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 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE
Zarząd Miasta Rybnika�

o g ł a s z a
ustny przetarg nieograniczony na miejsce pod pawilony�

handlowe usytuowane na targowisku miejskim przy ul. Hallera
�7�� �+�/�(+�,�'34(+��+�/�+�%�+���*��*&�'�6+�/�8�2��2�

��+&�&�����$&+�/�3'4��&+�2%�5�%+��0����+���;(����7� 130 mln�
zł.

2.  Cena wywoławcza 1 m kw. miejsca pod pawilon wynosi�
100. 000. -zł E*��/(&/�3'*���+&��'3� �%9+�/� &+� �/0�(/���+�'�
,�'34('E

F7�� �%9+�1� *&�'�6+��$� 24�+0+� 4�1� �� �/4���;(�� �%9+�/�
�+�8��'3� �����$&23$('3� &8�*��'� &� �+6*��+&��$� G()�+9$�
�+*/� ��+4�+7

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji�
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.

Przetarg odbędzie się w dniu 5. 01. 1993 r. o godz. 10. 00�
w sali nr 37 I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul.�
B. Chrobrego.

H+*�2,� �/��4�� FI� ,0�� E*0+� �/8�/�+3$('8�� %�&'�+�8�
&�4�+3'�&+0�(&��'��+�%�(&'��('�/�%+��0��2E7�H+*�2,��+0'6/�
�%9+(�5� �+3%.>��'3� ��*��2�%�&'�+�82�*�� 8�*&7� �7�FI� �� �+4�'�
G�&1*2� ��+4�+� �/����+7� ��*+������ �+0'6/� �%9+(�5� ��4&��
��8+��&+(/3�/�%�&'�+�82� �� �/4���;(�� DI7�III7��&97

�+�&$*� ��+4�+� &+4��&'8+� 4���'� %�+��� �*4�$%�'��+�
�� �+6*'3� ()��0�� �*� %�&'�+�82� �'&�%�*+��+�%�&/(&/�7

Zarząd Miasta Rybnik�

� 8 9 + 4 & +

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości�
zabudowanej budynkiem b. Kina „Górnik,, , położonego�
w Centrum m. Rybnika przy ul. Miejskiej J��+�*&�+9('���%��7�
K�L� ,C-� &+%7� �� �H� �7����BC� �+,'�� �� �H� KJJI7

�2�+�2�+� �2*/��2� �/��4�� F7�BBI7�I� ,F7
Cena wywoławcza: l .  100. 000. -zł
�0�64&/()� ��<��,+(3�� 2*&�'0+� �+(&'0���� H/*&�+92� �'�=

*'&3�� ����4%�*+���� ��2��+,�� G�&1*2� ��+4�+� �/����+� �� �'07�
CCFJL7

H�&3+� ��'�2()�,�;(�� �� *��2� D7�I�7����F� �7� �� 8�*&7� �I7�II7
Przetarg odbędzie się w dniu 7 stycznia 1993 r. o godz. 11. 00�

w sali nr 37 i piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku ul.�
B. Chrobrego 2.

H+*�2,� �/��4�� �I� %��('��� ('�/� �/��9+�(&'3-� ��.�'�
�+0'6/� �%9+(�5� �� �+4�'� G�&1*2� ��+4�+� �/����+� �+3%.>��'3�
*�� *��+�%�&'�+�82�8�*&7� �I7�II7

��*+�������+0'6/��%9+(�5���4&����8+��&+(/3�/�%�&'�+�82�
�� �/4���;(�� DI7�III7��� &97

H�%�&/%+*�2� ��'�&+�+�(�+� 2,��/�%�&'&� �/8�/�+3$('8��
%�&'�+�8-� �+*�2,� ��'�%�*0'8+�&�������7

�+�&$*� ��+4�+� �/����+�&+4��&'8+� 4���'�%�+��� �*4�$%�'=
��+� �� �+6*'3� ()��0�� �*� %�&'�+�82� �'&�%�*+��+�%�&/(&/�7

��������	�  �G���� ���G��!�	� &+��2*��$� �*�
�+�/(),�+4�#

- Technika budowlanego ��4%'(3+0��;5�*��8���+�4�+����4���
,�4��&+

- 4 brukarzy z kwalifikacjami
-elektryka *��4/�()����&+(3��20�(&�/()�4/8�+0�&+(3��;��'�0=

�/()
- operatora spycho-ładowarki „Ostrówek,,

H+�2���� %�+(/� �� %9+(/� *�� 2,.��'��+� �� *&�+0'� �+*��
4�'*&��/�%�&'*4�1����4��+� ul. Jankowicka 41.

