któregoś z graczy zostają uto
pione, zostaje on wyeliminowa
ny z gry, a wygrywa ostatni 
gracz, który ma jeszcze jedną 
lub więcej bil na stole. 
BASIC-POOL

Obowiązują ogólne zasady 
gry. Gra dwóch graczy lub dwie 
drużyny przeciwko sobie. 15 po
numerowanych bil ustawia się 
za pomocą trójkąta na dolnym 
punkcie. Za każdą wbitą bilę bez

Nie stawiły się reprezentacje 
gmin:
Lyski, Gaszowice, Świerklany 
oraz miasto Żory.

I miejsce zajęła Szkoła Podsta
wowa nr 5 w Leszczynach zdoby
wając 27, 0 pkt.

W dniach 19-21 lutego w Ryb
niku na Małej Scenie przy 
ul. Kościuszki 54 odbędą się 
WOJEWÓDZKIE IGRZYS
KA SZKÓŁ PODSTAWO
WYCH W SZACHACH. 
Udział w IGRZYSKACH wez
mą: Szkoła Podstawowa nr 
5 Leszczyny, Szkoła Podstawo-

W dniach od 2 do 12 stycz
nia br. odbywał się w Dreźnie 
X Międzynarodowy Turniej Sza
chowy Kobiet Wystąpiły w nim 
zawodniczki z 14 państw, które 
nie ukończyły dwudziestego ro
ku życia. Uczestniczki delego
wały poszczególne macierzyste 
federacje. Polskę reprezentowa
ła trzynastoletnia zawodniczka 
K. S. ROW Monika Bobrowska, 
która będąc najmłodszą zawod
niczką turnieju, w doborowej 
obsadzie spisała się nader dob
rze, zajmując siódmą lokatę. 
W rozgrywanej w ramach ostat
niej rundy, decydującej o miej
scach na podium partii, zanosiło 
się nawet na zwycięstwo Moniki 
nad wicemistrzynią świata i mis
trzynią Europy w kategorii do 
lat dwudziestu, reprezentantką 
Azerbejdżanu Ilahą Kadimową.

którym został Czesław Grzonka. 
Zresztą nie taki on nowy. Ci, 
którzy interesują się od lat ko
szykówką wiedzą doskonalne, 
że to właśnie on onegdaj wpro
wadził zespół po raz pierwszy do 
pierwszej ligi, a z drużyną mło
dzieżową zdobył tytuł najlepszej 
drużyny w Polsce.

Szkoda tylko, że w swym tre
nerskim powtórnym „debiucie,,, 
trafił na zespół pretendującej do 
pierwszej ligi - POLONII War
szawa, bo właśnie z nim w sobotnie

Podstawa nr 31 Rybnik i Szkoła Pod
stawowa nr 5 Rybnik - reprezen
tanci miasta i rejonu.

Wyniki XXXIX REJONOWEJ 
OLIMPIADY SZACHOWEJ 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
jaka odbyła się w SP nr 34 
w Rybniku:

SP nr 5 w Leszczynach - 27, 0 pkt 
SP nr 31 w Rybniku - 17, 0 pkt 
SP nr 5 w Rybniku - 17, 0 pkt 
SP nr 9 w Rybniku - 12, 5 pkt 
SP nr 5 w Rybniku - 12, 0 pkt 
SP nr 31 w Rybniku - 9, 5 pkt 
SP nr 11 w Rybniku - 9, 5 pkt 
SP nr 34 w Rybniku - 7, 5 pkt 

(gw)

Ale bardziej doświadczona ry
walka wyszła z opresji zwycięs
ko.

Z dobrze zorganizowanego 
turnieju, młoda szachistka jak 
i jej sekundant, Zenon Lamża 
powrócili bardzo zadowoleni. 
Końcowa klasyfikacja:
1.  Ilaha KADIMOWA - Azer

bejdżan, 7 pkt z 9 partii
2.  Sylwia PASSIKONGAS - 

Finlandia, 6, 5 pkt
3.  Inna GAPONENKO - Ukra

ina, 6 pkt
4.  Marina HOLUBKOWA - 

Czecho-Słowacja, 5 pkt
5.  Noemi LENDVAI - Węgry, 

5, 5 pkt
6.  Sylwia ALEKSJEWA - Buł

garia, 5, 5 pkt
7.  Monika BOBROWSKA - 

Polska, 5 pkt
(wack)

tnie popołudnie zmierzyły się 
rybniczanki. Czarne koszule to 
w tej chwili drużyna odstająca 
nieco poziomem od swych dru
goligowych przeciwników, nic 
więc dziwnego, że gromiąc ry
wala za rywalem zajmuje ak
tualnie pierwsze miejsce w tabe
li. Podobny los spotkał rybni
czanki, które po wyrównanym 
pojedynku przegrały różnicą 
pięciu punktów.

/w a ck /

względu na jej numer liczy się lub ta drużyna, która pierwsza 
jeden punkt. Zwycięża ten gracz uzyskała 8 punktów. (G. S)

Moda na bilard dotarła do Rybnika. Ten stół znajduje się 
w restauracji „OLIMPIA „ w Kamieniu.

Zasady gry

BILARD AMERYKAŃSKI-faule

M. Bobrowska wśród najlepszych

GAZETA RYBNICKĄ, TEL. 2 8 8 2 5



Zanim stojąca za kościołem M. B. Bolesnej 
figura św. Jana Nepomucena stanie na Rynku

Św. Jan Nepomucen 
z aniołami

„BAROCCO, „ to nazwa 
perły o nieregularnych kszta
łtach - BAROKIEM więc, 
nazwano pod koniec XVIII 
wieku styl, który zgodnie 
z nazwą miał być sztuką krzy
wą i nieładną.

