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Wszystko wskazuje na to, 
że w sferze tradycji i oby
czajów wszystko wraca do 
normy, a nawet zmierza ku 
lepszemu. Na naszych 
oczach tworzą się nowe tra
dycje i zwyczaje, które jak 
sądzę, najmłodsi obecnie ry
bniczanie, gdy dorosną i po
znają prawdziwe oblicze 
bezlitosnego świata, będą 
miło wspominać.

Już po raz drugi odbyło 
się w dniu 6 grudnia na ryb
nickim Rynku spotkanie na
szej dzieciarni za św. Mi
kołajem. Ten, z pewnością 
najbardziej lubiany spośród 
wszystkich świętych
pańskich staruszek, po wielu 
minionych ideologicznych 
zawieruchach wreszcie odzy
skał należne sobie miejsce 
i bez narażania na szwank 
własnej godności, może spo
kojnie wypełniać swoje, 
jakże miłe, obowiązki. Prze
cież jeszcze niedawno z tym 
niewygodnym, ze względów 
światopoglądowych dobro
dziejem wyprawiono rzeczy, 
w które aż trudno dziś uwie
rzyć. Dla niego samego najcięższy

cięższy był okres pirackiej 
konkurencji, kiedy to na po
lecenie komitetowych dygni
tarzy podstawiono za niego 
Dziadka Mroza mającego 
wschodni rodowód i nie
jasną przeszłość. Z całą pew
nością nie był on święty, był 
jednak lojalny i nie zawracał

w ciągu ostatniego miesiąca 
mycie nóg... Rózgi jak nic 
i tyle.

Dziś wszystko wróciło do 
normalnego stanu rzeczy. 
Wszystkie dzieci zapraszane 
są na Rynek, by tam 
wspólnie mogły się spotkać 
ze świętym Mikołajem,

Mikołaj
samorządowy
dzieciom, głowy takimi ba
nialukami jak niebo, bozia, 
czy dobre uczynki. Sam pa
miętam takie spotkanie, kie
dy to z kolegami z przed
szkolnej grupy ze zdziwie
niem, ale i nie bez pewnej 
dozy podejrzliwości, patrzy
liśmy na odmieńca odziane
go w strój baletmistrza i ob
ficie oklejonego watą. Na 
szczęście w domu wszystko 
było w należytym porządku 
i po prostu 6 grudnia zjawiał 
się właściwy święty we 
właściwym miejscu i niechby 
ktoś nie umiał „Pater nos
ter„, albo zaniedbywał

który mimo zakrętów histo
rii nie stracił wigoru i dob
rego humoru. Tegoroczne 
spotkanie zorganizowane 
przez Urząd Miasta wespół 
z MOSiR-em było już znacz
nie lepiej przygotowane niż 
przed rokiem, kiedy to sta
ruszek nieco przecenił swe 
możliwości i nieomal został 
stratowany przez tłum. Tym 
razem przygotowano dla 
niego spejcjalną scenę, na 
której wraz ze swą liczną, 
rozśpiewaną świtą, był dla 
każdego doskonale widocz
ny. Mikołaj też idzie z du
chem czasu i zjawił się wraz

ze swymi anielskimi dealera
mi; aniołki w wieku szkol
nym rozdawały zmierzają
cym na Rynek maluchom 
paczuszki ze słodyczami, po
dobno pysznymi. Podobno, 
gdyż w moim wieku trudno 
liczyć na chody u św. Mi
kołaja. Przygotowano ok.
10. 000 paczek, które wręcza
no w ośmiu punktach. Mi
kołaj bez trudu nawiązał 
dialog z dzieciakami oble
gającymi specjalnie przygo
towany podest. Korzystając 
z okazji, nie omieszkał 
udzielić im stosownych pou
czeń dotyczących ich zacho
wania w domu i na ulicach 
miasta. Już dziś wiadomo, że 
osoby, które będą rzucać na 
ziemię, a nie do kosza śmieci, 
nie mają w przyszłym roku 
co przychodzić na spotkanie 
ze świętym staruszkiem. 
Miał więc tegoroczny św. 
Mikołaj wyraźne zacięcie sa
morządowe.

Wprawdzie wszystko nie
co popsuła zbyt mokra aura, 
ale trzeba przyznać, iż spot
kanie miało swój niepowta
rzalny nastrój; nowe rynko

we latarnie, świąteczny 
wystrój tej części miasta, no 
i przede wszystkim wspa
niała, okazała choinka. Było 
jeszcze coś, czego rybnicza
nie dawno nie widzieli - 
wspaniały pokaz sztucznych 
ogni, za sprawą których nie
bo co rusz rozjaśniały zmie
niające się barwy. Kiedyś ta
kie pokazy odbywały się co 
roku 22 lipca, ale z tego, co 
zauważyłem, zimowa scene
ria jest tłem dającym o wiele

większe możliwości, tym ba
rdziej, że szalejący pirotech
nicy usadowili się na wieży 
odnawianego rybnickiego 
ratusza.

Wszystko co miłe z cza
sem się kończy; dzieciaki od
prowadziły Mikołaja do sty
lowej bryczki, do której 
szczęśliwie dotarł pod es
kortą straży miejskiej, 
dbającej o porządek w czasie 
całej imprezy. Dwa dostojne 
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S erce
dla

dziecka
W jednym z październiko

wych numerów „Gazety Ry
bnickiej,, ukazał się artykuł 
„Święty Mikołaj z Austrii 
i Polski„, w którym, w imie
niu rybnickiego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wycho
wawczego apelowano do ry
bnickich biznesmenów, by 
„podjęli się roli Świętego 
Mikołaja,, z Polski i wsparli 
charytatywną imprezę mi
kołajową dla dzieci austriac
kiej Polonii. W czasie tej 
imprezy planowano zorga
nizowanie zbiórki darów

pieniężnych i rzeczowych na 
rzecz wychowanków SOS- 
W w Rybniku.

Apelowano o „Serce dla 
dziecka„. Tak właśnie 
brzmiące hasło apelu wy
zwoliło całą lawinę działań 
ludzi dobrej woli, których 
finałem stał się „Polonijny 
Mikołaj„ w Wiedniu.

Impreza była całości be
nefisem na rzecz podopiecz
nych SOS-W. Animatorem 
akcji był Piotr Szulik z Aust
riacko - Polskiego Stowarzy
szenia dla Popierania Sztuki 
i Czasu Wolnego w Wiedniu, 
który znając doskonale po
trzeby wychowanków rybni
ckiego SOS-W zainicjował 
zbiórkę darów wśród aust
riackiej Polonii.

Hasło „Serce dla dziecka,, 
znalazło szeroki odźwięk

RSM  - spółka z o. o.
cz. II

Po ukazaniu się w setnym 
numerze „Gazety Rybnic
kiej,, z dnia 4 grudnia 1992 r. 
rozmowy z wiceprzewod
niczącym Rady Nadzorczej 
RSM, telefony w naszej re
dakcji, a także w domach 
pana Jerzego Gorczycy i mo
im zaczęły dzwonić częściej. 
Rozmówcy, jak i treść 
rozmów były różne. Jedni 
koniecznie chcieli coś od sie
bie dodać, inni - znajomi 
mniej lub bardziej, nie chcie
li czekać do najbliższego wy
dania „G. R. „ Między inny
mi padło pytanie o tytuł na
szych rozmów.

REDAKCJA
Właśnie, wyjaśnijmy ten ty
tuł.

JERZY GORCZYCA:
Odpowiedź jest prosta. Ar
tykuł 58 Spółdzielczego Pra
wa Mieszkaniowego mówi: 
„Członek zarządu i rady 
nadzorczej winny czynu lub 
zaniedbania, przez które 
spółdzielnia poniosła szkodę 
odpowiada za nią osobiście,,. 
Pkt. 2 mówi:  „Do
odpowiedzialności członków 
zarządu i rady nadzorczej

mają zastosowanie
odpowiednie przepisy
Kodeksu Pracy
o odpowiedzialności
materialne/ pracowników. 
W wypadkach, w których 
przepisy te przewidują górną 
granicę odszkodowania, 
wynosi ona w stosunku do 
członków zarządu lub rady, 
nie zatrudnionych
w spółdzielni, kwotę równą 
wysokości sześciokrotnego 
najniższego wynagrodzenia 
miesięcznego pracowników 
z a t r u d n i o n y c h  
w spółdzielczych zakładach 
pracy,  określonych
w odrębnych przepisach.,, 
Tyle prawo spółdzielcze. 
Zakładając, że najniższe wy
nagrodzenie wynosi 2, 5 mln 
zł razy 6 daje to sumę 15 mln 
zł. Przyznać pan musi, że jest 
to suma śmieszna...

„G. R„: Jakie są możli
wości pracy takiej dużej 
spółdzielni w czasach obec
nych, kiedy wszyscy wszystkim

kim patrzą na ręce. Jak to 
jest możliwe, żeby społeczna 
przecież Rada Nadzorcza 
i wybrany przez nią zarząd 
mogły gdzieś „ zb o c zy ć ,, . Jest 
w tych gremiach kilkanaście 
osób, na które patrzy ok. 
jedenaście tysięcy członków.

J .  G.: - Pełna odpowiedź 
na tak postawione pytanie 
zajęłaby połowę „GR,,. Jes
tem to winien tym 11 tys. 
członkom RSM, którzy 
płacą coraz więcej, a nie 
wiedzą i nie domyślają się 
nawet, w jaki sposób są mar
notrawione ich pieniądze 
w tym socjalistycznym fol
warku.

Ale żeby to krótko 
naświetlić, muszę tu odnieść 
się do analogii z brydżem. 
Nie znających zasad tej gry 
odsyłam do literatury lub do 
znajomych brydżystów, aby 
zaznajomili ich z podstawo
wymi pojęciami, takimi 
choćby jak: licytacja, roz
grywka, koronka, blotka

itp. Będzie tu bowiem mowa
o grze na wysokości 12-13 
lew, tzn. szlemik lub szlem. 
Przy tego typu stawkach, 
w jednej ręce musi znajdo
wać się tzw. koronka, w tym 
akurat przypadku Król, Da
ma, Walet, 10 - oczywiście 
w jednym kolorze atuto
wym. W naszej „spółdziel
czej,, licytacji, prowadzonej 
/zwłaszcza w jej końcowym 
fragmencie - gdy niebaga
telną rolę zaczynają odgry
wać emocje/ zbyt szybko, 
nie zdążono ustalić czy part
ner posiada asa atutowego.
I przez taki „szalony błąd,, 
gra może skończyć się 
„leżeniem,, bez kilku.

„G. R. „: Załóżmy, że zna
my już zasady tej gry. Jak 
każda z gier i ta musiała mieć 
początek - ktoś musiał „za
gwizdać,,.

J .  G.: - Trudno mi jest 
określić dokładny czas roz
poczęcia licytacji - w tej grze 

początkiem jest rozdanie 
kart. Było to jednak na pew

no w 1991 r. Od kilku mie- 
siący nie obsadzone było stanowisko 
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w Rybniku. Jako pierwsze 
odpowiedziały nań dzieci 
z zespołu „PRZYGODA,,, 
które przygotowały pod kie
rownictwem mgr Renaty 
HUPKA wspaniały pro
gram, zaprezentowany za
chwyconej publiczności 
w czasie imprezy mikołajo
wej w Collegium 
Hungaricum w Wiedniu. Do 
Wiednia zespół dotarł auto
karem PTTK, który 
obniżając cenę przejazdu, 
stał się również sponsorem 
akcji.

Podczas koncertu „Przy
gody,, trwał specjalny Polo
nijny Kiermasz Wigilijny. 
Sprzedawano na nim przy
wiezienie z Polski słodycze 
przekazane przez cieszyńską 
„ 0 lzę„ oraz drobne upo
minki ofiarowane w tym ce
lu przez rybnickie firmy: 
spółki DORADO, BRAVO, 
GUTEX, sklepy FAMILIA, 
SZKOLAK oraz kwiaciarni 
„Kwiaty - upominki,, Barba
ry Gorgon.

W trakcie trwania impre
zy do pięknych, wykona
nych przez Rybnicki PLAS
TOGRAF kaset zbierane 
były pieniądze na rzecz dzie
ci specjalnej troski.

W łańcuchu ludzi dobrej 
woli znalazł się również 
i konsul RP w Wiedniu - 
Waldemar Sarnowski, który 
całym swym autorytetem 
poparł ideę imprezy i zobo
wiązał się zorganizować 
transport darów zebranych 
przez polonusów do Rybni
ka.

Niezwykle cennym darem 
było przekazanie przez firmę 
BOIGNER kwoty 20. 000 
szylingów na zakup specjali
stycznego wózka inwalidz
kiego dla Kamila, dziecka 
chorego na zespół Leya.

Akcja „Serce dla dziecka,, 
trwa w Wiedniu nadal. Zna
lazła tam ona szeroki rezo
nans. Okazuje się, że dzieci 
specjalnej troski mogą liczyć 
na pomoc wielu ludzi dobrej 
woli.

Elżbieta FRYDRYCH

ABC podatku dochodowego
Wprawdzie do końca 

kwietnia przyszłego roku, 
kiedy to upływa termin na
szego rozliczenia się 
z FISKUSEM, zostało jesz
cze trochę czasu, przyswoić 
sobie warto jednak już dziś 
podstawowe widomości, 
które wtedy mogą się bardzo 
przydać. Pomoże nam w tym 
poradnik autorstwa Franci
szka GRZESIOKA zaty
tułowany „ABC powszech
nego podatku dochodowego,,. 
Jest on do nabycia w portie
rni budynku Ośrodka Poli
techniki Śląskiej w Rybniku 
przy ul. Kościuszki 54 oraz 
w sekretariacie Szkoły 
Zarządzania i Marketingu 
pod tym samym adresem. 
Tu również można w godz.

od 9. 00 do 13. 00 składać 
pytania dotyczące podatku 
dochodowego od osób fizy
cznych, na które odpowia
dać będzie m. in. dr Gerard 
KUŻNIK.

Punkt konsultacyjny 
czynny jest we wtorki i czwa
rtki, w godz. od 16. 00 do 
18. 00 w Kancelarii Prawnej 
przy ul. Młyńskiej 46, tel. 21- 
844. Pytania można również 
kierować na adres redakcji 
lub telefonicznie na numer 
28-825.

Aby przybliżyć problema
tykę podatkową, rozpoczy
namy druk w/w poradnika, 
któremu przyświeca hasło: 
„Oszczędzaj na podatkach, 
a nie na wydatkach,,.
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Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza przetarg ofertowy
pisemny nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalno- 
administracyjnego wraz z zespołem magazynowo-garażo- 
wym położonym w centrum m. Rybnika w odległości 300 
m od Rynku przy ul. Chrobrego 15 na działce o pow. 2120 
m kw., zapisanej w KW 3461.

Kubatura budynku wynosi 1261 m sześć.
Pisemne oferty należy składać na adres: Urząd Miasta 

Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 z dopiskiem „przetarg,, w ter
minie do 14 grudnia 1992 r.

Przetarg odbędzie się 15 grudnia 1992 r. o godz. 11. 00 w sali 
nr 37 Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wa
dium w wysokości 120. 000. 000. -zł, które należy wpłacić 
gotówką do dnia przetargu, 15. 12. 1992 r. do godz. 10. 00 
w kasie Urzędu Miasta w Rybniku lub na konto Urzędu 
Miasta Rybnika nr 372602-2017-139-1 PBK Warszawa 
1 Oddział Rybnik.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geo
dezji i Gospodarki Gruntami w Rybniku - tel. 22364.

Urząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem b. 
Kina „Górnik,,, położonego w centrum m. Rybnika nrzy ul. 
Miejskiej 6 na działce o pow. 370 m2, zapisanej w KW nr 
T . II-82 Zamek.

Kubatura budynku wynosi 3. 880, 0 m3.

Wartość budynku: 1. 345. 700. 000. - zł 
Wartość gruntu: 40. 000. 000. - zł

Cena wywoławcza 1. 400. 000. 000. - zł

ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geo
dezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 
22364.

Wizja nieruchomości w dniu 14. 12. 1992 r. o godz. 10. 00.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 1992 r. o godz. 

11. 00 w sali nr 37 I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku 
ul. B. Chrobrego 2. Wadium wynosi 10 procent ceny 
wywoławczej, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta 
Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 10. 00.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu 
w wysokości 50. 000. - zł.

W przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego 
przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo 
odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyn.