Rok
w statystyce

M+��%���<��,��+9+��+4�
	!���	���  �M��-� ��'��=
���(&�+� G�&1*2�  �+�2� �/=
��0�'8�� �� �/����2-� %�=
,�1*&/� �� 4�/(&��+-�+��D�8�2*
��+����C��7����+4&/,�,�';(�'�
przyszło na świat 2103 dzieci,�
&+;� �� związek małżeński�
wstąpiło 706 par. M'6'0�� ()�=
*&��&+;����1�,��'3�%�&/3',�$-�
+0'� 3+�6'� 02*&�$� �&'(&/��4=
��;5-� ������/,�4+,/,� (&+4�'

zmarło w Rybniku 1417�
�4.�-� zaś rozwiodło się 78�
par.

	7�  �3�+-� ��,'��23$(� �'�
*+�'�0�(&���'�4���'�*&�9+-�6'�
�+�*&�� %�&/%�,��+3$� ��'�
�'&20�+�/� 0+�� %�%�&'*��()7�
M+�� 4+,+� &+��4'����+9+-�
��&��*/�4�+����$���,�';(�'�
��7� �I�%��('��� �0�;(�� &+�+�=
�/()� ,+96':4��7

@�*����'� 3'4�� �� %�&�4=
�+9/()� %�&/%+*�+()7� �� �+��
�� +�+0�8�(&�/,� ���'4�'� ��=
�2� ����� 2��*&�9�� 4�1� 2� �+4�
C�KK� *&�'(�-� &,+�9�� �DDJ�
�4.�-� &+;� �� &��$&'��
,+96':4��� �4�$%�9�� KDJ�%+�7
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Mała Scena Rybnicka�
31 grudzień, ZABAWA�

SYLWESTROWA, �4�1%�
�II7�III7��� &9� E�*� %+�/� ��
9$(&��'� &� ���42,%(3$E
Kino Premierowe przy TZR�

29 i 30 grudnia, 8�*&7�
�K7�II� �� ��7�II-� „STÓJ, MA
MUŚKA STRZELA,,, ��=
,'*�+�%��*7� USA &�Sylwest
rem Stallone i Tutti Bomows-�
kim ����0+()�89.��/()-�('�+�
��0'�.�� �D7�III7��� �� �C7�III7��&9�

W programie na styczeń�
1993 r. m. in. „BESTIA,,,�
„ŚWIAT WAYNE’A, „ „ZA

N�������	�--O
Kino „Zefir,, 

Boguszowicach�
23 grudnia, 8�*&7� �K7�II�
�� ��7�II-� P�!�������---�
<�0,� <+�7�%��*7� G �� E�*� 0+��
�DE

27-40 grudnia, 8�*&7� �K7�II�
�� ��7�II-�P�����F-�P�<�0,�<+�7�
%��*7� G ��E�*� 0+�� �DE

Kino VEGA w Żorach�
23 grudnia, 8�*&7� �K7�II�

�� ��7�II� P����� ��=
 �����---� <�0,� <+�7� %��*7�
G �� E�*� 0+�� �BE

27-30 grudnia, 8�*&7�1K7�II�
�� ��7�II-� P����� ��=
 �����---� <�0,� <+�7� %��*7�
G ��E�*� 0+�� �BE
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Świąteczne propozycje Kanału F
�/���(�+��'0'��&3+��+�0�=

�+� %�&/8����+9+� 4%'(3+0�/�
%��8�+,� ;��$�'(&�/7� H�%�'=
��4&/� *&�':� ;��$�-� ��.�/�
%�&/%+*+� �� %�$�'�-� ',�43+�
��&%�(&��'� 4�1�326� �*� 8�*&7�
�L7�II7� @�&+� 4�+9/,�� %�&/(=
3+,�-�P�+�+9�"P�%��+6'�<�0,�
<+�20+��/� PN+00�
 &%�(��.*�+---� 4%'(3+0�/�
%��8�+,� 4%�����/-� +� *0+�
%+:� PQ�*'�� �� "+4)���--� ��
%�&'80$*� ,�*/� �� ��'6$(/,

���2-� &� %��+&+,�� �+30'%=
4&/()� */��+���.�7� �1*$� �'6�
%��+*/�3+�� �/5�%�1��$7

@�&+� �/,� (&'�+� �+4�
%���.��+� 2��(&/4�'8�� %��=
8�+,2�;��$�'(&�'8��&����I�7�
���+&*$� �1*&�'� �8��'4&�+�
"+�/8+-� ��%��8�+,�'�&�+3*$�
4�1� �'6� ��&,��/�&'�&�+�/,��
,�'4&�+:(+,���/����+����%7�
&� %+:4��',� H��/�+,��
�� &� �4�1*&',�M�;��7�
____________________K. M.