Cechą charakterystyczną 
rzeźby barokowej jest dyna
mika ruchu - rzeźba wydaje 
się tańczyć płynąc ku górze. 
Ogromne zróżnicowanie brył 
i kształtów, ich wklęsłości 
i wypukłości stwarzają silny 
światłocień powodując, że po
wietrze otaczające bryłę 
i wdzierające się w jej głąb, 
pełni również rolę tworzywa. 
Następuje degradacja zna
czenia frontu rzeźby jako mo
tywu głównego, któremu podp
orządkowane są pozostałe

widoki bryły. TAk więc rzeź
ba barokowa, z wyjątkiem 
płaskorzeźby, przeznaczona 
jest do oglądania z wielu 
stron.

Wyżej opisane cechy, za
wiera również późnobaro
kowa figura św. JANA NE
POMUCENA Z ANIOŁA
MI, wykonana w 1728 roku 
przez Jana Melchiora Oes
terreichera z Raciborza.

Ufundowana przez hra
biego Karola Ferdynanda 
Węgierskiego, usytuowana 
była początkowo przed bra
mą Zamku rybnickiego (o
becny gmach sądu). W 1806 
roku przeniesiono ją na plac 
kościelny, na miejsce drew
nianego kościoła św. Jana 
Chrzciciela, rozebranego

w 1796 roku.
Umieszczona na wysokim 

postumencie z gzymsowania
mi i wolutami oraz otoczona

balustradą stoi tam do dziś, 
upiększając plac przed baro
kowym kościołem Matki Bo
skiej Bolesnej w Rybniku.

Figura „św. Jana Nepomucena z aniołami,, przed koś
ciołem M. B. Bolesnej w Rybniku w rys. Mariana Raka

W wirze tańca

W pełni karnawału najpięk
niej, najradośniej i najbardziej 
entuzjastycznie bawiły się dzieci 
z Prywatnego Zespołu Wokal
no-Tanecznego AVANTI. 
Tworzy go 60 dzieci w wieku od 
9 do 13 lat. Ćwiczą pod kierow
nictwem Marzeny Kuleszy - Sy
pki w trzech grupach: wokalnej, 
tanecznej dziewcząt oraz par ta
necznych. Poszczególne grupy

nie miały do tej pory okazji 
poznania się, gdyż na co dzień 
mają zajęcia w różnych salach. 
Ćwiczą osobno, choć przygoto
wują się do wspólnej rewii, któ
rej podkładem będzie muzyka 
jazzowa.

Zanim jednak wystawią swoje 
widowisko, postanowiły spot
kać się i wreszcie poznać na 
balu. Było to barwne, pełne ra
dości i humoru spotkanie. Miła 
atmosfera to zarówno efekt mu
zykalności dzieci biorących 
udział w zabawie, jak i pracy

osób z obsługi Małej Sceny, któ
re przygotowały liczne konkur
sy, muzykę i efekty świetlne. 
Były więc tańce, solowe wystę
py, poczęstunek oraz obowiąz
kowe wybory królowej balu. 
Los rodziców sprowadzał się do 
oczekiwania za drzwiami (na 
wyraźny zakaz wstępu ze strony 
większości pociech), zatem bo
gate wrażenia z balu poznali 
dopiero w domu...

(gw)

Za sto 
dni

matura
Koniec stycznia to dla 

uczniów szkół średnich, przygo
towujących się do matury, czas 
studniówek. A ta jest imprezą 
wyjątkową, pozostającą w pa
mięci uczestników nie krócej niż 
sama matura i bal maturalny. 
Jest to także jedna z nielicznych 
okazji pozwalających na oficjal
ny, lecz „niezawodowy,, kon
takt nauczyciela i ucznia.

Charakter zabaw studniów
kowych zmieniał się w swojej 
długiej historii wraz z obliczem 
szkoły i szeroko rozumianą oby
czajowością. I tak, zanim jeszcze 
nastały szkoły koedukcyjne, 
uczniowie z gimnazjum męskie
go w Rybniku zapraszali na nie 
rówieśnice z liceum Sióstr 
Urszulanek. One to po otrzyma
niu pozwolenia, pojawiały się 
w murach budynku przy ulicy 
Kościuszki, by po paru godzi
nach /przed dwudziestą drugą/ 
powrócić do internatu. Zawsze, 
nawet wtedy, kiedy chłopcy 
i dziewczęta mogli się już widy
wać w czasie przerw na koryta
rzach tej samej szkoły, zabawy 
odbywały się pod pilnym okiem 
opiekunów, dbających o to, aby 
tańcząca para zachowywała na
leżyte odległości i formy. Może
my więc sobie wyobrazić, jak 
ciężkie nastały czasy dla odpo
wiedzialnych nauczycieli w la
tach pojawienia się tzw. przytu
lańców...

Humor z rybnickich 
zeszytów szkolnych

Rybnik dlatego ma na her
bie „rybę,,, ponieważ bardzo 
dawno temu ją na nim nama
lowano!

X   X   X
Mieliśmy w domu 13 szkla

nek. Jedną stłukła siostra 
i już mamy tylko 14.

X   X   X
Indie odkrył Krzysztof Ko

lumb, ale o tym nie wiedział 
i zmarł w przekonaniu, że to 
Ameryka.

X   X   X
Prawo Archimedesa mówi, 

że ciało zanurzone w wannie 
równa się ciału przed zanu
rzeniem.

X   X   X
Grzyby się nie rozmnażają.

X   X   X
Do okresu reumatycznego 

zaliczamy Szopena, który był 
największym polskim akor
deonistom i k o p o s t o r e m .

X   X   X
Powstańcy listopadowi 

podpalili browar, bo wiedzie
li, że tam na pewno będzie 
namiestnik cara.

X   X   X
Księżyc dlatego świeci 

w nocy, bo mu słońce świeci 
prosto na pysk. To jest tak 
jak z puszczaniem „zającz
ków,, na ścianach.

X   X   X
Homer nigdy nie istniał 

i nie napiał „Iliady,, i Ody
seji„, tylko inny człowiek 
o tym samym nazwisku.