Wydział Lokalowy zmienia lokal
Urząd Miasta Rybnika informuje, że z dniem 16 grudnia 
1992 r. Wydział Lokalowy przeniesiony zostaje na ul. 3 Maja 
12 /tj. do budynku byłego MPGKiM/, tel. 24-168, 25- 
344.

Ósmoklasistom pod rozwagę
Wprawdzie do końca roku szkolnego pozostało jeszcze 

sporo czasu, by jednak ułatwić decyzję ósmoklasistom, już 
dziś rozpoczynamy prezentację szkół ponadpodstawowych 
działających w naszym regionie. Na początek - Rybnik.

ZESPÓL SZKÓL EKONOMI CZNO-USŁUGOWYCH 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - sprzedawca, kucharz, 

kelner, piekarz/ciast karz
Liceum Zawodowe - pracownik administracyjno-biurowy, 

sprzedawca-magazynier, kelner bufetowy
Liceum Ekonomiczne - ekonomika i organizacja 

przedsiębiorstw finanse i rachunkowość 
Liceum Handlowe - technik handlowiec 
Technikum Gastronomiczne - żywienie zbiorowe 
Liceum Ekonomiczne dla Pracujących po ZSZ - finanse 

i rachunkowość
Technikum Gastronomiczne dla Pracujących po ZSZ -

żywienie zbiorowe
Policealne Studium Ekonomiczne - ekonomika i organizacja 

przedsiębiorstw handlowych
Adres: Rybnik, Kościuszki 5a - tel. 23-663

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - malarz-tapeciarz, monter 

instalacji budowlanych, dekarz-blacharz, murarz, cieśla, 
stolarz, krawiec odzieży damskiej, wielozawodowa

Technikum Budowlane po S P - dokumentacja budowlana, 
budownictwo

Technikum Budowlane po ZSZ - budownictwo ogólne 
Liceum Zawodowe - krawiec konfekcyjno-usługowy 
Adres: Rybnik, Świerklańska 42 - tel. 22-279

ZESPÓL SZKÓL ZAWODOWYCH 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - operatorzy przetwórstwa 

mięsa, operatorzy drobiarstwa przemysłowego, kucharz, 
krawiec odzieży damskiej, ogrodnik terenów zielonych

Zasadnicza Szkoła Rolnicza - rolnik -  miejskie 
gospodarstwo domowe 

Liceum Rolnicze - rolnik 
Adres: Rybnik, Karłowicza 48 - tel. 23-353

ZESPÓL SZKÓL
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów 
samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń 
przemysłowych,  tokarz,  monter urządzeń
telekomunikacyjnych,  elektromonterZelektromechanik,
monter aparatury RTV, emaliernik, operator obrabiarek 
skrawających,

Technikum Mechaniczne po SP - budowa i eksploatacja 
maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrotechnika 
przemysłowa, elektronika ogólna, telekomutacja /4 , 5/  

Liceum Zawodowe - mechanik naprawy maszyn i urządzeń, 
mechanik obróbki skrawaniem, elektromechanik 
urz. przemysłowych

Adres: Rybnik, Kościuszki 23 - tel. 22-776

ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA 
KWK,, RYMER,,

- górnik kopalni węgla kamiennego, mechanik maszyn 
i urządzeń górniczych, elektromonter górnictwa podziemnego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kucharz, krawiec odzieży  
damskiej, ogrodnik terenów zielonych 

Adres: Rybnik, Rymera - tel. 28-691
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA PKP

- mechanik urządzeń kolejowych /2 , 3/, elektromechanik 
urządzeń sterowania /2 , 3/, elektromonter funkcji /2, 3 /

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - fryzjer, mechanik

OGŁOSZENIA DROBNE   SPRZEDAM dom jednoro
dzinny w Rybniku. Telefon: 254-31

SPRZEDAM TANIO mieszkanie M-3 w Strumieniu. 
Wiadomość: Ustroń, Oś. Manhattan 1/41 - telefon 32-79

pojazdów samochodowych,  blacharz, lakiernik,
wielozawodowa

Adres: Rybnik, Kadłubka 4 - tel. 25-081

ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA 
KWK „JANKOWICE,,

- mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, górnik 
kopalni węgla kamiennego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - ogrodnik terenów 
zielonych, kucharz, krawiec

Adres: Rybnik, Małachowskiego 145 - tel. 23-031

ZESPÓL SZKÓL ZAWODOWYCH PAWK
Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Transgór„ - mechanik 

pojazdów samochodowych
Technikum Górnicze - podziemna eksploatacja złóż, 

przeróbka i przetwórstwo kopalin, automatyka górnicza, 
eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa 
podziemnego

Technikum Energetyczne - energetyka cieplna, 
elektroenergetyka, elektryczna i elektroniczna automatyka 
przemysłowa

Technikum Zawodowe po ZSZ - naprawa i eksploatacja 
pojazdów samochodowych

Technikum Górnicze dla Pracujących po ZSZ - podziemna 
eksploatacja złóż, eksploatacja maszyn i urządzeń, przeróbka 
i przetwórstwo kopalin

Policealne Studium Zawodowe - oprogramowanie maszyn 
cyfrowych

Adres: Rybnik, Kościuszki 5 - tel. 21-813

ZESPÓL SZKÓL MEDYCZNYCH 
Liceum Medyczne - ochrona zdrowia i pielęgnacja chorych, 

opiekunka dziecięca /3 , 4/, technik analityki medycznej / 3, 4 /  
Medyczne Studium Zawodowe - opieka psychiatryczna, 

ochrona zdrowia i pielęgnacja chorych 
Adres: Rybnik, Borki 37d - tel. 28-688

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
KWK „CHWAŁOWICE,,

- górnik kopalni węgla kamiennego, mechanik maszyn 
i urządzeń, elektromonter górnictwa "podziemnego 

Adres: Rybnik, 3 Maja 93 - tel. 21-850

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa REM „Ryfama„ - tokarz, 

ślusarz, mechanik maszyn i urządzeń, mechanik urządzeń 
kolejowych

Technikum Mechaniczne dla Pracujcąych po ZSZ -
obróbka skrawaniem

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektrowni Rybnik - monter
urządzeń energetycznych, elektoenergetyk 

Adres: Rybnik, Chrobrego 39 - tel. 24-261
I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śl. 

Licemu Ogólnokształcące dla Pracujących /eksternistycz
n e /

Adres: Rybnik, Kościuszki 41 - tel. 22-787
II Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej 

Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących 
Adres: Rybnik, Mikołowska 25 - tel. 21-229, 21-208
IV Liceum Ogólnokształcące - Chwałowice 
Adres: Rybnik, 1 Maja 93 - tel. 21-850

V Liceum Ogólnokształcące 
przy Zespole Szkół Medycznych 

Rybnik, Borki 37d - tel. 28-688

OBYWATEL NIEMIEC, lat 49, rozwiedziony, 
pozna panią o miłej prezencji, znającą język niemiecki, 
w wieku od 38 do 49 lat, w celu matrymonialnym. 
Adres: Rainer Gehre, Koenigsbruecker STr. 24 Weix
dorf 8104.

Odznaczenia dla honorowych 
daw ców  krwi

W związku z przypadającym 
w dniach 22 - 26 listopada Tygo
dniem Honorowych Dawców 
Krwi, jak co roku odbyła się 
uroczysta akademia w siedzibie 
Zarządu Rejonowego PCK 
w Rybniku. Przewodniczył jej 
prezes rybnickiego PCK doktor 
Tadeusz ŁATA, który wygłosił 
krótki referat. Następnie wice
prezydent Michał ŚMIGIELS
KI wręczył odznaczenia i dyp
lomy zasłużonym honorowym 
dawcom krwi.

Order „Zasłużony dla Zdro
wia Narodu„, który jest przy
znawany po oddaniu 25 litrów 
krwi uzyskał Zbigniew CZE
KUĆ z klubu przy Lokomoty
wowni PKP. Jest to najwyższe 
odznaczenie, jakie może otrzymać

LISTY D O  
REDAKCJI

W dniu 21 listopada 1992 ro
ku w sali Biblioteki Miejskiej 
obradował II Zjazd Hufca Har
cerskiego Rybnik pod przewod
nictw em  phm Janusza OLEK
SIŃSKIEGO i pwd Cezarego 
KACZMARCZYKA. Władze 
Chorągwi Katowickiej repre
zentowali: Komendę ph. Ewa 
Nagły, Komisję Rewizyjną hm 
Zbigniew Rusiński, a Sąd Har
cerski hm Stanisław Jeleń.

Komendantka Hufca hm Te
resa KNURA, w sprawozdaniu 
z rocznej /faktycznie - półtora
rocznej/kadencji podkreśliła, iż 
mimo bardzo trudnych wa
runków finansowych, przy bra
ku stałych dotacji, praca harcer
ska przebiega prawidłowo. Hu
fiec zrzesza ponad tysiąc zuchów, 
harcerzy,  instruktorów

mać honorowy dawca krwi. 
Czterem osobom wręczono 
Złote Krzyże Zasługi. Przyznaje 
się je po oddaniu 20 litrów krwi. 
Odznaczenia te otrzymali: Bog
dan WRONA z Klubu przy ko
palni ’’ZMP”, Józef KOŁDA - 
Elektrownia Rybnik, Henryk 
JANKOWSKI oraz Andrzej 
KRYSIAK - kop. „Jankowice,,. 
Zarząd Rejonowy PCK 
wyróżnił dyplomami aktyw
nych działaczy na rzecz honoro
wego krwiodawstwa. Wraz z dy
plomami nagrody w postaci ze
garów otrzymali: Antoni MA
TUSZEK - prezes klubu HDK 
przy Lokomotywowni, Wła
dysław MLECZKO - wieloletni 
działacz klubu przy kop. „Ry
mer,,, Ignacy JANOWICZ -

i działaczy, corocznie na akcję 
letnią wyjeżdża 350-400 uczest
ników, niewiele mniej bierze 
udział w akcji nieobozowej, tj. 
w miejscu zamieszkania, zimowi
ska liczą ok. 150 harcerek i har
cerzy. Spore grupy uczestniczą 
w licznych imprezach, 
nawiązujących do dawnych tra
dycji skautowych, powstają 
także nowe formy działania, 
wśród których warto wymienić 
pełnienie ,,białej służby,, w czasie 
dorocznej pielgrzymki pieszej 
parafii rybnickich na Jasną 
Górę.

W sprawozdaniu podkreślo
no owocną współpracę z wła
dzami państwowymi i miejski
mi. Zjazd serdecznie powitał 
kierownika Urzędu Rejonowe
go Jerzego FRELICHA, prezy
denta miasta Józefa MAKO
SZA i delegata Kuratorium 
Oświaty Jana BOCHENKA.

W wyniku wy borów do władz 
Hufca funkcję komendantki

2

członek klubu przy kop. „Jan
kowice,,, Andrzej RYNKIE
WICZ - działacz zarządu tego 
klubu oraz Jerzy RYBKA - 
działacz klubu przy Lokomoty
wowni PKP. Są to wszyscy kri 
wiodawcy, którzy oddali już po
nad 20 litrów krwi. 18 osób 
otrzymało odznaki I stopnia 
„Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi„. Przyznaje się je po od
daniu 18 litrów krwi. Poza tym 
Zarząd Rejonowy uhonorował 
kilkanaście osób dyplomami 
oraz nagrodami książkowymi.

Na terenie Rybnika i okolic 
działa 11 klubów Honorowych 
Dawców Krwi. Zrzeszeni w nich 
krwiodawcy oddali w bieżącym 
roku 678 litrów krwi. Krwiodaw
cy niezrzeszeni w klubach oddali 
3301 litrów krwi. Razem więc 
9302 osoby oddały 3980 litrów 
krwi.  / j a k /

  / objęła /bez głosów przeciwnych/ 
ponownie hm Teresa 

KNURA, przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej został phm 
Jan KLIMCZAK, a Sądu Har
cerskiego hm Szczepan BALI
CKI. Uchwała programowa za
wiera zapowiedź rozwoju ruchu 
zuchowego, szeroką pracę for
macyjną nowej kadry, opraco
wanie metod pracy seniorów 
z drużynami, powołanie ze
społów metodycznych, organi
zowanie zimowisk poza Rybni
kiem jak również uporządkowa
nie stanu prawnego majątku hu
fca, zwłaszcza ośrodka w Wa
pienicy. Ożywiona i bardzo kon
kretna dyskusja w czasie zjazdu 
i zaprezentowane wyniki półto
rarocznej pracy pozwalają na 
ostrożny, lecz wyraźny opty
mizm w odniesieniu do perspek
tyw pracy nowo wybranych 
władz harcerstwa rybnickiego. 

hm SZCZEPAN BALICKI

Rybnicka giełda cenowa
ceny z wtorku  i ś rody 8 i 9 grudnia 1992 r.

Informacje zebrał: szołW a r z y w a
skl e p p o m i d o r y  o g ó r k i k a p u s t a pietruszka m archew ceb u la
H erm es 31 . . . 6 .  5 8 4 4
Rynek 13 31 24 7 10 5 4
św. Ja n a  13 3 0 2 2 6 .  5 -7 8 4 4
Pow stańców 24 2 9 2 2 6 - 7 8 5 4

i TARG 18 - - - 6 8 - 1 0 5 4

O  w  o  c  e
sk le p jabłka banany cytryny pom omarańcze   grejpfruty kiwi
Hermes 5     15 19 16 19 4
TARG 6     16 17 17 20 2. 5
Rynek 13 6     15 18 16 17. 5 2. 6
św. Jana 13 6 14 19 15 18 3
Powstańców 24 3-7  13-14 15-18 18-17 2-3

W a  1 u  t y / k u p n o - s p r z e d  a  ż /
miejsce  wymiany dolar USA m arka RFN c-s sc h ilin g  

Austria Francja

H E R M E S 15550/15630 9630/9680 505/515 1350/1370 2780/-------
Delikatesy, Miejska 15550/15680 9600/9680 505/515 1320/------- 2750/-------
PEW EX duży 15550/15700 9600/9680 505/515 1340/1370 2800/2860
POCZTA 15560/15680 9620/9670 505/512 1350/------- 2800/2850

A  r  t  y  k u ł y  s  p  o  ż  y  w  c  z  e
sklep masło 0. 25 kg mąka|pszenna cu kier chleb 1 kg sera “żółtego” jajko
HURTOWNIK 8 5. 5 8. 5 8 43 1200
Hermes 8. 5 6. 8 9 8. 5 48-110 1400
Delikatesy ul. Miejska 9 6 9 8. 4 46-48 1200
Jan Noga 8 7 8. 5 4 (mały) 52 1200
TARG 8. 5 6. 3 7. 7-7. 9 8-8. 5 42-50 1100-1200

M i ę s o  i w ę d l i n y  / w  k g /
s k le p bez ko ści

ło p a tk a  
w ieprzow a k u r c z a k szyn ka

g o to w ana
kiełbasa
śląska

Hala Mięsna 55 56 39 26 102 46
Hermes 54 5 4 . 5 37 28 100 52
Delikatesy ul. Miejska 54 55 42 25 — 50
Piotrowski 51. 6 52 40 25 98. 9 45. 6

... TARG________________ 51 52 39 24 — ___ 42___

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Mikołaj
samorządowy

c. d. ze strony 1 
konie podzwaniając dzwo
neczkami, zabrały dziecia
kom Mikołaja sprzed oczu... 
Kolejna wizyta za rok.

Choć to tylko jeden 
wieczór, kilka chwil właści
wie, to przecież właśnie 
przez takie drobne zwyczaje 
i zdarzenia kształtuje się 
wrażliwość i upodobania

kolejnego pokolenia rybni
czan. I chyba dobrze, że wre
szcie takie rzeczy się po pro
stu dzieją, że odeszły, miej
my nadzieję bezpowrotnie, 
w przeszłość czasy dziadków 
mrozów i doraźnej tandety. 
I wcale nie musimy oglądać 
się na Europę, przecież wszy
scy tęsknimy za odrobiną 
piękna, ciepła i sentymental
nego nastroju, a co dopiero 
ci najmłodsi, których i w taki 
nieco zawoalowany sposób 
możemy wychowywać.