R eklam a
dźwignią
handlu

W krajobrazie Rybnika�
poza świąteczno-noworoczną�
dekoracją pojawiło się coś je
szcze:  reklamowe stojaki
�� barwnymi planszami.�
W czasie bezbarwnych mie
sięcy, kiedy nie można liczyć�
na tulipany i inne bratki,�
wprowadzają one w nasze�
otoczenie nieco koloru...

f oto: / wack/

P rzy jech a li...UWAGA!
KOMUNIKAT�

OD REDAKCJI!

Następny numer „Gazety�
Rybnickiej,, ukaże się 8 sty
cznia 1993 roku.

W okresie świątecznym�
/od  23 grudnia do 31 grud
nia/ redakcja pracuje w go
dzinach od 9. 00 do 14. 00.

Ze względu na zamieszczo
ny w „GR,, kalendarz, pod
nosimy jednorazowo jej cenę�
do 3. 000 zł.

@�&/3'()+0�-�326�4$777�  %'(=
3+0�;(�� �*� �2%��+�/()� �+�
�+�/� *���/()� &+()�*��()�
��&.�� �� �24&'��+� ��,�� ��'=
*+��/()� �4%.9��/�+�'0�7�
@�04(/���',(/7��3'6*6+3$�4�1�
�+� ;��1�+� *�� 4�+�'3� *���'3�
@�04��-� �/� 4�1� �+3';5-� �+(�'=
4&/5� 4��34��;(�$� �� %��/5�
���()1� 2� 4�'��'7� ��� %�&'(�'6�
�+,� �.6��'� &� �/,� �/�+-�
&�9+4&(&+� �4�+����7�  9/��'=
,/� �� ;��'(�'� &� 8�;(����;(�-�
%�4�+�+3,/� 4�1� ��1(� �/5�
��8�;(�����*0+���()-� (�� ���+���
�+4�-� +��� ��(/7� ��'� 3'4�� ���
9+��'-� 8*/6� (&14��� &+()�=

�23$� 4�1� �+�*&�� %����=
�23$(�-� �+�� 3+��/� �/�2%�0��
4���'� �+��9+4��;5�(+9'�,�+4=
�+7� �$*>,/�3'*�+�� �/��&2=
,�+0�-� 4$� ��� %�&'(�'6� (&14���
02*&�'� ��&*+�(�-� ��'� ,�8$(/�
&�+0'>5�4���'�4��3'8��,�'34=
(+� �+� ��6/,� ;��'(�'7� �+,�
(&23$�4�1� ��'*��+���;(���+=
��-� ��1(� �2� ()($� 4�1� %�(&25�
%+�+,�� 4/�2+(3�� �� 20�(&�/,��
�*�0+,�7�@�&�.0,/��,��+���7�
@�� P��&'()� ��.0+()--� &�.��
�4&/4���� ��.(�� *�� ���,+0=
��;(�� �� �1*&�',/� 4+,�� &'�
4��$7
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Sprzedam: �%0+��� �,'81�C-�I-�
��BB� �7�Tel. 341338

Autobusy�
kursują krócej

@+,�1�+3,/-� 6'� 32���-�
�� ��8�0�1� CL� 8�2*��+-� (&'�=
���'� +2���24/� �/3'6*6+3$�
�� �4�+���'� �2�4/� ��7� 8�*&7�
�D7�FI-��/�*���K7�II�&3'()+5�*��
�+&7

H� AA4/0�'4��+R� ,�6�+� 0�=
(&/5� �+� AA(&'����'R� �+3=
�/6'3� *�� �B7�II-� %.>��'3� %�=
&�4�+3$� �+�4.���777

Dziecięca wigilia w  PCK
H� �2*/��2� �+�&$*2� �'=

3����'8�� @��� %�&/� 207�
�)����'8�� *&�+9+� ;��'�0�(+�
*0+�*&�'(�� &� ��*&��� �� ��4��()�
*�()�*+()7� ��*&�'���'� �*�
�L7�II� *�� �J7�II-� +� �+�'��
*926'3� *&�'(�� ,�8$� 4%1*&�5�
(&+4� %�*� �%�'�$� %�+(����(�
@��-���.�'�%'9��$��+�&,�+�1�
*/62�/� �� ;��'�0�(/� %�� &+=
��:(&'��2� 4��3'3� %�+(/7

@�,�($���&+3,��+��2�4�1�
*&�'5,�� 4926/� ,9�*&�'6�&��/=
���(��()� 4&�.9� ;�'*��()� �� 0�=
('2,� 4�.4��� G�4&0+�'�� ��+&�
*�.()� 0�('.�� �8.0���4&=
�+9($(/()7