Minęło sporo czasu odkąd 
oglądamy studniówkę w dzisiej
szym kształcie. To co możemy 
dziś zaobserwować, jest wyni
kiem prawdziwie rewolucyjnego 
tempa przemian. Szkolna dotąd 
zabawa opuszcza mury szkoły 
na rzecz lokali gastronomicz
nych i kulturalnych, trwa nieje
nokrotnie do białego rana, zaś 
sam sens „zabawy,, ograniczył 
swój zakres do dyskotekowego 
tańca. Należy tu dodać, że kie
dyś taniec był tylko jednym 
z punktów bogatego programu. 
Dziś i to nie zawsze, po tradycji 
pozostał polonez, wieczorowe 
stroje i... obecność nauczycieli.

Od chwili, w której na stu
dniówkę zaczęły przybywać 
osoby towarzyszące nie jest to 
już impreza dla wszystkich. 
Przychodzą ci posiadający włas
ną dziewczynę lub chłopaka, tu
dzież potrafiący sobie kogoś ta
kiego „zorganizować,,. Przed 
pozostałymi staje do rozwiąza
nia dylemat: zaryzykować i stać 
pod ścianą czy dać sobie spokój 
z całą zabawą? Dodajmy od 
siebie - i to kusi, i to nęci...

/  A. Ł. /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Pod znakami zodiaku
BARAN

21. 03.  - 20. 04.
Nie rozpraszaj swojej energii. 

Skupienie się na jednym zadaniu 
może przynieść korzyści. Doba 
ma tylko 24 godziny i z czegoś 
trzeba zrezygnować. Szczegól
nie, że z Twoim zdrowiem nie 
jest najlepiej. W selekcji zajęć 
skorzystaj z pomocy bliskiej 
osoby.

BYK
21. 0 4 .  - 21. 05.

Nie trzymaj wszystkich prze
żyć w sobie, podziel się nimi 
z życzliwymi Ci osobami. To 
pozwoli zmniejszyć napięcie 
w jakim żyjesz. Problemy finan
sowe, jakie Cię dotykają nie są 
TYLKO Twoją specjalnością. 
Może nie jest to pocieszenie, ale 
zawsze...

BLIŹNIĘTA
22. 05.  - 21. 06.

Dolegliwości zdrowotne, ja
kie odczuwasz nie przejdą „sa
me,,. Gdzie medycyna tradycyj
na nie pomaga, trzeba spróbo
wać metod niekonwecjonal
nych. Zmuś się do „pozytyw
nego myślenia,,, bo sfera psychi
ki jest nierozerwalnie związana 
z naszą fizycznością.

zaskoczeniem. Przez odpowiednie po
dejście do problemu, możesz zy
skać lub stracić. Wybór zależy 
od Ciebie, nie zmarnuj szansy!

WAGA
23. 09.  - 23. 10.

Spokój i jeszcze raz spokój! 
Nie jesteś sam ze swoimi pro
blemami. Ktoś jest bardzo 
wdzięczny za Twoją opiekę i po
moc, nie możesz więc czuć się 
niedoceniony. A to powinno po
lepszyć Twoje samopoczucie.

SKORPION
24. 10 .  - 22. 11.

Masz tendencje do niczym 
nieuzasadnionego czarnowidzt
wa! Wprawdzie przy będzie Ci 
obowiązków, ale to  może tylko 
polepszyć zasoby Twojej kiesze
ni oraz przynieść zawodową sa
tysfakcję.

STRZELEC
23. 11.  - 21. 12.

Czeka Cię spory wydatek. 
Jednak zainwestowane pienią
dze przyniosą rodzinie tyle ra
dości, że choćby dlatego nie wa
rto żałować. Najlepiej czujesz 
się będąc na czele jakiegoś 
przedsięwzięcia. Planuj je roz
sądnie!

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Powietrze wokół Ciebie jest 
jak naelektryzowane. Dosko
nale czują te prądy osoby płci 
przeciwnej i nie zamierzają prze
puścić takiej okazji. Nie dopuść, 
by ta dobra „sercowa,, passa 
skomplikowała Twoje stosunki 
służbowe. Po zastanowieniu - 
nie warto!

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Twoje powodzenie w intere
sach zaczyna wzbudzać „bezin
teresowną,, zawiść. Wykaż, że 
sukcesy nie są dziełem przypad
ku, ale owocem ciężkiej, przy
płaconej kłopotami zdrowotny
mi, pracy. Mądrzy, na których 
zdaniu Ci zależy - potrafią to 
docenić.

PANNA
24. 08.  - 22. 09.

Wyjazd, jaki Ci się kroi, spo
woduje sytuację, która będzie 
dla Ciebie prawdziwym zaskoczeniem

KOZIOROŻEC
22.  12. -  20. 01.

Uroczystość rodzinna po
zwoli na spotkanie z dawno nie 
widzianą, choć bliską osobą. 
Ożyją wspomnienia. W nowy 
tydzień wejdziesz rozmarzony, 
ale realia szybko sprowadzą Cię 
na ziemię.

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Nie ulegaj wpływom! Jestem 
odpowiedzialny za swoje spra
wy i nikt Cię w tym nie wyręczy. 
Drobne niedyspozycje związane 
z aurą nie powinna przeszkodzić 
Ci w wykonaniu planowanego 
i ważnego wyjazdu.

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Trochę więcej egoizmu! Cu
dze problemy nie powinny przy
słaniać Ci świata tylko dlatego, 
że nie masz własnych. Gospoda
ruj rozsądnie czasem i pienię
dzmi, bo może Ci zabraknąć 
i jednego i drugiego.