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Górnicze święto w Stodołach
Stodoły to wieś - a obecnie 

dzielnica Rybnika - bardzo 
związana z górnictwem. Pra
wie każdy z mieszkańców 
pracuje w kopalni. Górnicy 
ze Stodół muszą dojeżdżać 
„na grubę,, czasem bardzo 
daleko, a do kościoła para
fialnego w Rudach, choć 
bliżej, także mają parę kilo
metrów. Nie przeszkodziło 
im to jednak w uczczeniu 
swej górniczej patronki, św. 
Barbary uczestnictwem 
w tradycyjnej mszy. Obcho
dy Barbórki w Stodołach 
mają swój od lat utarty prze
bieg. Rano górnicy udają się 
z orkiestrą do zabytkowego 
kościoła w Rudach, by po

modlić się i prosić o Bożą 
opiekę. Po mszy św. górni
cza procesja ze sztandarami 
wraca do Stodół. Górnicy 
przechodzą koło szkoły, 
a dzieci zapraszają ich na 
barbórkową akademię. 
Szkolny zespół prowadzony 
przez nauczycielkę tańczy 
i śpiewa dla górników. Oni 
zaś organizują zbiórkę pie
niędzy na szkołę. Jeden ze 
starszych górników staje 
z czapką i wszyscy wrzucają 
do niej pieniądze. Górnicy 
kupują za nie dzieciom cu
kierki, a reszta przeznaczona 
jest na potrzeby szko
ły.  / j a k /

"RSK po przeprowadzce" -  replika
Odpowiadam panu rad

nemu. „Realizacją prawdy 
jest konkret,, twierdzą ludzie 
nauki, a ja im wierzę i dlate
go nie mogę poważnie trak
tować zarzutów pana radne
go Jerzego Frelicha, który 
wyliczając 3 ustawy
i 1 uchwałę, rzekomo naru
szone przez decyzję o likwi
dacji Rybnickiego
Przedsiębiorstwa Remonto
wo-Budowlanego, nie wy
mienił ani jednego KONKRETU

KONKRETU ilustrującego owo 
NARUSZENIE.

Nie sądzę jednak, aby pan 
radny zechciał kwestiono
wać kompetencje swojego 
zwierzchnika, wojewody ka
towickiego, który jako or
gan nadzoru prawnego nad 
gminą nie dopatrzył się 
w działaniach likwidujących 
RPRB naruszenia prawa, 
gdyż nie wniósł sprzeciwu 
wobec wspomnianej
uchwały Rady Miasta.

EUGENIA PLUCIK

ABC podatku dochodowego
c. d. ze str. 1 Pytania i odpowiedzi

dla pracowników, emerytów, rencistów, studentów, bez
robotnych, otrzymujących zasiłki
NIKT nie lubi płacić podatków, ale KAŻDY musi znać 
SPOSOBY zmniejszania NALEŻNOŚCI PODATKO
WYCH. Informacje, przykłady, porady. Stan prawny na 
dzień 25. 01. 1992 roku
2. KTO I ZA CO PŁACI 

PODATEK DOCHODO
WY /art. 1; 3, 4/*

Kto jest zobowiązany do 
płacenia podatku
dochodowego?

- Jest to podatek osobisty, 
a więc podatnikami będą 
wszystkie osoby fizyczne, 
które osiągają dochód, za
mieszkują na terytorium Po
lski oraz te, których pobyt 
czasowy trwa ponad 183 dni 
w roku. bez względu na miej
sce położenia źródła przy
chodów.

Jak przedstawia się 
sytuacja osób, które nie 
spełniają powyższych
warunków?

- Podlegają one tzw. ogra
niczonemu obowiązkowi 
podatkowemu, tzn. podatek 
obciąża jedynie dochody 
osiągane na terytorium Pol
ski, bez względu na miejsce 
wypłaty wynagrodzenia.

Co jest przedmiotem 
podatku ?

- Różne nasze zarobki 
i wpływą są przychodami.

Jeśli nasze przychody po
mniejszymy o koszty ich 
uzyskania, to otrzymamy 
dochód, który podlega opo
datkowaniu.

PRZYCHODY - KOSZ
TY IC H  UZYSKANIA 
=  DOCHÓD

Czy wszystkie przychody 
podlegają ustawie o podatku  
dochodowym /art. 2/?

- Nie. Przepisów ustawy 
nie stosuje się do:

1. Przychodów z działal
ności rolniczej /podlegają 
przepisom o podatku rol
nym/.

2. Przychodów podle- podlegających przepisom o podatk
u od spadków i darowizn. 

3. Przychodów z czyn
ności, które nie mogą być 
przedmiotem prawnie skute
cznej umowy /przemyt, pa
serstwo, nierząd/.

* numery artykułów 
występujące przy tytułach 
rozdziałów dotyczą ustawy 
o powszechnym podatku 
dochodowym z dn. 
26. 02. 1991 r.

Oszukiwanie policji nie popłaca!
W sprytny sposób posta

nowił usprawiedliwić stratę 
kilkudziesięciu milionów 
złotych kierownik dwóch 
sklepów przy ulicy Sobies
kiego w Rybniku. Efektem 
tego „sposobu,, będzie jed
nak prawdopodobnie kon
takt z prokuratorem.

Dyżurny KRP w Wodzisła
wiu powiadomił rybnicką 
policję, że w szpitalu w Wo
dzisławiu przebywa w stanie 
ciężkim mieszkaniec
Głożyn, kierownik dwóch 
rybnickich sklepów.
Wyjaśnił on, że poprzednie
go dnia wracał z pracy posiadając

Przypominamy, że ruch pojazdów  w śródmieściu odbywa się 
według zmienionych zasad, które wprowadzone zostały na 
próbny okres jednego miesiąca. Problemów ja k  widać na 
załączonym obrazku nie brakuje...  Foto: wack

dając przy sobie 35 mln zł 
i na skrzyżowaniu ulicy Wo
lnej i Placu Wolności został 
napadnięty przez nieznane
go osobnika. Sprawca napa
napadu miał go zawlec do klatki 
schodowej, pobić i okraść. 
Policja podjęła czynności 
operacyjne. Po dwóch 
dniach śledztwa okazało się, 
że nasz bohater podczs pra
cy pił alkohol. Później udał 
się do Jastrzębia i tam w ho
telu Diament kontynuował 
picie w towarzystwie pode
jrzanych osób. Jeden z Kom
panów od picia zorientował 
się jaka jest zawartość jego 
portfela. Pijany kierownik 
dostał więc w głowę i został 
okradziony.

Celowe podanie niepraw
dziwych okoliczności zda
rzenia naraziło policje na 
stratę czasu i pracy. Zaan
gażowano duże siły w po
szukiwaniu świadków roz
boju, który nie miał miejsca. 
Policjanci w efekcie musieli 
udowadniać pokrzywdzone
mu, że przebieg zdarzenia 
był zupełnie inny. Prawdo
podobnie wstyd mu było 
przed rodziną, że się upił 
i postanowił posłużyć się po
licją, dla stworzenia sobie 
wygodnego alibi. Wprowa
dzenie w błąd policji nie jest 
jednak bezkarne...

/ j a k /

200 - lat kopalni 
„Rydułtowy

„Barbórka,, 
z arcybiskupem

Tradycyjna msza
barbórkowa kościele św. Je
rzego w Rydułtowach była 
w tym roku szczególnie uro
czysta. Odprawił ją ks. arcy
biskup metropolita katowi
cki Damian ZIMOŃ. Pas
terz naszej diecezji przybył 
do Rydułtów z okazji 200- 
lecia istnienia tamtejszej ko
palni. Msza św. była trans
mitowana przez telewizję re
gionalną.  Dostojnego
Gościa powitał proboszcz 
parafii św. Jerzego ks. dzie
kan Bernard Sodzawiczny. 
W homilii arcybiskup mówił
o przemianach 
zachodzących w polskim 
górnictwie, o potrzebie jego 
restrukturyzacji. Ksiądz ar
cybiskup podkreślił, że czyn
nikami które spowodowały 
obecny kryzys są: pogwałce
nie praw pracy i niesprawny 
system gospodarczy, stwo
rzony przez marksistowskie 
władze. Konieczny jest wy
siłek moralnej i gospodar
czej odnowy kraju wy
chodzącego z kryzysu. Trze
ba przywrócić etos pracy, 
uczciwość, pracowitość i od
powiedzialność za zakład 
pracy.

W trakcie mszy ks. arcy
biskup Damian Zimoń 
poświęcił nowy sztandar 
kop. „Rydułtowy,,. Za życz
liwość i troskę podziękował 
w imieniu pracowników dy
rektor Andrzej BYWALEC.

Przed południem w kopal
nianym Domu Kultury od
była się uroczysta akademia, 
podczas której wręczono od
znaczenia i dyplomy dla ju 
bilatów. Uczestniczyli w niej 
zaproszeni goście z Niemiec
i Czecho-Słowacji, rydułto
wskie władze miejskie i dyre
ktor generalny Państwowej 
Agencji Węgla Kamiennego 
Engelbert WOŻNICA.

Przybyli także prezydenci 
Rybnika Józef MAKOSZ 
i Michał ŚMIGIELSKI. 
Krótkie przemówienie pre
zydenta J. Makosza zostało 
nagrodzone przez zebranych 
szczególnie gorącymi bra
wami.

/ j a k /

RSM  - spółka z o. o.
cz. II

c. d. ze strony 1 
stanowisko v-ce prezesa d. s. 
ekonomicznych. Rada Nad
zorcza 8. 10. 1991 r. dokonuje 
wyboru z trzech zgłoszonych 
ofert, kandydata na to sta
nowisko. Startują: p. Doma
gała, /nieistotny w naszej li
cytacji/, kandydat nr 2 oraz 
Dama, nb. protokólantka 
posiedzeń RN. Ci dwaj pa
nowie nie wiedzą, że jest 
trzecia oferta. Dama nato
miast uczestniczy
w przesłuchiwaniu panów. 
Następuje głosowanie tajne, 
wygrywa zdecydowanie p. 
Domagała. Rozgoryczona 
i urażona w swej ambicji 
Dama postanawia nie zosta
wić najmniejszego śladu 
swego niepowodzenia 
w protokolarzu RN. Co się 
odwlecze... P. Domagała zo
staje zatrudniony na okres 
próbny - 3 miesiące. Ponie
waż okazuje się, że pochodzi 
on z innej talii kart, umowa 
o pracę zostaje przedłużona 
tylko na dalsze 3 miesiące. 
W kwietniu br. umowa wy
gasa i na tym stanowisku jest 
ponownie vacat. Można 
więc przystąpić do ostatniej 
fazy licytacji.

W międzyczasie okazuje

się, że prezes Gliwicka jest 
również z innej talii, więc 
musi zostać wymieniona. 
2 czerwca br. zostaje od
wołana przez RN. Zbliża się 
Walne Zgromadzenie - usta
lony termin 25. 06.. Jednym 
z jego punktów jest sprawo
zdanie Zarządu. Gdyby 
sprawozdanie przedstawiała 
prezes Gliwicka, mogłoby 
ono zawierać elementy kry
tyczne w stosunku do RN, 
a zwłaszcza jej przewod
niczącego. Czy można było 
do tego dopuścić? Kluczową 
postacią w tym momencie 
staje się Walet, któremu za 
okres miesiąca przed ty
tułem dopisano p. o. Odpo
wiednie sprawozdanie 
z działalności Zarządu 
przedstawia więc Walet. 
Całe Walne Zgromadzenie 
przebiega zgodnie z założe
niami - mimo specyficznego 
dramatyzmu. Zresztą klimat 
tego zebrania oddał pan re
daktor w „GR,, z lipca. 
Z braku chętnych, prawie 

’ jak z „łapanki,,, zostaję wy
brany do Rady Nadzorczej. 
Mogę teraz spróbować po
szukać odpowiedzi na nur
tujące mrtie od dawna pyta
nie: co tu jest grane? 30 czer
wca - pierwsze posiedzenie

RN po walnym zgromadze
niu i pierwsze moje uczest
nictwo w tym gremium. 
Nagłe zwołanie RN /5  dni 
po walnym zebraniu. /  świad
czy, że ma stać się coś 
ważnego. Spóźniłem się, 
zauważyłem szczerą radość 
w oczach Króla, byłem 
ósmy, było więc quorum. 
Manipulacja z porządkiem 
obrad. Do punktu - sprawy 
personalne RN zostaje dopi
sane: i zarządu. A więc 
sprawa staje się jasna. Kroi 
pyta Waleta czy przemyślał 
propozycję i jaka jest jego 
decyzja. Po krótkim namyśle 
pada sakramentalne TAK - 
ale... Tym „ale,, jest waru
nek, że wiceprezesem d. s. 
ekonomicznych będae oso
ba w pełni kompetentna 
w zakresie spraw prawnych 
i ekonomicznych. Król pyta 
- no to kto? Walet wskazuje 
na Damę. Dama osobiście 
dokonuje swojej rekomen
dacji i przedstawia swoje 
kwalifikacje /ustnie/. Kart
ki - czapka - wyniki - aplauz. 
Koniec licytacji, można

przystąpić do rozgry wki.

„C. R. „: A więc jednak 
mecz?

J . G.: - Można to i tak 
nazwać. Jednak w brydżu 
rozgrywka odbywa się 
według odpowiedniej techni
ki ćwiczonej latami, a pewne 
rozwiązania są tzw. stałymi 
fragmentami gry - chcąc 
trzymać się lansowanej przez 

ana terminologii piłkars- 
iej. 14 lipca RŃ - zatwier

dzenie projektu zasad wyna
gradzania Waleta i Damy, 
przygotowanego przez nich 
samych. Po „burzliwej i wy
czerpującej,,  dyskusji
przyjęto gó z niewielkimi po
prawkami. Dama i Walet 
składają oświadczenie, że 
podzielą się równo obo
wiązkami wiceprezesa; d/s 
technicznych, z jednoczes
nym dzieleniem się - również 
po równo - wynagrodzeniem 
z tego tytułu ti. po 2, 5 mln, 
ale bez określenia terminu 
do kiedy to ma trwać. Nie
dawno spytałem jednego

z kierowników osiedla, kto 
jest jego bezpośrednim 

rzełoźonym - odpowiedział 
rótko - Yacat.
W maju ’92 została zatru

dniona nowa główna księgo
wa na okres próbny, 
a następnie na czas określo
ny 3 miesiące. ̂ Wypróbowa
na już wcześniej metoda. 
Trzeba sprawdzić z jakiej ta
lii ona jest. Okazuje się, że 
również nie z tej, co powin
na. Nie daje się 
podporządkować Damie. 
Walet podpisuje pismo, 
w którym powołuje się na 
nieistniejącą uchwałę RN, 
chcąc  ̂ formalnie
podporządkować główną 
księgową Damie. Takie pod
porządkowanie jest sprzecz
ne ze stosownym Roz
porządzeniem Rady Mi
nistrów. Kto by się tym

S mował. W spółdzielni 
ń teraz Dama.

27. 10. - Prezydium RN - 
dokumentuję bezpodstaw
ność takiego postępowania 
i udowadniam bralc takiej 
uchwały. Prezydium nie za
jmuje żadnego stanowiska 
w tej sprawie. Ostrzegam 
„10„ czyli przewodniczące
go Komisji Rewizyjnej - że 
za to ktoś będzie musiał 
„beknąć,,.  Za

dwa dni stwierdzam ewiden
tnie, prymitywne fałszerst
wo w protokolarzu RN /wy
rwanie 3 kartek i wklejenie 
jednej z nieistniejącą 
uchwałą/ dokonane przez 
Damę. Jeśli w czasie gry 
w brydża, ktoś zaczyna sto
sować zagrywki pokerowe, 
jedyną reakcją  ̂może być 
wyłącznie wywrócenie stoli
ka do gry. 2 listopada Gałość 
podejrzanych spraw /w for
mie pisemnej/ przekazuję 
Prokuraturze Rejonowej 
w Rybniku. 17 listopada - 
posiedzenie RN - jestem 
zmuszony zgłosić 2 wnioski. 
Pierwszy dotyczy' zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, które doko
nałoby obiektywnej oceny 
działalności RN za okres 
1990 - 92. Głosowanie nad 
nim zostaje chytrze 
przełożone na 15 grudnia. 
Drugiego wniosku
dotyczącego odwołania Da
my "za fałszerstwo i utrud
nianie dostępu do doku
mentów, nie pozwolono mi 
zgłosić. Przebiegły Król 
zamknął posiedzenie.
„Róbmy swoje,, - śpiewał W. 
Młynarski - i miał rację.