Miody człowiek interesu
Białe skarpetki, mokasyny 

i krótkie skórzane kurteczki - 
oto czego NIE powinien wkła
dać młody człowiek, pretendu
jący do roli i miana biznesmena. 
Biel migająca między butem, 
a nogawką jest pretensjonalna 
i świadczy raczej o guście „chłopców

 Lekarz domowy radzi

Dziecko a katar
Często przyczyną niepokoju 

matki zgłaszającej się do lekarza 
jest brak łaknienia, trudności 
w oddychaniu, niechęć do picia, 
utrata wagi ciała dziecka. 
Powodem tych wszystkich nie
domagań dziecka może być ba
nalne przeziębienie lub zatkanie 
nosa.

Oseski i małe dzieci mają wą
skie drogi oddechowe, które 
podczas stanów zapalnych ule
gają przekrwieniu, a obrzękła 
błona śluzowa utrudnia oddy
chanie. A skoro utlenianie krwi 
ma dosłownie życiowe znacze
nie, wdychanie świeżego powiet
rza ma pierwszeństwo przed je
dzeniem i piciem. Ponieważ usta 
są jedyną drogą dostępną do 
przejścia powietrza, dziecko z

 Warto z obaczyć

Od Beatlesów do Bacha
Dwóch Piotrów - CZULAK 

i RUT, tworzy duet gitar elekt
rycznych i klasycznych, który 
wystąpi niebawem na deskach 
Małej Sceny. Duet koncertował 
lub koncertował będzie także 
w okolicznych miastach: Wo
dzisławiu, Jastrzębiu, Żorach 
i Raciborzu.

W improwizacjach, jakie zło
żą się na program występu, mi
łośnicy The BEATLES, zespołów

chłopców spod kantoru,,. Nie nosi 
się już trzydniowego zarostu 
(chyba, że na wakacjach), dłu
gich włosów, które nie są zwią
zane w kucyk oraz spinki do 
krawata.

Możecie wierzyć tym słowom, 
bo podpisał się pod nimi „dyk
tator,, Mody Polskiej - Jerzy 
Antkowiak, a on się na tym zna. 
Co zatem powinien mieć w sza
fie młody człowiek interesu? 
Przede wszystkim dobrze skro
jony garnitur, najlepiej dwurzę
dowy (niekoniecznie od BOSSA

zatkaniem nosa będzie narażone 
na ograniczone przyjmowanie 
pokarmu i przez to będzie traci
ło na wadze.

Z opisu powyższego proble
mu można wywnioskować, że 
błona śluzowa nosa musi być 
nawilżana, by mogła spełniać 
swoją fizjologiczną czynność. 
Nosek dziecka nie może pozos
tawać zaczopowany.

Gotowe krople apteczne do 
nosa pomagają natychmiast 
dzięki efedrynie, która zmniej
sza przekrwienie, wysusza błonę 
śluzową, ale może doprowadzić 
do kołatania serca.

W przypadku zwykłego prze
ziębienia lub zatkania nosa 
u małych dzieci wkraplanie 
przez matkę do nosa roztworu 
soli, które sama przygotowała 
oznacza dostępność dla wszyst
kich doskonałego leku w pro
stej, taniej i skutecznej postaci, 
bez ryzyka wywołania niebezpiecznych

łów PINK FLOYD, LED ZE
PPELIN, DIRE STRAITS, 
YES, a także Gary MOORA 
i STINGA odnajdą motywy ich 
twórczości. Nie zabraknie stan
dardów bluesowych oraz laty
noamerykańskich, a także mo
tywów muzyki klasycznej.

Aby podreperować finanse, 
członkowie duetu chętnie dzielą 
się swoimi umiejętnościami, or
ganizując kursy gry na gitarze 
klasycznej oraz elektrycznej dla 
początkujących oraz warsztaty 
dla bardziej zaawansowanych 
wielbicieli tych instrumentów. 
O sponsorów bowiem niełat
wo... Może po występie?

/r ó ż /

 5   m  i n  u  t   ł a  m  a  n  i a   g  ł o  w  y

SA), który nadawałby się na 
spotkanie z innymi młodymi bi
znesmenami. Komplet składają
cy się z marynarki i spodni dob
ranych fakturą i kolorem, kilka 
białych koszul, które ZAWSZE 
są twarzowe i kilka pastelo
wych, które są wygodniejsze. Na 
większe chłody - sweter kamizel
kowy pod marynarkę i długi 
flauszowy płaszcz.

A najlepszym dodatkiem bę
dzie pełna pomysłów, świetnie 
ostrzyżona głowa.

(Wróżka)

niebezpiecznych objawów ubocznych.
Oto prosty sposób przygoto

wania kropli do nosa przez mat
kę.

Rozpuścić łyżeczkę do herbaty 
(5 g) soli w 0,5 l wody. Napełnić 
małą, czystą buteleczkę tym roz
tworem soli. Czystym zakrapla
czem wkraplać 1-3 krople do 
każdego nozdrza w razie potrze
by. Nie przetrzymywać roztworu 
w butelce dłużej niż 5 dni.

Ważne jest utrzymywanie od
powiedniej wilgotności powietrza 
około 50 - 60 procent przez całą 
noc. Można to uzyskać przez 
rozwieszanie wilgotnej bielizny 
lub ręczników. Używać aspira- 
tora nosowego w celu oczysz
czenia nosa dziecka ze śluzu, 
gdyż małe dzieci nie umieją ki
chać.

Stosowanie słonych kropli do 
nosa, aspirowanie śluzu i nawil
żanie powietrza w pokoju - łago
dzą oddychanie u małego dziec
ka.

(JB)

NASZE  
PROPOZYCJE

Mała Scena TZR 
5 lutego, godz. 18. 00, koncert 
zespołu wokalnego „Gau
dium et Spes„ - 10 osobowy 
dziś zespół, do którego nale
żą studenci oraz młodzież 
pracująca, powstał w 1981 
r. jako grupa instrumental
no-wokalna, obecnie wyko
nuje muzykę spirituals - gos
pels a capella, w programie 
pt. „Po drodze wstąp do swe
go serca„ utwory własne ze
społu oraz opracowania ory
ginalnej muzyki amerykań
skiej, cena biletu 5. 000, -zł

Która z pięciu ilustracji jest 
lustrzanym odbiciem ilustra
cji „A„

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiązanie

zanie do 7 lutego br., wylo
sowana zostanie nagroda 
w postaci KASETY VI
DEO.