Rozmawiał:
Cz. GOLIŃSKI
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Seniorzy ze Smolnej
W sobotnie popołudnie w sali 

katechetycznej parafii  O.O. 
Franciszkanów odbyło się spot
kanie Rady Dzielnicy Rybnik -
Smolna z seniorami tejże dziel
nicy. Impreza zorganizowana 
przez dzielnicową radę z jej 
przewodniczącym Tadeuszem 
Banasiakiem na czele, już po raz 
czwarty zgromadziła ok. 50 
osób, wśród których znalazły się 
również osoby samotne, dla 
których była to jedna z nielicz
nych sposobności do pogawędki 
ze swoimi rówieśnikami. Spot
kania takie organizowane są dla 
osób, które ukończyły osiem
dziesiąty rok życia i którym po 
prostu trzeba pomóc. Wszyst
kich przybyłych na spotkanie 
seniorów powitali: wiceprezy
dent miasta Marian Adamczyk, 
proboszcz parafii o. Stanisław 
oraz przewodniczący rady Ta
deusz Banasiak.

Po części oficjalnej przy kawie 
i smacznym makowcu 
popłynęły wspomnienia, przy
noszące najwięcej radości, 
której dzisiaj tak często brakuje. 
Po blisko godzinnej pogawędce 
rozpoczęła się część artystyczna, 
którą wypełnił występ regional
nego zespołu „Gotartowickie 
Kondy,,. Członkowie grupy za
proponowali wszystkim
gościom wspólne śpiewanie pio
senek z okresu ich młodości, 
takich jak „Rybniku kochany...,, 
czy „ Jestem sobie rybniczanka,,. 
Gdy patrzyło się na rozśpiewa
ne, uśmiechnięte twarze, można 
było dostrzec, jak bardzo ci lu
dzie cieszą się z tego, że jeszcze 
ktoś o nich pamięta i że dzięki

ofiarności kilku osób mogli się 
tu spotkać.

W czasie spotkania minutą 
ciszy uczczono pamięć tych, 
których zabrakło już przy 
wspólnym stole. Później wybra
no najmilszą uczestniczkę im
prezy,  którą została mieszkanka 
ulicy Sławików pani Gertruda 
Jankowska. Otrzymała ona sto
sowne insygnia w postaci koro
ny i specjalnej szarfy, a po ich 
odebraniu powiedziała: „Jestem 
na takim spotkaniu pierwszy raz, 
gdyż w tym roku ukończyłam 80 
lat i bardzo mi się tu podoba. 
Takie spotkania mogłyby się 
odbywać częściej, niekoniecznie 
przy tak zastawionym stole. Jest 
to rzecz bardzo potrzebna, 
szczególnie ludziom samotnym, 
dla których jest to jedyna okazja

do rozmowy z drugim 
człowiekiem.

Chciałabym w imieniu 
wszystkich tu obecnych 
podziękować tym, którzy 
przyczynili się do tego naszego 
dzisiejszego spotkania.
Dziękujemy za kawę, za ciepły 
posiłek, za paczki żywnościowe 
i za wszystko, co do tej pory dla 
nas uczyniono i prosimy o dalszą 
pomoc,,.

Osobom, które na spotkaniu 
z różnych przyczyn nie mogły się 
zjawić, organizatorzy dostarczą 
paczki do domu.

Cała Rada Dzielnicy Rybnik 
- Smolna pragnie wyjść z po
mocą ludziom starym poza re
jon swojej dzielnicy. Postawa 
godna naśladowania,
szczególnie w dzisiejszych cza
sach, gdy liczy się każdy grosz 
i kiedy zapomina się często o po
mocy dla najbardziej potrze
bujących.

MARCIN TROSZKA

Pięć n a j piękniejszych 
definicji miłości

Miłość to materiały który utkała natura, a ozdobiła fantazja
Voltaire

Miłość to ścisłe połączenie się, jeżeli to prawda
Bettina von Arnim

Miłość to najstarsze, najnowsze, jedyne światowe wydarzenie
Friedrich Rueckert

Miłość to szczęście, którym się wzajemnie obdarowujemy
George Sand

Należy być stale zakochanym.
I to jest przyczyna, dla której nie należy się żenić

Oscar Wilde

Z cyklu: Spotkania z miłością, 
wybór i wydanie Johannes Thiele 

Z języka niemieckiego tłumaczyła: Krystyna PIASECKA

Niedawno myśliwi i pra
cownicy nadleśnictw obcho
dzili swoje święto patronal
ne. Mniejszych i większych 
uroczystości odbyło się wie
le, teraz kolej na powrót do 
codzienności. Nadleśniczego 
Terenowego panią Janinę 
KUCZERĘ poprosiłem
o przedstawienie sytuacji pa
nującej w lasach rybnickiego 
nadleśnictwa:

W lasach przestało istnieć 
zagrożenie pożarowe. Na 
terenie leśnictw Rudziniec
i Rudy Raciborskie palą się
jeszcze torfowiska, czekamy 
zatem na większe niż ostatnie 
opady śniegu, które 
spowodować powinny
wygaśnięcie ognia, po 
pierwsze dzięki zwiększeniu 
wilgotności, po drugie dzięki 
odcięciu dopływu powietrza 
w przypadku dużej pokrywy 
śnieżnej. Kataklizm nie jest 
już tak widoczny. Po 
pierwszych opadach teren 
pogorzeliska zazielenił się 
trzcinnikiem, chwastem 
rosnącym stosunkowo
szybko. Generalnie stan 
sanitarny lasu się poprawił. 
Wykładnią takiej oceny stanu 
lasów jest ilość posuszu 
świerka. Rzeczywiście, jest 
go mało, ale z nieco innych

 powodów. Otóż kondycja 
naszych drzew iglastych jest 
słaba, po prostu usychają 
i wiele z nich trzeba 
koniecznie wyciąć. Sam 
świerk uległ właściwie 
wykruszeniu. Jest to więc 
poprawa pozorna, bo świerka 
praktycznie nie ma. Pełny 
garnitur igliwia dla świerka 
to garnitur siedmioletni, zaś 
nasze drzewa mają garnitur 
czteroletni. Jak łatwo 
policzyć, jest to blisko 50 
proc. osłabienie. Dla sosny za 
pełny garnitur przyjmuje się 
czteroletni, u nas wytrzymuje 
jedynie dwa lata. Ginie 
Świerczyna, ginie również 
w konsekwencji nasza 
mrówka ćmawa, ta, na której 
nam leśnikom najbardziej 
zależy, gdyż bez niej ginie 
również dzięcioł, któremu do 
procesu trawiennego
potrzebny jest kwas 
mrówkowy. Rozpuszcza on 
trudnorozpuszczalny błonnik 
celulozowy; jeśli go brakuje, 
układ pokarmowy dzięcioła 
się zasklepia i ptak albo 
umiera, albo odchodzi

O drzewach,
igłach

i dzięciołach
czyli

co nowego 
w lesie

w poszukiwaniu
odpowiedniego pożywienia

Jeśli chodzi o brak tlenu, 
możemy się stać drugą 
Japonią. Jedno dorosłe 
drzewo produkuje tyle tlenu, 
ile w ciągu roku zużywa jeden 
człowiek. Takie statystycznie 
dorosłe drzewo rośnie tak 
długo, jak długo żyją blisko 
dwa ludzkie pokolenia. Na 
jeden hektar powierzchni 
w okresie uprawy wprowadza 
się około dziesięciu, dwunastu 
tysięcy sztuk sadzonek drzew 
iglastych lub sześć, siedem 
tysięcy sztuk sadzonek drzew 
liściastych w przypadku 
upraw monokulturowych.
W czasie pożaru w Rudach 
Raciborskich spłonęło
dziewięć i pól tysiąca 
hektarów lasu, około czterech 
i pól miliona drzew 
i w konsekwencji 
wyprodukowane zostanie 
mniej tlenu. W normalnych 
warunkach, gdyby nie pożar, 
drzewa które się spaliły 
wyprodukowałyby taką ilość 
tlenu, jaka zaspokoiłaby 
roczne potrzeby tlenowe 
trzynastu i pół miliona ludzi. 
Rozpoczął się sezon grzewczy 
z czym związane jest stale 
przekraczanie norm
dopuszczalnego stężenia 
tlenku węgla. W normalnych 
warunkach przekroczenie tej 
normy o trzysta, a nawet 
pięćset procent Jak to zwykle 
bywa, nie byłoby tragedią, 
gdyby nie brak tego tlenu ze 
spalonych dziesięciu tysięcy 
hektarów lasu. Powstaje 
w ten sposób dziura tlenowa, 
jednym słowem, trzeba się 
modlić o silne wiatry. 
W czasie pożaru uwolniły się 
dwa izotopy pierwiastka 
cezu, ale już zostały 
zaabsorbowane przez rośliny. 
Pożar spowodował zubożenie 
bazy pokarmowej dla 
wszystkich leśnych zwierząt 
i owadów. Niestety, w tym 
roku ugorowało wiele

gospodarstw. Kiedyś, gdy na 
przykład PGR-y uprawiały 
na dużych areałach 
kukurydzę, zwierzyna mogła 
się nią posilić. W tym roku 
było znacznie gorzej. 
Zmniejszyła się powierzchnia 
lasu, zwiększyła się zatem 
migracja zwierząt, które po 
prostu szukają pożywienia. 
Na polach RSP Wilcza 
regularnie pasie się spora 
grupa saren, które nie boją się 
ludzi. Zmusiła ich do tego 
konieczność.  Leśnicy
generalnie skarżą się na dużą 
penetrację terenów leśnych 
przez osoby postronne, 
p r z e s z k a d z a j ą c e  
najzwyczajniej zwierzynie.

Zanotował: 
Wacław TROSZKA

Zwariowany wiek XX ma 
już 92 lata, natomiast gość 
honorowy uroczystego ot
warcia izby pamięci i galerii, 
dr Jan SZCZENIOWSKI, 
były dyrektor Szpitala Psy
chiatrycznego liczy sobie lat 
88, jest zatem młodszy od 
naszego wieku tylko o 4 la
ta...

Wszyscy, którzy mieli te
go dnia okazję porozmawiać 
z dr. J. Szczeniowskim za
zdrościli  mu jasności 
umysłu, świetnej pamięci 
i pogody ducha. Pytanie: ilu 
z nas doczeka takich lat 
i w takiej kondycji, zdawało 
się wyzierać z oczu każdego 
rozmówcy byłego dyrekto
ra. Jego osoba to najlepszy 
przykład potwierdzający 
tezę, że dopiero ludzie nad
ają treść każdej tradycji. Sa
sama izba, to dopiero zalążek 
czegoś, co będzie świadczyło 
o dawnych wydarzeniach, 
dramatach i tragediach, 
o skomplikowanych losach 
ludzi, ziemi i sprzętów, ale 
dopiero obecność człowieka, 
emanacja jego osobowości 
ożywia wszystko i nadaje 
zmumifikowanym skraw
kom materii żywą treść.

Wspomnienia dr. J. Szcze
niowskiego obejmują
ćwierćwiecze, był bowiem 
dyrektorem tej placówki od 
1949 roku do 1975! Urodzo
ny i wychowany w Warsza
wie, czuje się w Rybniku jak 
w swym rodzinnym mieście, 
tęskni za nim, a swym daw
nym współpracownikom 
obiecał: „nie martwcie się,

Ś l u b  p r z e d  
W ubiegłym roku telewi

zja pokazała reportaż z pew
nego liceum. Można było 
w nim zobaczyć niezwykłą 
szkołę. Była ona wyposażo
na w wewnętrzną telewizję, 
w której programy przygo
towywali uczniowie. Miała 
pracownię komputerową, 
w której rzeczwiście prowa
dzono zajęcia. Szkoła na
leżała do Towarzystwa 
Szkół Twórczych - elitarnej 
organizacji,  liczącej
wówczas 25 członków.
Oczywiście, narzekano na 
trudności finansowe - ale 
z nadzieją, że kłopoty kiedyś 
się zakończą, a wtedy najlep
sze szkoły będą miały 
możliwości rozwoju. Zresztą 
w tym liceum pracowali pe
dagodzy z powołania, tacy, 
których trudno wziąć gło
dem. Byłam wtedy na ostat
nim roku polonistyki, szu
kałam pracy, i reportaż zro
bił na mnie duże wrażenie.
Ciekawa byłam, gdzie jest ta 
świetna szkoła. W Warsza
wie? W Krakowie? Okazało 
się, że program przygotowa
no w Rybniku, w I LO. Nie
dawno I LO obchodziło ju 
bileusz. Wygłoszono po
chwalne przemówienia.
Uroczystość była wielkim 
świętem, ale po wszystkich 
obchodach trzeba wrócić do 
codzienności. Codzienność 
,,jedynki,, nie jest zła. Kiedy 
rozmawiałam z wicedyrek- 
torem Marią GÓRĄ, pie
niądze /brak pieniędzy/ nie 
były tematem rozmowy.

Towarzystwo Szkół 
Twórczych nadal działa.
W tej chwili próbują opraco
wać program wychowania, 
którego nie przygotowało 
Ministerstwo Oświaty. To
warzystwo popiera nowe 
metody nauczania, organi
zuje konferencje, zachęca do 
uzyskiwania specjalizacji za
wodowej. Zresztą nauczy
ciele z I LO nie potrzebują 
zachęty, sami robią specjali
zację. Dwie osoby osiągnęły 
w tej dziedzinie najwyższy,
III stopień. Już przed rokiem 
było tu wiele programów au
torskich, była np. klasa bio
logiczna, humanistyczna, 
artystyczna i językowa.
Można specjalizować się 
w kilku przedmiotach jedno
cześnie, na przykład w profi
lu przyrodniczym lub humanistycznym

bum rysunków pani Kazi
miery Drewniok pod ty
tułem „Kościółki drewniane 
Ziemi Rybnicko-Wodzisła
wskiej,,.

Jak wspominają dawnego 
dyrektora jego byli 
współpracownicy?

Rozmawiałam z panią 
Bogumiłą Spandel, główną 
księgową Szpitala Psychiat
rycznego, która rozpoczęła 
pracę w tej placówce w 1953 
roku, czyli już 39 lat temu.

- To był dyrektor, który 
jednakowo zagadał ze 
stróżem, z pielęgniarką i z or
dynatorem. Był dla wszyst
kich.... Miał czas i na 
administrację i na lecznictwo. 
Pomagał każdemu - tak jak 
mógł... Gdy byłam na kursie, 
rozchorowałam się, miałam 
krwotok z żołądka... Wtedy 
było trudno o lekarstwa, więc 
kiedy doktor Szczeniowski 
zadzwonił z Rybnika, że 
przyśle dla mnie lekarstwa, to 
praktycznie uratował mi 
życie... Gdy ostatnio 
przyjechał do szpitala w 1986 
roku na uroczystość stulecia 
szpitala, to załoga powitała 
go aplauzem.

Tekst i foto: 
EUGENIA PLUCIK

C ztery  lata m ło d szy  
o d  X X  w ieku

wrócę tu po śmierci,,. Obiet
nica jest wiarygodna, bo 
część rodziny Szczeniows
kich, czyli córka i żona, już 
spoczywa w grobowcu na 
rybnickim cmentarzu.

Sam o sobie mówi, że

Powrót do Rybnika, do 
miejsc i ludzi z których wielu 
pamięta dr J. Szczeniowskie
go z wieloletniej współpracy 
miał kilka etapów: najpierw 
otwarcie izby pamięci i gale
rii, następnie spotkanie z dy-

Dyrektor J. Szczeniowski w towarzystwie córki i wnuków oraz 
obecnej dyrektor szpitala M. Leśniak odbiera album z rąk 
wiceprezydenta J. Koguta

„ześlązaczył się,,, i ze wzru
szeniem wspomina solidność 
swych śląskich współpraco
wników. Coś, co dziś nazy
wamy etosem pracy przeka
zywane było na Śląsku 
w sposób naturalny poprzez 
wychowanie w rodzinie...

dyrekcją szpitala i byłymi 
współpracownikami, a na 
koniec wizyta w Ratuszu 
i spotkanie z prezydentem 
Józefem Makoszem i wice
prezydentem Jerzym Kogu
tem, który wręczył byłemu 
dyrektorowi pamiątkę: album

humanistycznym. Można też wy
brać indywidualny tok nau
czania - żeby się uczyć 
więcej, niż przewiduje pro
gram. O dziwo chętnych jest 
mnóstwo! Zwłaszcza indy
widualna nauka języków ob
cych ma wielkie powodze
nie. Władz oświatowych 
wręcz nie stać, żeby zape
wnić taki tok nauczania 
wszystkim chętnym.

J e d  n o c z e ś n i e  
„Powstańcy,, dbają o nary
bek na następne lata. Przy
szli uczniowie /obecnie 
ósmoklasiści/ uczęszczają 
do specjalnej klasy zerowej, 
w której uczą się języka pol
skiego, matematyki, infor
matyki, historii, religii 
i języka angielskiego /w  wy
miarze 12 godzin tygodnio
wo! /. W liceum klasa zerowa 
ma też zajęcia z wf, a na 

przedmioty artystyczne
będzie poświęcony specjalny 
letni obóz. Pozostałe przed
mioty uczniowie muszą zali
czyć w swoich macierzystych 
podstawówkach. Kandyda
ci do klasy zerowej zdawali 
egzaminy wstępne, przeszli 
testy psychologiczne
/zresztą szkolny pedagog 
pomaga też starszym 
uczniom wybrać klasę o od
powiednim profilu/. Na ko
niec roku szkolnego 
„zerówkowicze,, będą jesz
cze zdawali egzamin z języka 
obcego. „Klasą zero,, zo
stała otwarta ze „środków 
pozabudżetowych,,, pomoce 
szkolne funduje na przykład 
fundacja im. Batorego.
Uczniowie I LO i ich goście w czasie dyskusji w ramach listopadowej 
Konferencji Towarzystwa Szkół Twórczych Foto: Wack

Maria GÓRA jest prze
ciwna całkowitej prywatyza
cji oświaty, uważa, że szkoły 
prywatne powinny istnieć, 
żeby tworzyć konkurencję, 
ale szkoła publiczna nie musi 
być gorsza. Na razie trudno 
powiedzieć coś o różnicy po
ziomów, bo „szkoły społecz
ne,, nie mają jeszcze absol
wentów. Istnieje niebezpie
czeństwo, że obniżenie po
ziomu szkół państwowych 
może być wynikiem ich 
ubóstwa, które powoduje 
zmniejszenie zatrudnienia, 
realizowanie tylko minimal
nych programów, a także 
odchodzenie najlepszych 
nauczycieli do szkół prywat
nych, gdzie mogą po prostu 
lepiej zarobić.

W „jedynce,, religia nie 
jest specjalnym problemem,
bo pracuje tu katecheta, ro
zumiejący potrzeby mło
dzieży i współtworzący pro
gram wychowania. Zdania 
nauczycieli o nauce religii 
w szkole są podzielone. 
Zwykle starsi uważają, że 
miejsce religii jest w szkole; 
młodzi są często innego zda
nia.

Minęły też czasy, kiedy ze 
szkoły dziewczyny wyrzuca
no z powodu ciąży. W tej 
chwili wszystko zależy od 
samej zainteresowanej. Zda
rza się, że uczennica, 
przytłoczona nową sytuacją, 
odchodzi ze szko ły. Ale zda
rza się też, że młode 
małżeństwo świetnie zdaje 
maturę - razem.

KLAUDIA MICHALAK

W ,,jedynce,, religia nie 
jest specjalnym problemem

a
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Górnośląskie baśnie 
Eichendorffa

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

W połowie drogi z  K u źn i 
Raciborskiej do Raciborza  
leży wieś Łubowice. Tam  
w 1788 roku urodził się J o
seph Freiher r  von Ei chen
dorff .  N a Śląsku spędził 
jednak niewiele la t swego 
życia. M ajątek, w  którym  
przyszedł na  św iat, po  
śmierci rodziców przeszedł 
w obce ręce, a m łody Józef 
wyjechał do W rocławia, 
a następnie w  1819 do 
Berlina, gdzie o trzym ał 
stanow isko w  m inisterstw ie  
w y zn a ń  religijnych.
W latach 1821-1824 był radcą  
konsystoria lnym  i szkolnym  
w G dańsku, a następnie 
pracow ał w  Królew cu jako  
radca nadprezyd ia lny . 
E ichendorff był rów nież 
poetą i pisarzem . Jego 
najsłynniejszy utw ór to 
nowela  „Aus dem Leben  
eines Taugenichts„ /Z  życia  
nicponia/. Jego wiersze zaś  
przedstaw iające piękno  
krajobrazu,  chętnie
w ykorzystyw a li po jego 
śmierci politycy niemieccy, 
np. po I  wojnie światowej 
podczas plebiscytu na  
W armii,  M azurach
i Górnym Śląsku. Rów nież  
hitlerowcy dla celów 
p r o p a g a n d o w y c h  
w ytw orzyli specyficzny kult 
Eichendorffa,  jednak
działalność ta  w ykracza ła  
daleko poza kategorie 
literackie.

N iem al jed yn ym
elementem śląskim
w  twórczości p isarza  
z Łubowic były
„Oberschlesische Maerchen 
und Sagen„ /G órnośląskie  
baśnie i podania /.

☆  ☆  ☆
Józef Eichendorff był 

dzieckiem swojego czasu - 
epoki rom antycznego
zafascynowania wszystkim, 
co wiąże się ze sferą 
ludowości. Nic więc 
dziwnego, że poeta 
z Łubowic próbował kroczyć 
śladami przedstawicieli 
ruchu „Sturm  und Drang,, 
oraz wczesnych
rom antyków,  którzy
w ku ltu rach  ludowych

szukali inspiracji do własnej 
twórczości.

Już  jako młody człowiek, 
zajmował się zbieraniem  
pieśni ludowych. Zam ierzał 
też skonstruow ać zbiór baśni 
zebranych na Górnym 
Śląsku. Ta praca przypada 
na lata 1808 - 1810, kiedy był 
jeszcze dwudziestoletnim
młodzieńcem. Jej efekty są 
jednak niewspółm ierne do 
intencji młodego twórcy,
przymierzającego się być 
m oże do wielkiego
opracowania,  dającego
panoram ę górnośląskich 
wątków bajkowych. Zamiast 
tego powstał jednak jakiś 
ślad,  drobny, choć
znamienny. Skrom ne to 
n i e m i e c k o j ę z y c z n e  
opracowanie je st zbiorkiem 
siedmiu opowiadań
ludowych.  Są to
„Górnośląskie baśnie
i podania,,.

Próżno jednak w owym 
tekście, sugerując się 
tytułem , szukać opisów 
górnośląskiej codzienności 
z początku XIX wieku. Poza 
drobnym i w yjątkam i
oczywiście, jak  zastosowane

Wiele lat temu król dowiedział 
się o wielkim bogactwie pewnego 
szewca. Postanowił więc 
wszystkie jego kosztowności, 
klejnoty i złoto obejrzeć na 
własne oczy. Szewc oprowadził 
go po całym domu i przez 
niezliczone pomieszczenia aż do 
powały zapełnione złotem. Król 
był wstrząśnięty bogactwem, 
które tam ujrzał, gdyż zrozumiał, 
te ten człowiek jest sto razy 
bogatszy niż on sam. Obiecał 
więc wydać swoją córkę za niego. 
Dlatego kazał sporządzić 
konterfekt szewca i powrócił 
z nim na zamek.

Kiedy jednak powiedział 
starszej córce, co wielkiemu 
bogaczowi obiecał, a ona ujrzała 
podobiznę szkaradnego
i niechlujnego narzeczonego - 
wyśmiała ojca w żywe oczy. 
Wówczas król zwrócił się do 
drugiej córki, lecz i ona nie 
chciała nawet słyszeć

w pierwszej baśni kobiece 
imię ,,Krasna„, co jest jednak 
motywem nie tyle 
górnośląskim,  co
słowiańskim. To wszak nie 
powinno nas dziwić, gdyż ów 
gatunek zastosowany przez 
autora, tzw. baśń magiczna, 
z natury  swojej nie dbała
o realizm. By jednak  wejść
choć na chwilę w klim at 
„Górnośląskich baśni
i podań„ Eichendorfa,
drukujem y poniżej jedną 
z nich. Będzie to baśń szósta, 
najkrótsza,  zachowana
dodatkowo w postaci 
szczątkowej. Jej polski tytuł 
brzmi: „O szpetnym  szewcu 
sprzym ierzonym  z diabłem ... 
Polskiego tłum aczenia tej 
baśni dokonał Ryszard 
Kincel, a wydała w 1991 roku 
Raciborska Oficyna
Wydawnicza „Silesia,,.

Na koniec powiedzmy 
tylko, że omawiane 
n i e m i e c k o j ę z y c z n e  
„Górnośląskie baśnie
i podan ia„ Józef
Eichendorffa doczekały się 
już, obok polskiego, 
tłum aczeń na język angielski 
i francuski.

MAREK SZOŁTYSEK

o małżeństwie z szewcem. Za to 
najmłodsza królewna
oświadczyła, że będzie powolna 
rozkazom ojca.

/ . .  Z  Rzemieślnik postanowił 
zgłosić się po obiecaną mu 
królewnę. Kazał przeto zaprząc 
sześć wspaniałych rumaków do 
złocistego powozu i pojechał na 
zamek.

Po drodze przejeżdżał koło 
pewnego stawu, gdy raptem 
z sitowia wyskoczyły trzy 
diabełki. „Ty świntuchu 
zawołały do szewca - czyż to się 
godzi, abyś z brudnymi i nie 
czesanymi włosami starał się
o rękę królewny?,, Wyciągnęli go 
z powozu, wrzucili do wody i myli
i czyścili od dołu do góry. 
Następnie nałożyli nań piękne 
szaty i usadzili w powozie. Na to 
szewc sobie pomyślał: 
powszechnie się przyjmuje, że 
diabeł jest niedobry i głupi, ale 
w istocie jest on mądrzejszy ode

J ó z e f  von E ic h e n d o r f f  / 1788 - 1857/
,,O szpetnym  szewcu  

sprzym ierzonym  z

D o końca grudnia 1992 r.
czynna jest w TZR wy

stawa malarstwa Jana Śliże
wskiego, członka zespołu 
plastycznego p. n. „Oblicza,,, 
działającego w Rybnickim 
Ośrodku Kultury. Jan 
Śliżewski, urodzony w 1938 
r. w Radlinie, idąc śladami 
swojego ojca, również górni
ka, przepracował pod ziemią 
przeszło 30 lat, początkowo

t e
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pod redakcją MARIANA RAKA

jako ładowacz, później 
górnik strzałowy, wreszcie 
jako metaniarz. Samotne 
wędrówki ciemnymi podzie
mnymi chodnikami kopalni 
„Marcel,,  sprzyjały
rozmyślaniom i głębokim re
fleksjom nad istotą bytu, 
nad istotą trwania i przemi
jania - zrodziła się nieprze
parta potrzeba podzielenia 
się z innymi swoimi odczu
ciami i doznaniami. Ileż bo
wiem tajemnic kryły mroki 
przepastnych otchłani. Ileż 
nadziei, ale zarazem i trage
dii ludzkich wyzierało * i

mnie. I był bardzo zadowolony 
z przebiegu tej przygody.

Gdy szewc przybył na zamek, 
wszyscy zdumieli się jego urodą, 
gdyż w porównaniu
z , konterfektem był odmieniony 
nie do poznania. Najmłodsza 
królewna radośnie rzuciła mu się 
w objęcia, zaś dwie starsze 
powiesiły się z zazdrości
i zmartwienia. Zaś diabły na 
zawsze pożegnały się z szewcem, 
ponieważ tu i tam a zwicjzczapo 
karczmach,. Jer.  1. już 
wystarczająco auto występnych 
dusz.

Zainspirowany 
czernią otchłani

ale i zarazem specyficznie 
dobranych środków wyrazu 
artystycznego, sprzyja 

%  w' sposób zdecydowany wy
rażeniu atmosfery wnętrza 
kopalni. Pełne polotu i lek
kości są również akwarele, 
odznaczające się syntezą 
p r e z e n t o w a n e j  
rzeczywistości - w tym przy
padku pejzażu. Od lat 80- 
tych, kwalifikując się każdo
razowo do wystaw ogólno
polskich i zagranicznych 
oraz zdobywając wiele 
nagród i wyróżnień, Jan 
Śliżewski uczestniczy m. in. 
w krajowych i zagranicz
nych ekspozycjach prac 
członków zespołu „Obli
cza,,, w wystawach i plene
rach organizowanych przez 
władze miasta Wodzisławia 
Śląskiego, w Ogólnopols
kich Przeglądach
Twórczości Górniczej w Ka
towicach, w Wojewódzkich 
Przeglądach Amatorskiej 
Twórczości Plastycznej „Od 
gminy do województwa,, 
oraz międzynarodowej wy
stawie twórczości nieprofes
jonalnej pod nazwą „Forma 
j kolor - Wrocław ’91„ Or
ganizuje również wystawy 
indywidualne w domach ku
ltury oraz w klubach 
KMPiK w Rybniku 
i Jastrzębiu. Jego pierwsza 
prezentacja dorobku
twórczego, połączona ze 
spotkaniem autorskim od
była się w 1983 r. w lampowni 
Kopalni „Marcelą. Wtedy 
to, z okazji 100-lecia kopa
lni, dyrekcja KWK 
cel,, przyznała Janowi Sliże- 
wskiemu nagrodę specjalną 
za całokształt twórczości 
malarskiej. Wiele prac tego 
nadzwyczaj płodnego
twórcy znajdzie się w zbio
rach " muzealnych oraz 
w zbiorach katowickiej Ku
rii Biskupiej.

z cuchnących wgłębień, z ta
jemniczych otworów i szcze
lin rozpruwających czarne, 
lśniące wilgocią ściany. Za
czyna malować. Stosując 
zredukowaną do minimum 
gamę kolorystyczną oraz 
agresywne, ale zarazem 
pełne tajemniczości zestawy 
silnie kontrastujących ze 
sobą plam ciemnych i jas
nych, Śliżewski ukazuje 
w pełni przekonywający dra
matyzm scen. Jego barwy są 
prawie wyłącznie ciepłe, de
likatnie modulowane, 
a światło będące tu ważnym 
czynnikiem, dynamizuje ba
rwy zmieniając nie tylko ich 
ton ale i odcień. W rozwiąza
niach kompozycyjnych, 
twórca posługuje się tzw. 
e m e r s j ą, stosowaną często 
przez mistrzów okresu baro
ku. Jest to metoda budowa
nia kompozycji płaszczyzny 
obrazu przy pomocy 
częściowo oświetlonych par
tii przedmiotów,
wyłaniających się z tajemni
czego mroku ciemnego tła. 
Tego typu asceza w stosowa
niu celowo ograniczonych,

GALERIA
Najlepsze obrazy w mieście

w kole dramatycznym, orkiest
rze, towarzystwie kulturalno- 
oświatowym „Przedświt,,. Dr 
Augustyn prowadził przez sze
reg lat kronikę szpitala. Czasy 
sprzyjały' wtedy takim działa
niom. Literatura przekazuje ten 
dziwny nastrój, towarzyszący 
środowiskom lekarskim, jak 
w „Zazdrości i medycynie,, 
Choromańskiego czy w „Sana
torium pod Klepsydrą,, Schul
za. Były to przecież czasy rewo
lucji w psychiatrii, lekarze stali 
się magami, chirurgami dusz, 
wprowadzono nowe formy ba
dania i terapii. Jedną z nich była 
twórczość artystyczna: obrazy, 
rysunki, rzeźby... W galerii ryb
nickiego szpitala na obrazy te 
przeznaczono dwie sale. 
Weszłam do nich z mieszanymi 
uczuciami, zainteresowanie wal
czyło z lękiem przed kontaktem 
z tym, co nie mieści się w po
wszechnej wizji świata...

Prace pacjentów są fascy
nujące! Niezwykle sugestywnie 
przekazują obsesje, lęki, manie 
autorów. Na wielu rysunkach 
występują zimne, „kosmiczne,, 
twarze. Wyeksponowano też 
wiele tekstów „programowych,, 
- oświadczenia, deklaracje, listy. 
Ich autorzy - pacjenci szpitala - 
zbudowali cały świat, którego 
elementy pasują do siebie zna
komicie, a który dla nas jest 
światem urojonym. Obrazy są 
niezwykle barwne, przesycone 
obsesyjnym erotyzmem;

Rewelacją wystawy są prace 
JANA L. /nie ma na wystawie

W dzień zaduszny odbyło się 
w Szpitalu Psychiatrycznym ot
otwarcie galerii. Nazwano ją „Pod 
wieżą,,. Galeria zajęła kilka po
mieszczeń: dawną świetlicę i ma
gazyn odzieży. W dwóch salach 
mieści się izba pamięci szpitala, 
który działa już od stu sześciu 
lat. Nie pozostało z tych czasów 
zbyt wiele zabytkowych przed
miotów. To co się zachowało, to 
stare druki, listy, zdjęcia. Duże 
wrażenie robi seria fotografii,

które ukazują szpital tuż po za
kończeniu wojny, była to zu
pełna ruina.