Rozwiązanie prosimy 
przesyłać na nasz adres:

„Gazeta Rybnicka„, Rybnik, 
ul. Kościuszki 54

Prawidłowe rozwiązanie ła
migłówki z „Gazety Rybnic
kiej,, nr 2, w której NIE BY

BYŁO dwu identycznych obraz
ków nadesłała tylko jedna 
osoba - Ewa Tyl zam. Rybnik 
6, ul. Górnicza 10c/17, którą 
prosimy o odebranie nagro
dy w redakcji.

6 lutego, godz. 17. 30 koncert 
Duetu Gitar elektrycznych 
i akustycznych,

Kino Premierowe TZR 
5-7 lutego, godz. 11. 00,
15. 00,  17. 00, „Żółwie mutan
ty,,, film dla dzieci prod. U
SA, cena biletu dla dzieci
5. 000,  dla dorosłych 8. 000 zł.

DK F „EKRAN„
3 lutego, godz. 19. 00 „Borys 
Godunow,,, film francuski 
w reż. Andrzeja Żuławskie
go; wstęp za okazaniem kar
netu.

(gw)

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



P R O G R A M  T E L E W I Z Y J N Y f i

PIĄTEK - 31. 01. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 35 „Mimi,, - serial prod. szwe
dzkiej
10. 00 „Szkoła dla rodziców,,
10. 25 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
10. 50 Wiadomości

10. 30 Uniwersytet Nauczyciel
ski - „Dokument trochę inny,,
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 10 Zimowe teleferie „Kroniki 
Narnii,, cz. 2 - serial prod. ang.
16. 45 „Niewielka gra,, - teletur
niej najmłodszych
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Prawo prawa,,
17. 45 „Klub dobrej książki,,
18. 10 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
18. 35 „Raport,,
19. 00 „Reflex„ - program pub

publicystyczny
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Szpieg doskonały,, (3) - 
serial prod. ang.
21. 00 „Polskie ZOO,, (powt. )
21. 15 Zespół „Zapis,, przedst.
21. 55 „Rock w Rio,, - cz. 3
22. 55 Wiadomości wieczorne
23. 10 „Olga,, - film dokum. 
(rozmowa z Olgą Iwinską o Bo
rysie Pasternaku w rocznicę uro
dzin pisarza)
23. 45 Tańczy „Formacje

Akant,,
0. 25 „Noc z gwiazdami,, - pro
gram rozrywkowy ze Szczecina

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja Biznes,,
8. 35 „Lucky Luks,, - serial 
prod. franc.
9. 00 Transmisja obrad Sejmu
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama

16. 40 „Pokolenia,, - serial USA
17. 05 „W środku Europy,, - re
portaż
17. 30 - 21. 00 - pr. regionalny
21. 00 Panorama
21. 20 Sport
21. 30 „Zdarzyło się w Trzeciej
Rzeszy,, - (4 ost. ) serial
prod. USA
22. 20 „Obrazy, Słowa, Dźwię
ki,, - program o sztuce
23. 20 „Neptun TV przedstawia,,
24. 00 Panorama

SOBOTA - 1. 02. 92

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,, - program Redak
cji Rolnej
8. 00 „Rynek - Agro„
8. 30 „Na zdrowie,, - magazyn 
rekreacyjny
8. 50 Wiadomości poranne
9. 00 „Ziarno,, - pr. Redakcji 
Katolickiej dla dzieci i rodziców
9. 25 Kino Teleferii
10. 55 „Azymut,, - wojskowy 
program publicystyczny
11. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
11. 50 Wiadomości

NIEDZIELA-2. 02. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Tydzień,,
9. 00 Kino teleferii „Brzydki ja
mnik,, - film prod. USA
10. 35 „Sceny monachijskie,, - 
program trójwymiarowy
10. 40 „Świat odkrywany (8) - 
serial dokum. prod. USA
11. 30 „Notowania,,
11. 55 Telewizjny Koncert Ży
czeń
12. 25 Wojskowy pr. dokum.
12. 50 „Tęczowy Music-Box„
13. 55 Magazyn „Morze,,

12. 00 Wędrówki dalekie i bliskie
- „Tajemnice Hieroglifów,, - 
film dokum. prod. belgijskiej
12. 40 „My i świat,, - Magazyn 
aktualnych spraw międzynaro
dowych
13. 00 „Siódemka,, w „Jedynce,,
- spotkania z wielkimi pisarzami
14. 00 Z archiwum Teatru TV - 
Franz Kafka „Proces,,, reż. La
co Adamik
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Butik,, - magazyn Graży
ny Szcześniak
18. 20 „Angielska limuzyna,, - 
serial prod. francuskiej
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 15 „Deja Vu„ - film fab.

14. 50 Publicystyka Kulturalna
15. 25 „Telewizjer,,
15. 45 W starym kinie „Córka 
generała Pankratowa,, - film po
lski reż. M. Znamierowski
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Anno Domini 91 „ (2) - 
przegląd wydarzeń muzycznych 
roku 1991
18. 10 „Paradise - znaczy raj,, (5) 
serial prod. USA 
19 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Wielki przewrót,, (1) - 
serial prod. franc., reż. Nina 
Companez, wyk. Fanny Ardent, 
Bernard Giraudeau
21. 05 Sportowa niedziela

prod.  polsko-radzieckiej,
reż. Juliusz Machulski
22. 00 „Kariery i bariery,,
23. 05 Wiadomości wieczorne
23. 25 Sportowa sobota
24. 00 „Senator,, cz. 3 - ost. - film 
fab. prod. USA

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Kaliber 92„ - Wojskowy 
Magazyn Publicystyczny
8. 00 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
9. 00 Magazyn Telewizji Śniada
niowej
9. 30 „Góra Szybowcowa 91 „ - 
fragmenty koncertu „Jesień 
idzie, nie ma na to rady,,
10. 00 CNN

21. 25 „7 Dni - Świat,,
21. 55 „Kabaretowa Lista Prze
bojów,, - program M. Majew
skiego
22. 30 „Cannes ’92„ - reportaż 
z MIDEM

Program 2
7. 30 „Przegląd Tygodnia,, (dla 
niesłyszących)
8. 00 „Klementynka,, - serial 
prod. francuskiej
9. 00 Film dla niesłyszących 
„Wielki przewrót,, (1) - serial
9. 55 Powitanie
10. 00 CNN
10. 20 Program lokalny
10. 50 „Magazyn przechodnia,,

10. 10 „Ona,, - magazyn dla ko
biet
10. 40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu - „ Pociąg,,, reż. Jerzy Kawa
lerowicz, w rolach gl. Zbigniew 
Cybulski i Lucyna Winnicka
13. 00 Zwierzęta świata „Bezcen
na przyroda,, (20) - film do
kum. prod. angielskiej
13. 30 „Klub Yuppies? „ - pro
gram dla młodzieży
14. 00 „Video junior,,
14. 30 Studio sport - koszyków
ka zawodowa NBA
15. 55 Powitanie
16. 05 „6 z 49„ - teleturniej
16. 25 Losowanie Toto-Lotka

11. 00 „Wspólnota w kulturze,, - 
Polski Teatr w Czeskim Cieszy
nie
11. 30 Podróże w czasie i prze
strzeni „Cudowna planeta,, (9) 
„Sahara,, - film dokum. 
prod. japonskiej
12. 15 „Animals,, - magazyn 
ekologiczny Ewy Banaszkiewicz
13. 00 Express Dimanche
13. 15 „100 pytań do... „
13. 55 „Rebusy,, - teleturniej
14. 15 Kino familijny: „Nonni 
i Manni,, (1) - serial prod. nie
mieckiej, reż. August Gud
mundsson
15. 05 „Śpiewające Laborato
rium,,

16. 30 Panorama
16. 40 „Nie zapomnij mnie,, - 
film fab. prod. angielskiej, 
reż. Zoltan Korda
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Wielka gra,, - teleturniej
19. 30 „Protret muzyka,, - Clau
dio Monteverdi
21. 00 Panorama
21. 20 „Słowo na niedzielę,,
21. 25 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
21. 40 „Beckett Festival,, - repor
taż
22. 10 „Pierścień Skorpiona,, (4 
ost.) - film fab. australijskiej
23. 00 „Legendy filmu,, - Spencer 
Tracy
24. 00 Panorama

16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Misz - masz,,, mag. nie 
tylko telewizyjny
17. 10 Studio Sport
18. 00 „Bliżej Świata,, - przegląd 
telewizji satelitarnych
19. 00 „Wydarzenie Tygodnia,,
19. 30 Cześnik
20. 00 „Nasze wspólne ćwierć
wiecze,, - 25 lat Teatru Wiel
kiego w Łodzi
21. 00 Panorama
21. 20 „W biały dzień,, - film 
fab. prod. USA, reż. Robert Day
22. 30 „Okolice jazzu,, - koncert 
Lee Ritenoura
23. 35 Dni Rembrandta w Ams
terdamie
24. 00 Panorama

Poniedziałek - 3. 02. 92

Program 1
15. 30 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Prezentacje - Gdy zawód 
jest pasją
16. 00 Studio 7 proponuje

16. 10 Dla młodych widzów: „A 
vista,, - quiz muzyczny
17. 15 Teleexpress
18. 00 Sportowy hit
18. 10 „Kraje, narody, wydarze
nia,,
18. 45 „ALF,, - serial prod. USA

19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 Teatr Telewizji: Witold 
Gombrowicz „Iwona, księżnicz
ka Burgunda,, reż. Jerzy Stuhr, 
wyk. Ziuta Zającówna, Jerzy 
Stuhr

22. 10 Koncert „Dla Andrzeja,, 
cz. l, wyk. Michał Bajor, Ewa 
Bem i in.
22. 55 Wiadomości wieczorne
23. 15 Poezja na dobranoc - Ha
lina Poświatowska „Kiedy umrę 
kochanie,,

Program 2
15. 00 - 16. 25 
Ferie z „Dwójką,,
15. 00 Powitanie
15. 05 „Nowe przygody...,, - film 

c. d. na str. 10

M O T E S D O M O W Y

 RYBNICKA
 KSIĄŻKA TELEFONICZNA

24569 Florenski Józef Ogródki
28641 Fojcik Roman Fredry
22938 Fojcik Antoni Przegędza
25307 Fojcik Danuta Mikołowska
23768 Fojcik Wincenty Findera
24024 Fojcik Alojzy Lelewela
23574 Fojcik Anna - lek. Larysza
26068 Fojcik Czesław Floriańska
22891 Fojcik Jan Ogródki
27976 Fojcik Anna Wandy
23333 Fojcik Stanisław Kościuszki
25185 Fojcik Edyta Wyzwolenia
23179 Fojcik Jadwiga Findera
28817 Fojcik Andrzej Orzepowicka
27579 Fojcik Gerard Hibnera
21076 Fojcik Halina Powstańców