Duża część eksponowanych 
dokumentów dotyczy TEODO
RA AUGUSTYNA, o którym 
dyrektor szpitala, doktor MA- 
RIA POCIECHA - LEŚNIAK 
mówiła bardzo ciepło i z szacun
kiem. Dr. Augustyn przejął kie
rowanie szpitalem w 1922 roku. 
Był krzewicielem polskości; Za 
jego czasów lekarze działali

nazwisk/. Są to malowidła „dzi
kiego,,. Obrazy ukazują feerię 
barw, nagie ciała kobiece, nie
zwykłą intensywność przeżyć. 
Jerzy Ł. stworzył malarstwo, 
który ch ekspresyjna siła przera
sta znacznie to co zobaczyć

można na codzień w’ profesjona
lnych galeriach.

W Szpitalu Psychiatrycznym 
wiszą najlepsze obrazy w naszym 
mieście.

KLAUDIA MICHALAK 
Foto: W. TROSZKA
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Przed tygodniem pisałem
0 Rybnickim Speedway Fan
klubie - zjawisku z pograni
cza sportu i życia towarzys
kiego. To ostatnie jakby 
w dziedzinie sportu nieco 
kulało; nasze krajowe gwiaz
dy zawsze miały specjalną 
eskortę i młody sympatyk 
sportu w żaden sposób nie 
mógł się do nich zbliżyć. Ot, 
taki polski izolacyjny chów 
lokalnych gwiazdorów, bo 
przecież tych naprawdę wiel
kich nie było znów aż tak 
wiele. To też chyba jeden 
z powodów mniejszego zain
teresowania sportem wśród 
młodzieży szkolnej. Nasi 
sportowcy często unikają 
kontaktu z publicznością, 
znajdując sprzymierzeńców 
w różnej maści służbach 
porządkowych, które bez 
pardonu odpychają
natrętów. Jakże inaczej im
prezy żużlowe organizuje się 
w innych krajach. Nikt niko
go nie przepędza i nie tar
mosi za kołnierz. U nas zaś 
zawodnicy wciąż znajdują 
się za zamkniętymi drzwiami
1 młodzi ludzie często nawet 
nie wiedzą jak wyglądają, 
a już jacy są na co dzień, tego

^  PUH „ULEX„ tel. 3 
tel/fax 2(1-278

Żużlowe
chyba nie wie nikt. Dobrze 
zatem, że i w tej materii coś 
się zmienia i powstają towa
rzystwa, kluby towarzyskie 
etc. Być może przyczyni się 
to do konsolidacji całego 
żużlowego środowiska, 
które dotąd było bardzo roz
proszone. Nadchodzą chyba 
ciężkie czasy dla speedwayu 
i taka konsolidacja może się 
bardzo przydać. 26 listopa
da dotychczasowy dzierżaw
ca sekcji żużlowej rybnickie
go klubu Roman Niemyjski 
skierował do zarządu ROW- 
u Rybnik oficjalne pismo, 
w którym zrywa umowę do
tyczącą dzierżawy sekcji, 
z dniem 30 listopada. Swoją 
decyzję motywuje notorycz
nym, jak to określił, niedo
trzymywaniem warunków 
umowy przez zarząd klubu. 
Niemyjski poinformował 
również stronę klubową, iż 
zamierza wystąpić na drogę 
sądową o odszkodowanie. 
Na odpowiedź nie musiał 
długo czekać. 30 listopada 
obecny prezes klubu Henryk

Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice

p row ad zi sp rzed a ż  r a ta ln ą  
b ez  p o r ę c zy c ie li i b ez  p ierw szej w p ła ty ,

sprzętu RTV, AGD, zestawów 
do odbioru telewizji satelitarnej, 
kamer video wszystkich typów, 
wykonuje usługi kserograficzne.

Linię kredytową obsługuje Górnośląski 
Bank Gospodarczy SA - filia Boguszowice.

R ó w n ież  sp r z ed a ż  w  lea s in g u

EKSPRES 
Rybnik 
Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykonywanie odbitek 
w dwóch formatach, również typu POCKET. 

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne. 
„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcie,,

PORADY PRAWNIKA - w środy 
/  D yżu ry  p raw nika,

u d zie la jącego  b ezp ła tn ie  porad praw nych  
w środ y, w god z. od  1 5 . 0 0  do 17. 00  

w sied z ib ie  naszej red ak cji, tel. 2 8 8 -2 5 .

oficjałki
Tomaszewski wystosował do 
niego pismo w imieniu 
zarządu klubu o bardzo po
dobnej treści, w którym 
w związku z niewywiązywa- 
niem się przez niego 
z przyjętych zobowiązań fi
nansowych wobec K. S. 
ROW Rybnik, wypowie
dziano mu umowę 
ó dzierżawienie sekcji 
z dniem 1 grudnia. Strona 
klubowa prosi również Nie
myjskiego w tym piśmie 
o uregulowanie finansowych 
zaległości wobec klubu w te
rminie do siedmiu dni od 
daty otrzymania pisma, 
w przeciwnym razie zamie
rza dochodzić swych spraw 
na drodze sądowej. Trudno 
jeszcze powiedzieć jak to 
wszystko się skończy i czy 
kibice w ciągu zbliżającego 
się sezonu ’93 będą chodzić 
na stadion czy też odwiedzać 
sądową salę w poszukiwaniu 
innego rodzaju emocji. 
W każdym razie sekcja 
żużlowa wróciła na łono klu
bu, z którym przez miniony 
rok był związana tylko for
malnie. I tu zaczynają się 
nowe problemy. Klubu nie 
stać na utrzymywanie sekcji 
żużlowej i chętnie by ją ko
muś odstąpił, ale rzecz jasna

na rozsądnych zasadach. 
Trwają więc poszukiwania... 
Tymczasem kłopoty zaczy
na sprawiać sama drużyna. 
W kilkadziesiąt godzin po 
tym jak Roman Niemyjski 
wypowiedział zawodnikom 
umowy o pracę, rybniccy 
żużlowcy /poza Antonim 
Skupieniem/ wystosowali 
do zarządu K. S. ROW list 
otwarty następującej treści: 
„ W związku z brakiem dal
szych perspektyw funkcjono
wania sekcji żużlowej rybnic
kiego klubu, my niżej pod
pisani zawodnicy w /w  sekcji 
oświadczamy, ze na dzień dzi
siejszy rezygnujemy z przy
należności do sekcji żużlowej 
i reprezentowania jej barw 
w ewentualnych startach 
w I lidze żużlowej. Jesteśmy 
jednocześnie zdecydowani na 
poniesienie konsekwencji ka
rencyjnych za odmowę startu 
w barwach K. S . ROW , nad
mieniając równocześnie, że 
kontrakty z klubem obo
wiązują tylko na rok 1993. 
Oświadczamy zarazem, że 
w razie przedstawienia nam 
konkretnych pisemnych gwa
rancji funkcjonowania Speed
way a w Rybniku do dnia 
15. 12.. 1992 r. decyzje nasze 
mogą ulec zmianie„

Jeśli chodzi o mnie, nie 
bardzo rozumiem co ów list 
ma zmienić.

WACŁAW TROSZKA

M ała Scena Rybnicka
jest organizatorem

TURNIEJU
BILARDOWEGO,

który odbędzie się 
19 grudnia br. 
o godz. 16. 00.

Wpisowe wynosi 
40. 000. - zł, a ilość 
uczestników jest 

ograniczona. 
Zgłoszenia przyjmuje 

M. S. R. do 18. XII. 92 r.
W miarę wolnych 

miejsc istnieje 
możliwość zapisania 
się na godzinę przed 

rozpoczęciem turnieju.
Wszystkich 

miłośników bilardu 
s erdecznie zapraszamy.

Pierwsze
zwycięstwo

badmintonistów
ENERGETYKA

W rozegranym w sobotę 
28 listopada kolejnym me
czu ligowym badmintoniści 
ENERGETYKA Rybnik 
pokonali drużynę AZS-u 
Politechniki Śląskiej w Ka
towicach 5: 3. A oto wyniki

O ld b o je
W dniu św. Mikołaja, 

w Szkole Podstawowej nr 12 
w Rybniku - Zebrzydowi
cach odbył się Turniej 
Barbórkowy w piłce siatko
wej oldbojów z Zebrzydo
wic, Jejkowic i Gaszowic.

Włamanie po metrykę?

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"
•  1 cm2 - 8. 000 zł
• 1/4 kolumny - 900. 000 zł
•  1/2 kolumny - 1. 600. 000 zł
•  3 /4  kolumny - 2. 400. 000 zł
•  1 kolumna - 3. 000. 000 zł
•  1 słowo - 5. 000 zł
•  1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2. 000 zł

UWAGI DODATKOWE
•  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 

krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - 
dolicza się 50 procent.

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

•  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

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

Między 28 a 30 listopada 
włamano się do budynku 
Urzędu Stanu Cywilnego przy 
ul. Rudzkiej. Złodzieje dostali 
się do środka przez niez a
mknięte okno. Urwali kłódki 
u drzwi do archiwum USC i spe
netrowali pomieszczenia. Nic 
nie zginęło.

Samochodowi złodzieje 
w areszcie

W nocy z 29 na 30 listopada 
skradziono samochód fiat 126p 
jednemu z mieszkańców ul. 
Żołnierzy Września. 30 listopa
da ok. 23. 00 pojazd odnaleziono 
w' wyniku blokady i pościgu. 
Patrol policji wraz z samocho
dem ujął także dwóch siedem
nastoletnich sprawców kra-

 SPORT  *  TURYSTYKA

S z a c h o w y
turniej

w Chwałowicach
Tradycyjnie już pod ko

niec listopada i na początku 
grudnia od szeregu lat 
w Zakładowym Domu Kul
tury kop. „Chwałowice,, 
w Rybniku odbywają się tur
nieje szachowe dla uczczenia 
górniczego święta. Podobnie 
było i w tym roku. W nie
dzielę 22 listopada 1992 r. 
najlepsi szachiści ROW-u 
spotkali się ponownie, aby 
walczyć o palmę pierw
szeństwa. Zawody odbyły 
się zarówno w klasyfikacji 
drużynowej jak i indywidua
lnej. Wzięło w nich udział 51 
szachistów i szachistek re
prezentujących 19 zakładów 
pracy i instytucji. Rozgryw
ki przeprowadzono syste
mem szwajcarskim - 8 rund 
z tempem po 15 minut na 
zawodnika. O kolejności 
miejsc w klasyfikacji indywi
dualnej dodatkowo decydo
wała suma pkt. z tabeli 
postępowej, do klasyfikacji 
drużynowej liczyła się suma 
pkt. 4 zawodników.

Organizatorami turnieju 
były wszystkie cztery 
związki zawodowe,
działające wśród załogi kop. 
„Chwałowice,, oraz miejsco
wy dom kultury. Ton roz
grywkom tym razem nada

wały dwa komputery, 
z których jeden - „Mefisto,, - 
okazał się absolutnym zwy
cięzcą turnieju. Komputer 
ten, własność magistra Mar
ka Bitmana, ograł wszyst
kich swoich 8 przeciwników 
i zdobył komplet punktów.

Za komputerem uplaso
wali się: Leszek Szkatuła - 
kop. Jastrzębie / 6 .  5 pkt/, 
Henryk Samborski - kop. Ry
dułtowy / 6  pkt. / ,  Zenon 
Lamża - „Bezrobotni,, / 6  
pkt. / ,  Piotr Bobrowski - Pe- 
Be ROW /6  pkt. / ,  Tadeusz 
Helis - kop. Rymer / 5 .  5 
pkt. /

Drużynowo kolejność była 
następująca:

kop. „Rymer„ - 19 pkt., 
kop. „Rydułtowy„ - 17 pkt., 
„Ryfama„ Rybnik - 16 pkt., 
PeBe ROW Rybnik - 15 pkt., 
kop. „Chwałowice„ - 15 pkt., 
kop. „Jankowice„ - 15 pkt., 
komputery - 13 pkt., „Bez
robotni,, - 10, 5 pkt., kop. 
„Dębieńsko„ - 10. 5 pkt., Hu
ta „Silesia„ Rybnik - 10. 5 
pkt.

Dom Kultury kop. 
„Chwałowice,, stał się jed
nym z prężniejszych 
ośrodków szachowych regio
nu. Tutaj działacze szachowi 
z Krystianem Hasińskim na 
czele obok w/w turnieju osta
tnio przeprowadzili turniej 
rodzinny,  turniej
komputerów i inne.

Zawody prowadził sędzia 
klasy państwowej mgr Jan 
Heliosz przy pomocy Walde
mara Bogucińskiego.

J. H.

p o s z c z e g ó l n y c h  
pojedynków, w nawiasach 
wyniki setów i stan spotka
nia:

Gra pojedyncza kobiet: E. 
Sienkiewicz - L. Nawrocka 
2: 0 / 1 1: 0, 11: 6/, / 1:0/;  T. 
Sponda - B. Kaczmarek 2: 1 
/1 1: 10, 7: 11, 11: 1/, /2 : 0/. 
Gra pojedyncza mężczyzn: 
J. Szymik - A. Drużba 0: 2 
/1 7: 18, 13: 18, 2: 1/, A. Ko
pacz - T. Knop 1: 2 /14: 18,

15: 6, 13: 1 8 /, /2: 2/.
Grę podwójną kobiet ka

towiczanie oddali walkowe
rem nie wystawiając swojego 
duetu. Gra podwójna 
mężczyzn: A. Szczotok/M. 
Troszka - A. Drużba /R . Sut
kowski 2: 0 /1 8: 17, 15: 11/, 
/4: 2/. Gra mieszana: E. 
Sienkiewicz /J .  Szymik - L. 
Nawrocka/T. Knop 2: 1 
/5 : 15, 15: 11, 15: 8/, 5: 2.

/w a ck /

w  s z k o l e
Turniej miał na celu 

wyłonienie mistrzowskiej 
drużyny.

Pierwsze miejsce i wspa
niałą lampkę górniczą zdo
była drużyna oldbojów z Ze
brzydowic. W czasie turnieju

dzieży.
Maluchem w stara

30 listopada na ul. Świerk
lańskiej w Jankowicach kobieta 
prowadząca fiata 126p na ślis
kiej nawierzchni uderzyła bo
kiem w samochód ciężarowy 
star. Maluch spadł następnie ze 
skarpy. 40-letnia pasażerka auta 
doznała złamania obojczyka 
oraz wstrząsu mózgu i przebywa 
w szpitalu przy ul. Rudzkiej.

Wykopane kości 
Podczas prac ziemnych pro

wadzonych przez Zakład Ener
getyczny w Gotartowicach przy 
ul. Fabrycznej dzięki uzyskanej 
wcześniej informacji odnalezio
no 30 listopada fragmenty kości 
ludzkich. Pochodzą one praw
dopodobnie z czasów II wojny 
światowej. Prokurator Rejono
wy polecił przewieźć szczątki do 
prosektorium celem przeprowadzenia

działała także świetlica szko
lna serwująca pyszne ciasto, 
gorące i zimne napoje. Szko
da tylko, że na wspaniale 
przygotowaną imprezę i tak 
serdeczne zaproszenie nie 
odpowiedzieli mieszkańcy 
dzielnicy i w znikomej ilości 
przybyli kibicować.

przeprowadzenia badań.
Włamanie po złoto

Między 10. 30 a 12. 00 dnia 
1 grudnia włamano się do bu
dynku mieszkalnego przy ul. 
Nałkowskiej. Złodziej wybił 
szybę w drzwiach i skradł ze
garki i wyroby ze złota wartości 
3, 2 mln zł.

Prosto pod auto
1 grudnia o godz. 17. 10 na ul. 

Wodzisławskiej 37-letni pieszy 
wszedł wprost pod 
nadjeżdżający samochód fiat 
126p. Mężczyzna doznał 
ciężkich obrażeń ciała.

Nieudana kradzież
2 grudnia na ul. Kościuszki 

zmotoryzowany patrol policji 
drogowej zatrzymał 34-letniego 
mężczyznę, który usiłował do
konać zuchwałej kradzieży te
czki wraz z zawartością na 
szkodę mieszkańca Sosnowca.

N ASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
te l/fax  28-825, te l. 23-195

Biuro czynne 
od 9. 00 do 17. 00
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NASZE 
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
15 grudnia, godz. 18. 00, 

koncert piosenki żeglarskiej, 
występ zespołu „TONAM 
& SYNOWIE,,, cena biletu 
20. 000. -zł

Teatr Ziemi Rybnickiej
11 grudnia, godz. 9. 30 

i 11. 0 0 , spotkanie z telewi
zyjnym TIK-TAKIEM dla 
najmłodszych, występują 
ciotka Klotka, pan Tik-Tak, 
profesor Ciekawski i Faso
lki, cena biletu 20. 000. -zł

11 grudnia, godz. 18. 00, 
KONCERT GALOWY Or
kiestry Dętej
KWK„Krupiński„ z okazji 
jubileuszu 10-lecia, wstęp 
wolny.

15 grudnia, godz. 18. 00, 
KONCERT SYMFONI
CZNY orkiestry Symfonicz
nej Filharmonii Ziemi Ryb
nickiej pod dyrekcją Sławo
mira CHRZANOWSKIE
GO z udziałem GALINY 
WERNYGORY /gitara/, 
cena biletów 25. 000. - 
i 15. 000. -zł

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

14 grudnia, godz. 19. 00, 
„DYSKRETNY UROK 
BURŻUAZJI,,, film prod. 
h iszp a ń sk o -fra n c u sk ie j 
w reż. Luisa Bunuela, wstęp 
za okazaniem karnetów /do 
nabycia przed projekcją/ 
Kino Premierowe przy TZR

16 i 17 grudnia, godz. 
17. 00 i 19. 00 „LUNATY
CY,, horror prod. USA, 
reż. J .  Garris, cena biletów
20. 000,  - i 15. 000. -zł.

Dom Kultury
w Niedobczycach

12 grudnia, godz. 17. 00, 
otwarcie wystawy I KON
KURSU SZTUKI NIE
PROFESJONALNEJ im. 
Vincenta Van Gogha oraz 
spektakl teatru plastyczne
go.

13 grudnia, godz. 17. 00, 
„MILCZENIE OWIEC,,, 
film fab. prod. USA /od lat
18/

Kino VEGA w Żorach
11 grudnia, godz. 17. 00, 

„HOOK„ film prod. USA,, 
godz. 19. 30, „PRZYJ DZ 
ZOBACZYĆ RAJ,,, film 
fab. prod. USA.

12 - 14 grudnia, godz. 
17. 00v „PRZYJDŹ ZOBA
CZYĆ RAJ,, godz. 19. 00, 
„FISHER KING,,, film fab. 
prod. USA

16-20 grudnia, godz.
17. 00,  „OBSESJA 
NAMIĘTNOŚCI,,, film 
fab. prod. USA oraz o godz.
19. 00,  „SUŁTANI WESTE
RNU,,, film fab. prod. USA.

Kino ZEFIR 
w Boguszowicach 

11 grudnia, godz. 17. 00 
i 19. 00, „MOJA DZIEW
CZYNA,,, film fab. prod. 
USA

13-18 grudnia, godz. 17. 00 
i 19. 00, „HOT SHOTS,,, 
film fab. prod. USA

/g w /

Sylwester
na Małej Scenie Rybnickiej
Zabawy sylwestrowe na 
Małej Scenie Rybnickiej 
mają już swoją renomę 
i stałych bywalców. Dla 
nich, ale nie tylko, ważną 
będzie wiadomość, że pod 
telefonem 23195 można już 
rezerwować bilety na zabawę, 
w czasie której zostanie przy
witany Nowy Rok.

Organizatorzy obiecują 
muzykę, przy której nogi 
tancerzy najróżniejszych po
koleń nie spoczną ani na

chwilę, w tym już dzisiaj kla
syczną muzykę lat 60-tych. 
Będą też konkursy i zabawy.

Cena biletu od pary w tym 
roku wynosi 900. 000. -zł 
łącznie z konsumpcją. W niej 
przewidziane m. in. zimna 
płyta, barszcz z krokietem, 
słodycze i owoce. Radzimy 
się pośpieszyć z zamawia
niem biletów - ilość miejsc 
ograniczona a sprzedaż bi
letów potrwa wyłącznie do 
Wigilii.

/g w /

J a nina P od lodow ska 

Trzy gwiazdy 
nad wodą

/ p o w ie ś ć  d la  m ło d z ie ż y  o d c . 2 /
Był rok 1428, kiedy książę 

Polko jawnie stanął po stro
nie husytów.

Kiedy ci wtargnęli do jego 
posiadłości w Głogówku, nie 
było księcia w grodzie. Za
nim się to stało, wyjechał do 
Gliwic, jakby niczego nie po
dejrzewał. Widocznie musiał 
być już wcześniej w zmowie 
i pragnął, by wyglądało na 
zaskoczenie. Grodu przed
tem nie przygotowywał do 
obrony, jak to czynili inni 
książęta śląscy, również nie 
wziął udziału w ich zjeździe, 
kiedy radzili nad odparciem 
najazdu.

Wezwany potem przez je
dnego z wodzów czeskich 
husytów, Weleka Kudelni- 
ka, do Głogówka wrócił i te
raz już jawnie wszedł w przy
mierze z czeskimi wojowni
kami.

Dla tych swoich poczynań 
zyskał potępienie ze strony 
innych książąt, chociaż oj
ciec jego Bolko IV i stryj 
książę Barnard
Niemodliński w tajemnicy 
ruchowi sprzyjali. Ludność 
polska miasteczek i wiosek, 
szczególniej ci najbardziej 
uciemiężeni i wyzyskiwani 
przez niemiecką władzę i nie
mieckie klasztory gotowi by

li przyłączyć się, spodzie
wając lepszej doli.

Lestko Radostowicz nie 
znał się na wielkich planach 
politycznych, jakie książę 
Bolko wiązał ze sprawą hu
sytów, ale wydawało mu się 
słuszne wszystko, cokolwiek 
książę poczynał, wiedział, że 
jego pan był mężem wiel
kiego rozumu, stał za pol
skim obyczajem i polską 
racją na Śląsku.

- Przecież ten Luksembur- 
czyk sam zaczął z Czechami - 
rozmyślał Lestko drogą.

- Pierwszy spustoszył im 
wielkie połacie kraju - to 
mieli to cierpieć...? Wyczer
pała się cierpliwość i zaczęli 
robić to samo. A najwięcej to 
się rzucono na te niemieckie 
klasztory, które lud musiał 
drogo żywić.

Książę Bolko też poroz
wiązywał w swoich po
siadłościach bractwa zakon
ne, ale zostawił klasztor bra
ci mniejszych tych, co 
księciu sprzyjali.

- A ten Jan Huss - to 
musiał być naprawdę bardzo 
odważny człowiek - snuł Le
stko swoje rozmyślania, 
jadąc z Gliwic ku Rybniko
wi.

c. d. n.

PROGRAM TELEWIZYJNY
2130 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Klub filmowy „Dwójki„ - 
„Szklane serce,, - film fab. prod. 
niemieckiej, reż. Werner Herzog 
24. 00 Panorama 
0. 10 Studio Sport 
0. 30 Zakończenie programu

—
ŚR O D A

16. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Ministerstwo Strachu,, - 
film fab. prod. USA
11. 30 Dalecy a bliscy
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 15 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - ryba 
wigilijna
12. 45 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
13. 00 Katalog zabytków - Ło
wicz A ated ra /
13. 10 Sztuka świata zachodnie
g o /3 /
13. 45 Pegaz młodych - Po co 
nam ci krytycy
14. 15 Sensacje XX wieku: Poje
dynek na pustyni/2/
14. 45 Teatr telewizji: Adam Mi
ckiewicz „Pan Tadeusz,, - księga 
VIII
1530 Dzieło, arcydzieło, kicz - 
Artur Grottger
1535 Szkoły' w Europie - eduka
cja na ludzką miarę
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów: 
„Mój program na antenie,, oraz 
film z serii „Oddział dziecięcy,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Na wariackich papie- 
rach„ - ser. USA
18. 15 Stop - magazyn ekologicz
ny
18. 40 Laboratorium: czy są fale 
grawitacyjne
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 20 Studio sport - eliminacje 
mistrzostw świata w piłce nożnej 
- mecz Turcja - Holandia
22. 00 Program publicystyczny 
2230 Leksykon polskiej muzyki 
rozrywkowej - „T„
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Królowa Bona,, / !  /  
0. 05 Zakończenie programu

Jerofiejewem,, - angielski film 
dokum.
22. 50 „Grudniowe taśmy,, - film 
dokum, o wydarzeniach grud
niowych w Trójmieście w 1970 r.
23. 20 „Lata 80-te„ - filią dok. 
o telewizyjnej propagandzie sta
nu wojennego 
0. 50 Panorama 
0. 15 Zakończenie programu

f i a CZWARTEK

17. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach v
10. 00 „Kojak, / 6 /
10. 55 Z wiarą w nowe - program 
redakcji katolickiej
11. 30 Wojna mózgów - wojs
kowy film dokum, o pracy kryp- 
tologów
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań:sumy 
afrykańskie
12. 50 „Podwodna odyseja ekipy 
kapitana Cousteauv
13. 40 Eko-lego „Ch„ - Jan Cho
inka
13. 55 Nie tylko dinozaury
14. 15 Zwierzęta świata - Na Se
szelach
15. 35 Najlepsi na start - czyli 
1500 sekund ze zwierzętami - 
teleturniej
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów 
„KWANT,, oraz „Animals in 
action,, / 9 /
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dzień za dniem,, / !  /  se
rial obyczajowy prod. USA
18. 15 Magazyn katolicki
18. 40 „Żulu Gula,, - program 
satyryczny Tadeusza Rossa
19. 00 Tęczowy mini - box
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Kojak„-/6/serial krymi
nalny prod. USA
21. 05 Tylko w „Jedynce,,
22. 15 „Tak jak przed laty,, - 
recital Grażyny Świtały
22. 45 Wiadomości
23. 00 Dziś w senacie
23. 10 Reporter
23. 45 Język włoski dla 
początkujących
24. 00 Zakończenie programu

14. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
6. 00 Kawa czy herbata
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole 
930 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Dynastia, / 1 66/
11. 00 Szkoła dla rodziców
11. 20 Dzieci to lubią - sma
kołyki dla dziecka
11. 30 Good News Festiwal - 
program muzyczny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Język francuski/13/
12. 45 Świątynie przyrody - film 
produkcji franc.
13. 15 Język niemiecki /1 5 /
13. 45 Oblicza Austrii - film 
prod. niem.
14. 15 Język włoski /1 5 /
14.30  Język angielski /1 5 /
15. 00 „ALF,, - serial komediowy 
prod. USA w wersji ang.
15.30  Prezentacje w Kolbuszo
wej
16. 00 Program dnia
16. 05 Luz - program nasto
latków
17. 00 Teleexpres
17. 20 „ALF,,
17. 50 Klub dobrej książki
18. 10 „Magazynio,, - pr. satyry
czny
18. 20 Z Polski rodem - magazyn 
polonijny
18. 45 Polska z oddali - Jan No
wak Jeziorański
19. 00 Wieczorynka 
19.30  Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr Telewizji:  Jean
Anouilh „Wspaniałe życie,,
21. 55 Wiadomości
22. 10 „Pogranicze w ogniu,, 
/1 6 / - serial TP
23. 10 „Garść ziemi ojczystej,, - 
film dokum. o Adamie Bieniu 
/ostatnim żyjącym przywódcy 
podziemnego państwa polskie
go sadzonego w tzw. „Procesie 
szesnastu, /
0. 35 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
serial anim.
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
930 Kolekcjoner - magazyn 
hobbystyczny
10. 00 Język angielski /4 1 /
10. 30 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów,,?,,
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport - magazyn żeglarski
16. 55 „Tajemnicze złote miasta,, 
- ser. anim. prod. japon.
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych
17. 50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Mr. Root podbija Eu
ropę,, /4 /
20. 00 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/1 6 /
20. 30 „Feliks Dzierżyński ląduje 
w Warszawie,,
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22. 05 Rewelacja miesiąca - Jules 
Massenet „Manon,, - spektakl 
baletu królewskiego Covent 
Garden w Londynie
23. 00 Maraton trzeźwości - 
Świat po drugiej stronie muru
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

15. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Pogranicze w ogniu,, 
/1 6 /se r. TP
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 20 Przyjemne z pożytecznym
11. 40 Gotowanie na ekranie
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: 
Tęczowe ryby
12. 50 Świat chemii /1 6 / - ser. 
popularnonaukowy prod. USA
13. 20 Kuchnia - tarcie
13. 35 Surowce: ryż
13. 50 Rysuj z nami
14. 05 Księga cudów techniki
14. 20 Spotkania z cywilizacją - 
nowości nauki i techniki 
1430 Tele-komputer
14. 50 „Gwiazdy, /6/-„Big band 
i co dalej?,, - ser. dokum.
15. 20 My w kosmosie - historia 
astronautyki
15. 35 Joystick - zabawa z kom
puterem
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik-Tak oraz 
„Dennis-Zawadiaka,,
16. 50 Język angielski dla dzieci
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Królik Bugs„film animo
wany produkcji USA
17.50 „Murphy Brown, / 1 3 
o s t /
18. 15 Rewizja nadzwyczajna
18. 45 Armie świata - wojskowy 
program publicystyczny
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
19.55 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej „Ministerstwo strachu,, - 
film prod. USA
21. 45 Gra o pieniądze - maga
zyn gospodarczy
22. 15 Telemuzak - magazyn mu
zyki rozrywkowej
22. 45 Wiadomości
23. 05 Rozmowy z Nikodemem 
/A ID S /
23. 45 Powrót Bardów - Jerzy 
Filar
0. 15 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta- 
rianie,, - ser. anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język włoski dla 
początkujących /1 1/
10. 15 Język angielski w nauce 
i technice / 1 1/
10. 30 Język francuski /9 /
11. 00 Ojczyzna - polszczyzna
11. 15 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 
„Dwójki,,
16. 25 Powitanie 
16.30 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum - ubezpieczenia
16.55 „Kapitan Planeta i Plane- 
tarianie,, /pow t/
17. 20 Ojczyzna - polszczy zna
17. 40 Moja wiara
18. 00 Programy lokalne 
1830 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /pow t/
18. 55 Europuzzle
19. 00 „Nasz zmieniający się 
świat, /7 /„K ontrola klimatu - 
czy to możliwe?,,
20. 00 Reporterzy dwójki przed
stawiają
2030 Kobiety jazzu: wokalistki 
- film prod. USA
21. 00 Panorama

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, - „Ostatni 
mecz,, serial anim. jap.
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język angielski /1 1/
1030 Język niemiecki /1 1/
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów „2„
11. 30 Studio Sport - wielkie go
nitwy’
16. 25 Powitanie 
16.30  Panorama
16. 40 Sport - magazyn tenisowy 
16.50 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
16.55 „Piłkarze,, - „Ostatni 
mecz,,
17. 20 Ekostres - co mamy 
z Targów Pokeko 92
17. 40 Giełda - magazyn kupców 
i przemysłowców
18. 00 Program lokalny
1830 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Mężczyźni się nie po
ddają,, -film fab. prod. kanadyj
skiej
20. 20 „Rok więcej - rok mniej - 
notatki z World Press Photo,,
21. 00 Panorama
21.30  Ekspres reporterów
22. 00 Teatr w kadrze: „Z Mosk
wy do Pietuszek z Wieniediktem

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Nowe przygody He-Ma
na,, - ser. anim. prod. USA
9. 00 Transmisja obrad sejmu
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Język angielski w nauce 
i technice / 1 1/
16. 55 „Nowe przygody He-Ma
na,,
17. 20 Multihobby - magazyn
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepos
politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18. 55 Europuzzle /pow t/
19. 00 „Cywilny front,, / 9 /  - 
„Niuanse,, ser. prod. USA
19. 50 Cienie życia - Kaszub z sa
moobrony
20. 00 Wielka piłka
20. 45 Ad Vocem - program Je
rzego Bralczyka
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Teatr sensacji: Jean Cos
mos - „Pomarańcze,,
23. 15 Kroniki studia 4 - rewolu
cja telewizyjna w Rumunii - film 
dokumentalny prod. francuskiej 
0. 05 Panorama
0. 15 Zakończenie programu
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PROGRAM TELEWIZYJNY

PIĄTEK 

11. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Przedszkolny koncert ży
czeń
10. 00 „Bomz, czyli bez stałego 
miejsca zamieszkania,,
11.30 Kwadrans na kawę 
11.50 Sto lat - magazyn ubez
pieczeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Zapowiedź programów 
telewizji edukacyjnej
1235 Temat dnia - Bez mar
ginesu
13. 00 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,, / 8 /
13.55 Warszawa zaprasza /In 
formator kulturalny/
14. 10 Teleplastikon /Społeczne 
problemy współczesnej Europy/ 
1430 Dokument trochę inny
15. 00 Odpowiem na każde pyta
nie
15. 15 Szkoła żon - Stara panna 
1535 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla maturzystów 
15.55 Jaka szkoła? - spór o wy
chowanie techniczne
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Ciuchcia oraz 
film z serii: „Tao, Tao,,
16.50 Język angielski dla dzieci 
/5 7 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Ofiara Pearl Harbour,,
18. 20 „Po roku... Po latach... - 
reportaż ze zjazdu absolwentów
18. 15 Każdy ma prawo /p ro
gram z udziałem przedstawicieli
Komitetu Helsińskiego/
1830 Randka w ciemno
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Tęcza Finiana,, musical 
prod. USA
22. 45 Wiadomości
23. 05 Historia Hollywoodu /5 /  
23.55 „W imię godności człowie
ka,, - paryska gala światowych 
gwiazd
0. 50 Siódemka w Jedynce -„Śla
dami pana Hulot,, / 2 /
1. 35 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - ser. anim. prod. USA
9. 00 Transmisja z obrad sejmu
16. 25 Powitanie 
16.30 Panorama
16. 40 Sport
16.55 „Wojownicze żółwie Nin
ja,,
17. 20 „Kate i Allie,, /1 4 /
17. 45 „Penelopy,, - żony poli
tyków: Małgorzata Bocheńska - 
Parys
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
21.30 Sport
21. 45 Benny Hill
2235 „Plac Hiszpański,, / 2/ser. 
obyczajowy prod. włoskiej 
0. 05 Panorama 
0. 15 Noc cykad
1. 10 Zakończenie programu

 SOBOTA 

12. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
7. 25 Program dnia 
7. 30 Wieści
7. 40 W smudze cienia
8. 00 Z Polski...
8. 15 Rynek-Agro - program 
o wiejskim biznesie
8. 35 Wszystko o działce
9. 00 Wiadomości
9. 10 „Ziarno,,

9. 35 5-10-15 film z serii „Krzysz
tof Kolumb,,
10. 50 Język angielski dla dzieci
11. 00 Sobotnie Rendez-vous - 
Homo Ludens, cz. l
11. 30 13 grudnia 1981 r. - pro
gram dok.
12. 00 Wiadomości
12. 10 Eko-echo
12. 20 Podróże na Celuloidzie - 
Amazonia /2 /
13. 00 Walt Disney przedsta- 
wia: „Super Baloo,,
14. 25 Teatr wspomnień: Fried
rich Durrenmatt „Wizyta star
szej pani,,
15. 55 Sobotnie Rendez-Vous - 
Homo Ludens /2 /
16. 35 Teatr Telewizji - „W życiu 
jak w teatrze,, /1 0 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Domek na prerii,, /2 3 / - 
ser. prod. USA
18. 15 Wiecznie zielone - teletur
niej muzyczny
18. 30 Pegaz
19. 00 Małe wiadomości DD
19. 10 Wieczorynka „Przygód 
kilka wróbla Ćwirka,,
19. 30 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 30 „Wielki Waldo Pepper,, - 
film fab. prod. USA
22. 25 Nauka, pasja, przyszłość - 
widowisko publicystyczne
23. 10 Wiadomości
23. 20 Sportowa sobota
23. 45 „Chimera,, / l /  - film sen- 
sac. prod. ang.
1. 25 Kanał 5 - program rozryw
kowy
2. 10 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7. 30 Peryskop - wojskowy ma
gazyn morski
8. 00 Panorama
8. 05 Ulica Sezamkowa
9. 05 ONA - magazyn dla kobiet
9. 25 Powitanie
9. 30 Tacy sami - program 
w języku migowym
9. 50 Magazyn przechodnia
10. 00 Wspólnota w kulturze
10. 30 Artysta i jego świat „Tur
ner w Tate Gallery,,
11. 00 Seans filmowy - program 
Ewy Banaszkiewicz
11. 30 Klub Yuppies?
12. 00 Wzrockowa lista prze
bojów Marka Niedźwieckiego
12. 30 Auto-magazyn
13. 00 Sport - koszykówka zawo
dowa NBA
13. 50 Co słychać? program Ali
cji Reslich-Modlińskiej
14. 20 Róbta co chceta
14. 40 Image - style w modzie
14. 50 Zwierzęta świata „Na 
ścieżkach życia,, / 3 /  „Poszuki
wanie pokarmu,, - ser. dok. 
prod. ang.
15. 40 Co jest grane?
15. 50 Powitanie
15. 55 Rody Polskie - Sapieho
wie / 2 /  - film dokum.
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Pełna chata,, /24/- ser. 
prod. USA
17. 10 Wielka gra - teleturniej
18. 00 Program lokalny
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 Akademia filmu polskie
go: „Jak być kochaną,,
20. 25 Studio sport - Puchar Eu
ropy w podnoszeniu ciężarów
21. 00 Panorama
21. 30 Słowo na niedzielę
21. 35 Okolice wyobraźni
22. 25 „Głos serca,, /2 /  serial 
obycz. prod. ang.
23. 15 „Imagine - John Lennon,, 
cz. l
24. 00 Panorama
0. 10 „Imagine - John Lennon,, 
cz. 2
1. 10 Zakończenie programu

NIEDZIELA

13. 12. 1992
PROGRAM 1 
6. 55 Program dnia

7. 00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,,
7. 45 Rolnictwo na świecie
8. 00 Przystanki codzienności
8. 20 Notowania
8. 45 Polskie ZOO /p o w t/
9. 00 „Zamek Eureki,, - serial 
prod. USA
9. 25 Teleranek
9. 50 „Dzieci z ulicy Degrassi,, - 
serial prod. kanad.
10. 15 Język angielski dla dzieci
10. 25 „Japonia,, / 6 /  - serial do
kum. prod. ang.
11. 25 Morze - magazyn
11. 45 Tydzień - magazyn rol
niczy
12. 30 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
13. 00 Scena młodego widza: 
„Ballada o Kasi i drzewie,,
14. 00 Country Ameryka /8 /
14. 25 „Teoś„ film dokum.
15. 00 Studio sport - Finał pu
charu świata w piłce nożnej: Sao 
Paulo - Barcelona
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dynastia, / 1 66/
18. 20 7 Dni - Świat
18. 50 Odjazdowa Telewizja Pi
racka Ucho - Kabaret Elita
19. 05 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Film fabularny 
21. 55 Sportowa niedziela
22. 15 Górnicy z kopalni „Wu
jek,,
23. 15 Wieczór konesera „Camil
le Claudel,, dramat psych., reż. 
Bruno Nuytten
1. 45 Zakończenie programu

PROGRAM 2
6. 45 Przegląd tygodnia /dla 
niesłyszących/
7. 15 „Mała księżniczka,, - serial 
anim. prod. jap.
7. 40 Film dla niesłyszących 
„Rozmowy kontrolowane,, - 
komedia prod. polskiej
9. 20 Słowo na niedzielę /dla 
niesłyszących/
9. 25 Powitanie
930 Program lokalny
10. 30 Mini lista przebojów
11. 00 Recital na dwa fortepiany 
- Martha Argerich i Alexander 
Rabinovitch
12. 00 „Rodzinny bumerang,, 
/3 2 / - serial prod. australijsko- 
angielskiej
12. 45 Krakowskie legendy - Pie
skowa skała
13. 00 Podróże w czasie i prze
strzeni „Drogi i bezdroża sowie
ckiego komunizmu,, /3 / - „Sta
lin, czyli socjalizm, który nie był 
socjalizmem,, - cz. l
13. 50 Weekend
14. 10 Zwierzęta wokół nas - 
Podaj łapę
14. 40 Przecież to znamy „Al
bum Tatrzański,,
15. 00 Wydarzenie Tygodnia
15. 30 Godzina z Hanna Barbera
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,, 
„Trójkąt,,
17. 10 Skończył się wiek XX - 
film dokum.
17. 35 Pisarze - Emigranci - Ta
deusz Nowakowski
18. 00 „Stasiuk,, - reportaż o au
torce książki „Mury Hebronu,,
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
Kapitana Misia,,
18. 35 „Żeglarzu do dzieła,,, film 
fab. prod. ang.
20. 10 Telekonferencja dwójki
21. 00 Panorama
21. 35 Koło fortuny - teleturniej
22. 10 „Hafiz i Petrarka,, - gazele 
i sonety o miłości, wykon. Piotr 
Fronczewski, Daniel Olbrychs
ki
22. 35 „Istniejący lecz niemożli
wy,, - Jan Peszek
23. 05 Bolivia Manta - koncert 
muzyki andyjskiej
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

8 

Pod znakami zodiaku

BARAN
Zagoniony człowiek taki - mówisz, co wcale nie usprawiedliwia 

Twojego niewielkiego zainteresowania sprawami rodziny. Robisz 
uniki...

BYK
Przyzwyczaiłeś się do bierności i nadal oczekujesz postawy 

aktywnej tylko od innych. A potem narzekasz na brak perspektyw...
BLIŹNIĘTA

Metoda Jestem sobą, Jest skuteczna nie tylko w miłości... Również 
w kontaktach przyjacielskich i zawodowych...

RAK
Wchodzisz w zupełnie nową dla siebie sytuację. Czy poradzisz sobie 

z odpowiedzialnością jaka na Ciebie spadła? Spróbuj z ołówkiem 
i kalendarzem w ręku nad tym się  zastanowić.

Poprzeczkę ustawiłeś sobie bardzo wysoko, zresztą trochę wbrew 
sobie, przyjmując takie zrządzenie losu. Ku zdziwieniu bliskich, 
a i samego siebie, sprostałeś wyzwaniu... Tak trzymaj!

• PANNA
Zakład pracy ze swoją napiętą atmosferą i napiętymi terminami jest 

Twoim naturalnym środowiskiem. Czujesz się w nim jak ryba 
w wodzie. Tylko pozazdrościć mocnych nerwów.

Masz wyjątkowy talent rozjemczy, co wykorzystują wszyscy bliscy. 
Nie odmawiaj pomocy, możesz jej również potrzebować.

SKORPION
Nawet to, że jesteś pochłonięty interesami nie zwalnia Cię od 

podtrzymywania starych przyjaźni. Wiele osób liczy na Ciebie i Twój 
rozsądek.

STRZELEC
Jest okazja do zakopania toporu wojennego, co przyniesie ulgę 

i Tobie i stronie przeciwnej! Owoce pokoju mogą okazać się bardzo 
słodkie.

KOZIOROŻEC
Nie jesteś z tych, którzy dają się zepchnąć na drugą linie, lubisz 

szybko realizować swoje marzenia. Nic nie stoi temu na przeszkodzie...
WODNIK

Najtrudniej jest przyznać się przed samym sobą, że ponieśliśmy 
klęskę, choć jest to pierwszy impuls do odbicia się od dna. Masz tego 
świadomość...

RYB Y
Rzeczywistość traktujesz poważnie i intensywnie ją  przeżywasz, co 

się niekiedy odbija na Twoim zdrowiu. Więcej dystansu do siebie 
i innych.

W duchu ekumenizmu
Zwycięstwem chóru „Sla

vica Musa„ z Knurowa za
kończył się II Konkurs 
Chórów im. ks. Anzelma 
Skrobola w Jastrzębiu Zdro
ju. Poza konkursem 
wystąpiły: chór „Melodia,,, 
Czechosłowacja, chór Kato
lickiego Zrzeszenia Młod
zieżowego z Budapesztu, 
a także dwa młodzieżowe 
chóry z Rybnika: „Cante
mus„ Szkoły Muzycznej 
oraz „Bel Canto,, z I LO.

Kolejny, trzeci już kon
kurs planowany jest na lis
topad 1994 r. Organizatorzy

zamierzają rozszerzyć for
mułę przedsięwzięcia
i pragną zorganizować zda
rzenie artystyczno-religijne 
w duchu tolerancji i ekume
nizmu. Zostaną podjęte sta
rania, żeby oprócz chórów 
katolickich, ewangelickich, 
świeckich mogły wystąpić 
zespoły innych wyznań np. 
zespół kantorów z synagogi 
czy chór prawosławny z cer
kwi.

Formuła konkursu będzie 
zmierzała do szeroko 
podjętego ekumenizmu.

Zobaczymy!!
/róż /

NOWINKI w KUCHNI

C h r u p i ą c a  c e b u l k a
/ p o  i n d y j s k u /

175 g obranej cebuli, olej 
do smażenia.

Przepołów cebule wzdłuż 
i potnij poprzecznie w bar
dzo cienkie, równe plasterki. 
Rozgrzej na średnim ogniu 
olej na patelni o średnicy 
20-25 cm. Oleju ma być 
głęboko na 1 centymetr. 
Kiedy będzie gorący wrzuć

cebulę. Smaż mieszając, aż 
zrobi się czerwonawo- 
brązowa. Wyjmij łyżką ce
dzakową, odsącz na papie
rze kuchennym. Cebulkę 
można przechowywać przez 
kilka dni. Jest smakowitym 
dodatkiem do ugotowanych 
potraw. Dodaje też smaku 
i koloru sosom, w których 
gotujemy mięso i warzywa.

5 minut łamania

Fatałachy z naszej szafy

głow a?
Zostało udowodnione, że 

80 procent ciepła ucieka 
z organizmu ludzkiego... 
przez głowę. A ponieważ 
nasz klimat kalifornijski nie 
jest, gdy zbliża się plucha, 
zmuszone jesteśmy do 
założenia... No właśnie, 
i wtedy zaczyna się dylemat - 
czego? Wełnianej czapki? 
Obciska głowę i jest nietwa
rzowa - odpowiadamy. Be
ret? Banalny - wszystkie 
chodzą w beretach. Kape
lusz? Jestem za niska, 
wyglądam śmiesznie lub za 
poważnie. Kaptur? Za duży 
- spada mi na oczy. Można 
tak w nieskończoność, bo 
dziewczyna zawsze coś wy
myśli, żeby jeszcze trochę 
pochodzić z gołą głową, co 
jest oczywiście nierozsądne, 
a i nieestetyczne, gdy złapie 
nas mokry śnieg, a nie mamy 
parasola.

Jaka więc rada? Trzeba 
przekonać siebie, że orygina
lny sposób założenia na 
głowę zupełnie banalnego 
nakrycia jest możliwy. 
A szczytem marzeń byłoby 
znalezienie czegoś ekstra.

Miała to szczęście moja 
przyjaciółka, bo na widok jej 
nowego kapelusza onie
miałam... A to czarne, ak
samitne, miękkie cudo z ron
dem podniesionym z przodu 
i z przyczepioną aksamitną 
różą, wyszperała jej córka, 
uczennica I LO im. Po
wstańców Śląskich, na jed
nym z największych pchlich 
targów w Europie - w Lon
dynie, do którego udała się 
na szkolną wycieczkę. Lon
dyn jak to Londyn, powitał 
młodzież mgłą i chłodem, 
trzeba było więc awaryjnie 
coś kupić na głowę. Po po
wrocie, pięknym kapelu
szem córka podzieliła się 
z mamą...

Szukajmy więc czegoś 
oryginalnego na głowę, 
a przynajmniej wykażmy 
fantazję w sposobie zakłada
nia.

Wróżka

I lu s tr a c je  r ó ż n ią  s ię  w  8  m ie js c a c h . Z n a jd ź  r ó ż n ic e .

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
14 grudnia br., wylosowana 
zostanie nagroda. Będzie nią 
1 kg świeżej szynki ufundo
wany przez firmę PIOTRO
WSKI I SPÓŁKA, pro
wadzącą swe sklepy rzeźni

cze w Rybniku, przy ul. So
bieskiego, tel. 216-35.

Rozwiązanie prosimy 
przesłać na kartkach poczto
wych na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,,, Rybnik, ul. 
Kościuszki 54.

Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z „GR„ nr 46

z dnia 20 listopada br. otrzy
muje: Mariola Rosiak, Ryb
nik 8, ul. Kadetów 2c/3.

Nagrodę prosimy odebrać 
w Sklepie Rzeźniczym Nr 
1 Firmy „Piotrowski 
i Spółka,,, Rybnik, ul. Sobie
skiego 21 /proszę zabrać 
dowód tożsamości/.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