22637 Fojcik Franciszek Radosny
26971 Fojcik Andrzej Jejkowice
27636 Fojcik Anna Floriańska
28494 Fojcik Irena Chabrowa
28793 Fojcik Andrzej Wandy
23993 Fojcik Bernard Kard. Kominka
23501 Fojt Tomasz Woj. Polskiego
25282 Foks Alojzy Kasprowicza
21171 Foltynowicz Anna Korfantego
23136 Foltynowicz Kazimierz Kościuszki
28337 Folek Janina Wawelska
28950 Foniak Grażyna Orzepowicka
23301 Fonfara Henryk Westeplatte
27096 Forajter Ewa Sadowa
25025 Forajter Józef Raciborska
25225 Forajter Wiktor Zebrzydowicka
22932 Forajter Jan Hibnera
24347 Forajter Henryk Brudnioka
26406 Foreiter Stefan Dworek
28087 Foryś Krystian Wawelska
27373 Forc Helena Floriańska
23075 Forma Dariusz Zawdzkiego
27519 Forkasiewicz Regina Dąbrówki
27749 Franek Krystyna Ogródki

c. d. na str. 10
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PONIEDZIAŁEK - 3. 02. 92

c. d. ze str. 9 
animow. prod. USA
15. 15 „Historia cyrku,,
16. 05 „Droga do Albertville,,

16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Sonda,, - „Ruch lokalny,,
17. 15 „Z kart krakowskiego ar
chiwum,, - Krakowscy rajcowie
17. 35 „Biuro, biuro,, / 7 /  „Wol
ny e ta t/ - serial

18. 00 Program lokalny
18. 30 „Ojczyzna - polszczyzna,, 
- „Pod borem, pod borem...
18. 45 „Zbliżenia, czyli to i owo 
o filmie,, - program I. Łękawy
19. 25 Zapraszamy do „Dwójki,,
19. 30 Język niemiecki /1 7 /

20. 00 „Prawo wyboru,, / l /  - 
Centrum Zdrowia Dziecka - 15 
lat później
21. 00 Panorama
21. 25 Sport
21. 35 „Lubin,, - reportaż R. Ro
manowskiego o tragicznych wy

wydarzeniach w Lubinie, w sierp
niu 1982
22. 10 „Pasternak,, - film fab. 
prod. angielskiej, reż. Andre 
Nekrasow
23. 40 „Prawo wyboru,, / 2 /  - 
Centrum Zdrowia Dziecka - 15 
lat później
24. 00 Panorama

Wtorek - 4. 02. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
10. 00 „To się może przydać,,
10. 25 „Jak cudne są wspomnie
nia,, / 3 /  - „Zwariowane abeca
ło,, - serial TP
11. 25 Wiadomości
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 10 Kino teleferii: „Kroniki 
Narnii,, - serial prod. ang.
16. 40 Teleferie najmłodszych 
„Niewielka gra,,

17. 15 Teleexpress - 2000
17. 35 „Narodziny firmy,, - ele
mentarz przedsiębiorczości
17. 50 „Polska z oddali,, - Jan 
Nowak Jeziorański
18. 00 Family Album - amery
kański 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
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Arafat - znany i niezna
ny,, - film dokum. prod. ang.
21. 05 „Listy o gospodarce,,
21. 35 „Siódemka,, w „Jedynce,,

- spotkania z wielkimi pisarzami
22. 35 Wiadomości wieczorne
22. 55 „Wódko, pozwól żyć...,, - 
program Halszki Wasilewskiej 
Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Denver - ostatni dino
zaur,, - serial prod. francusko- 
amerykańskiej
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język francuski /14/

15. 00- 16. 25 
Ferie z „Dwójką,,
15. 00 Powitanie
15. 05 „Denver - ostatni dino
zaur,, - serial anim. prod. fran
cusko-amerykańskiej
15. 30 „Historia cyrku,,
16. 05 „Droga do Albertville,,
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17. 05 Przegląd kronik filmo
wych
17. 35 „Pod wspólnym dachem,, 
/2 9 / - „Szantażyści,, - serial 
prod. francuskiej
18. 00 Program lokalny

18. 30 Moja modlitwa
18. 50 „Sztuka świata zachod
niego,, /1 7 / - „W naszych cza
sach: rozwianie się mitów,, - 
serial dokum. prod. ang.
19. 15 „Rozmowy o Rzeczynie
pospolitej,,
19. 30 Język angielski /1 7 /
20. 00 Non stop kolor - Willie 
Dixon „I am the blues,,
21. 00 Panorama
21. 25 Sport
21. 35 „Ekxpres reporterów,,
22. 05 „Błękitny pokój,, - film 
fab. prod. franc., reż. Philippe 
Condroyer, wyk.: B. Rouan i in.
22. 55 „Stan krytyczny,,
24. 00 Panorama

Środa - 5. 02. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 35 „Mimi,, - serial prod. szwe
dzkiej
10. 00 „Głowa do góry,, - maga
zyn poradniczy dla kobiet
10. 25 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
11. 10 Wiadomości
15. 35 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Szkoły w Europie - z Gabrielem

Gabrielem w nazwie
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 10 Kino teleferii: „Kroniki 
Narnii,, - serial prod. ang.
16. 40 Teleferie: Studio konkur
sowe XIII ogólnopolskiego fes
tiwalu filmów dla dzieci
17. 35 „Luz,, - program dla mło
dzieży
17. 55 „Klinika zdrowego czło
wieka,,
18. 30 „Rewizja nadzwyczajna,, - 
program D. Baliszewskiego
19. 00 „Zielona linia,, - program 
red. rolnej
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości

20. 05 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
21. 00 Studio temat
21. 30 Magazyn 60/90
22. 00 „Sprawa dla reportera,, - 
program E. Jaworowicz
22. 40 Wiadomości wieczorne

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Ulisses 31 „ - „Ludzie i ma
szyny,, - serial anim. prod. fran
cusko-amerykańskiej
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn

9. 25 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język niemiecki /1 7 /
15. 00 - 16. 25 
Ferie z „Dwójką,,
15. 00 Powitanie
15. 05 „Ulisses 31„ - serial anim.
15. 30 „Historia cyrku,,
16. 05 „Droga do Albertville,,
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17. 00 Losowanie Toto-Lotka
17. 05 „Ekostres,, - magazyn

ekologiczny
17. 25 „Allo, allo„ - serial prod. 
angielskiej
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Era nuklearna,, / 5 /  - 
„Na krawędzi,, - serial dokum.
19. 30 Język angielski /4 7 /
20. 000 Teatr Prowizorium
20. 40 „Moje książki,, - Zbigniew 
Musioł
21. 00 Panorama
21. 25 Sport
21. 35 „Boss z zachodu,, - film 
prod. niemieckiej, reż. Vivian 
Naefe
23. 10 Filmy dokumentalne Je
rzego Boguckiego - „Oj, „
„Krew walki,,
24. 00 Panorama

Czwartek -  6. 02. 92

Program 1
8. 00 - „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne 
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 35 „Kobieta, która wychowa
ła niedźwiadka jak własnego sy
na,, - film prod. kanadyjskiej
10. 00 „Przyjemne z pożytecz
nym,,
10. 25 „Gliniarz i prokurator,, 
/ l /  - „Kochaj albo rzuć,, - serial 
kryminalny prod. USA
11. 15 „Sto lat,, - magazyn ubez
pieczeń społecznych
11. 25 Wiadomości

16. 00 Studio 7 proponuje
16. 10 Kino teleferii: „Małe złote 
słonko,, cz. 1, f. czechosłowacki 
16. 40 Teleferie: Studio konkur
sowe XIII ogólnopolskiego fes
tiwalu filmów dla dzieci - Po
znań 92
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Telemuzak,, - magazyn 
muzyki rozrywkowej
18. 10 „Laboratorium,, - „Co 
jest w środku człowieka,,
18. 30 „Podróże do Polski,, - 
reportaż
18. 50 Magazyn katolicki - „Aby 
pomnażało się dobro,,
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Gliniarz i prokurator,, 
/ 1 /  - „Kochaj albo rzuć,, - serial

kryminalny prod. USA
21. 00 „Decyzje,, - pr. publicyst. 
21. 20 „Pegaz,,
21. 50 „Interpretacje,,
22. 40 Wiadomości wieczorne 
22. 55 Family Album - amery
kański kurs języka angielskiego

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Nowe przygody He-Ma
na„ - „Zwycięstwo Szkieletora,, 
- serial prod. USA
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn 
9. 25 „Pokolenia,, - serial USA 
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN

10. 10 Język angielski /1 7 /
15. 00 - 16. 25 Ferie z „Dwójką,,
15. 00 Powitanie
15. 05 „Nowe przygody He-Ma
na„ - serial anim. prod. USA
15. 30 „Historia cyrku,,
16. 05 „Droga do Albertville,, 
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial USA
17. 05 „Jak długo jeszcze,, - repo
rtaż Wiesława Czubaszka
17. 35 „Ci niegrzeczni chłopcy,, 
/6  osty - serial prod. ang.
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Elizabeth Taylor - po
rtret intymny,, - film dokum.
19. 35 Język francuski /1 4 /
20. 05 Studio sport
21. 00 Panorama

21. 25 Sport
21. 35 Bez znieczulenia - pro
gram Wiesława Walendziaka 
21. 50 Studio Młodzieżowej 
Akademii Filmowej na antenie 
2 -„Europa, Europa,,, w pro
gramie konferencja prasowa 
z udziałem Solomona Perela 
i Agnieszki Holland 
23. 05 „Piramida marzeń,, - re
portaż G. Torbickiej o przygo
towaniach do premiery musica
lu „Metro,, na Broadwayu 
23. 45 Warszawskie Spotkania 
Teatralne 
24. 00 Panorama 
0. 10 Pasmo hipermultimedialne 
Macina K. „Czas teraźniejszy - 
historia opowiadania,, film do
kum. Jacka Zozwiaka

N O T E S  D O M O W Y
25701 Franek Józef Woj. Polskiego 21691 Front Alfred Wyzwolenia
22358 Franek Józef Wspólna 23345 Fros Michalina Hibnera
24400 Franke Henryk Podleśna 23215 Fros Mieczysław Tęczowa
21569 Franke Maria Lipowa 27526 Fros Marian Dąbrówki
27076 Franke Henryk Chabrowa 28552 Fros Kazimierz Łokietka
21332 Franke Józef Kraszewskiego 28997 Frodel Roman Floriańska
26415 Franica Grażyna Rym onta 28981 Frochlich Tadeusz Kolonki
24848 Frankowski Andrzej Hetmańska 24332 Frydecki Stefan Jaśminowa
24072 Franczewska Maria Żużlowa 24338 Frydecki Jan Gliwicka
25523 Frąs Janina Dworek 25033 Frydel Mirosław Saint Vallier
25354 Frąs Stefana Fredry 21797 Frysztacka Barbara Różańskiego
25284 Frączek Andrzej Fredry 22079 Frysztacki Eugeniusz Sławików
23709 Frelich Eugeniusz Chrobrego 26813 Frydrych Elfryda Śląska
24366 Frelich Zenon Findera 28316 Frydrych Leszek Floriańska
28661 Frelich Edmund Findera 25315 Frydrych Elfryda Kraszewskiego
27378 Frelich Jerzy Zwycięska 21770 Fuchs Elwira Rudzka
25581 Freund Czesław Dworek 24854 Fuchs Jan Sławików
24309 Freund Marianna Zwycięstwa 22904 Fuchs Janina Wawelska
27393 Freund Marian Gliwicka 27783 Fuchs Ryszard Wawelska
24898 Fritz Alojzy Jankowicka 25283 Fuks Emil Liściasta
24153 Fritz Jacek Jankowicka 21287 Fudali Krystyna Wodna
21936 Froncz-Szymańska Marzena św. Antoniego 21317 Fudali Bogusława Pl. Wolności
28281 Frocz Stanisław Chabrowa c. d. nastąpi
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