��� %�+(/� �9$(&/9+� 4�1�
�+�6'� %'��+� ','�/��+7�
��&+315� �� ;��'�0�(/� ���&/4�+�
�*� �D� *�� CI� *&�'(�7�  $� ���
89.���'� 2(&�����'� &'� 4&�.9�
%�*4�+���/()� ��� �� �� �-�
��.�&/�%�&/()�*&$��2�%��0'�=
(3+()7

��8$� �*����5� 0'�(3'-�
��'3�&'5� <�0,/� ��*'�-�%��+=
��5� 4�1� �� �4%.0��'� 4%1*&�5�
(&+47����&/,23$��+�6'�(�'%9/�
%�4�9'�7� �+�*&�� (&14���4$� ���
�4��/� &� ��*&��� ��'0�*&�'�=
�/()7

��4&�/� &��$&+�'
&� *&�+9+0��;(�$� ;��'�0�(/�%�=
��/�+�'�4$�&�<2�*24&/�@��7�
@'��$� %�,�($� 4926$� �+�6'�
�/���(��'�&+�9+*/�%�+(/7

	0'�������+��/�����%�&'=
�+&+9+� �+� �'�� ('0� �-�C� ,0�� &9-�
+�%�'�+���+�&�H�'0�%�0+�*�=
4�+�(&+� �'&%9+���'� ()0'��
���29��7� �+6*+�%�,�(��1*&�'�
()1���'� ��*&�+�+-� 8*/6� *+0=
4&'� �4���'��'� ;��'�0�(/� 3'4��
2&+0'6����'� ,�1*&/� ���/,��
�*� %�,�(/� �.6�/()� %�&'*=
4�1����4��-� <��,� �� �4.�� %�/=
�+��/()7���'*/;����2*/��2�
�+�&$*2� �'3����'8�� @��

*&�+9+9+� ;��'�0�(+� *0+� *&�'(��
%�*��%�'�$��2�+���4�$-�%��=
�+*&��+�%�&'&�&+��*��/()�
�2�+���.�7���'(�+����(3+�/=
�+�3'4��3+��/�3'3� %�&'*926'=
��',-�()�5�*&�'(�-���.�'���'=
(��'� &� ��'3� ���&/4�+3$� ��'�
%�*0'8+3$� �%�'('� �2�+���4=
��'37��*+�&+�4�1�3'*�+�-�6'�4$�
&+��'*�+�'� %�&'&� ��*&�(.�7�
H�'0'� �+*�;(�� 4%�+��9/�*&�'=
(��,� %+(&��-� ��.�'� ���&/=
,+9/� &� ��+&3�� ;��1�'8�� ��=
��9+3+7� �/9/� ��� 89.���'�
49�*/(&'-� &+�2%���'� &� <2�=
*24&/� @��7� �4��/� %��=
�+*&$('� ;��'�0�(1� %�4�+��=
��9/� �+�6'�&��8+��&��+5�*0+�
*&�'(�� ��'(&'�&1� ��8�0�3�$7

�*�/9+� 4�1� ��+� �� %���'=
*&�+9'�� C�� 8�2*��+� �� 8�*&7�
�D7�II7� �%�'�2����'� 4�+�+0��
4�1-� +�/� ,�+9+� ��+� 3+�� �+3=
�+�*&�'3� ��+*/(/3�$� �%�+�1�
��%�&'��'8+9+�����*&���'3� +�=
,�4<'�&'7� ��'� �4&/4���'�
*&�'(�� �1*$� ,�89/� %�&'6/5�
��8�0�1� �� 4�/()� *�,+()�
�� %�*���/� 4%�4.�7� �*+�&+�
4�1� (&14��-� 6'� %�� &+31(�+()�
�� ;��'�0�(/� ��'� ,+3$� �()��/�
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4%1*&�9/�/�����'3� ��1('3� (&+=
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�+,+��'� 4�1� �%9+���',-�
�4%.0�'� 4%�6/(�'� ��+*/(/3=
�/()� ��80�3�/()� %���+�-�
;%�'�+��'���01*���+&�4���,=
�'� %�*+�2���� %�*� ()����$�
��� �&�24&+3$('� ()��0'� *0+�
*&�'(�� ���()� �%�'�2�.�7

H�'0'� %�,�(/� �� %�&/8�=
���+��2� ��8�0��� �� (�*&�'��'3�
*&�+9+0��;(�� ;��'�0�(/� ��+=
&23$� %�+(����(/� �;��*�+�
 &��0'��+� @��7� ����$�
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Firma Oświatowa „ATENA,,�
oferuje kursy:

S� %�&/8����+�(&'� *�� '8&+,��.�� *�� 4&�.9� ;�'*��()� ��37�
%�04��-� ,+�',+�/�+

%�&/8����+�(&'� *�� '8&+,��.�� �+� �/64&'� 4�2*�+� ��
,+�',+�/�+-� <�&/�+� ��37� +�8�'04��
S�+�8�'04��-���',�'(��-�<�+�(24��-��9�4���� �-����������4��%��+
S�%�*4�+���4�18���;(�� ���4�18+�%�&/()�*.������&()�*.�
S� '�4�'���4�/(&�'�0�('2,� �8.0���4&�+9($('

��8+��&23',/� �+�&0'('��'�
�2�4/�31&/�.�� ��(/()� ��&+�9+*+()� %�+(/7

�+%�4/�����<��,+(3'����/�����207����<+��'8��J��'07�CC��J�7

Wszystkim Klientom i Współpracownikom życzymy�
 spokojnych świąt i pomyślności w 1993 roku.

PUH  „ULEX,,
tel. 392-134tel/fax 20-278�

Os. Południe 3744-253 Boguszowice

prowadzi sprzedaż ratalną�
bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty,

4%�&1�2� ��Q-� ���-� &'4�+�.�� *�� �*����2� �'0'��&3��
4+�'0��+��'3-� �+,'�� T�*'�� �4&/4���()� �/%.�-� �/���23'�
24928�� �4'��8�+<�(&�'7

!���1� ��'*/���$� ��492823'� �.���;0$4��� �+��� ��4=
%�*+�(&/�  �� �� <�0�+� ��824&���('7

�.���'6� 4%�&'*+6� �� 0'+4��82

FUJICOLOREKSPRES�
Rybnik,�
Reja 2

H/��9/�+��'� �'8+�/�.�� �� �/���/�+��'� �*���'��
�� *�.()� <��,+�+()-� �.���'6� �/%2� @���	�7�

�'�,��/� �*� �� *�� CL�8�*&��7� �'�/� ����2�'�(/3�'7�
„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcie,,

NASZ ADRES:�
44-200 Rybnik,�

ul. Kościuszki 54, pokój 16�
tel/fax 28-825, tel. 23-195�

Biuro czynne�
od 9. 00 do 17. 00
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Rybniczanka w Japon ii

8����� >�����

Japonia jest krajem bar
dzo dalekim i nadal niezwy
kle egzotycznym. Rybni
czanka Iwona KORBASIE
WICZ, z zawodu elektronik, 
spędziła tam rok z dziećmi 
i z mężem, którego zatru
dniła japońska firma. Miesz
kali w Kobe, niedaleko od 
Osaki, na usypanej na ocea
nie sztucznej wyspie. Oto, co 
opowiedziała.

- Przede wszystkim, co
dziennie rano musiałam 
nasłuchiwać, czy w progno
zie pogody nie padną słowa, 
które nauczycielka dzieci 
wypisała dla mnie, a które 
oznaczały, że z powodu taj
funu szkoła będzie za
mknięta. Zdarza się to w cze
rwcu, październiku i listopa
dzie, kiedy burze i wichury 
mogą uniemożliwić wyjście 
z domu. Dzieci mają być 
w szkole o 8. 00, o 8. 20 sie

siedzieć w ławkach, o 8. 25 za
czynają się lekcje. Szkoły są 
prywatne lub państwowe - 
w prywatnych wewnętrzny 
regulamin może wymagać 
nawet określonego rodzaju 
bielizny dla dzieci - jednako
wej dla wszystkich. Jedna
kowość i życie „w stadzie,, 
towarzyszą Japończykom 
przez całe życie. Później, ja 
ko dorośli, z wielkim upodo
baniem odwiedzają najbar
dziej zatłoczone kurorty - 
byle być w tłumie. Każda 
japońska szkoła ma basen, 
uprawia się dużo sportu. 
Przed zawodami dzieci co
dziennie zostają po kilka go
dzin i ćwiczą musztrę! Uczą 
się też grać na organkach, 
flecie i pianinie - muzykę 
uprawia każdy Japończyk 
„na poziomie,,. Córka 
sąsiadów Iwony pracowała 
od piątej rano. Najpierw

� � � � ��� 	�� � (
ludzie dysktretnie wycią- 
ając chusteczki wycierali wil
gotne oczy. Ci, którzy po
znali go bliżej, wiedzieli, że 
pisał wiersze, że kiedyś 
jeździł do matki Edwarda 
Stachury, pani Jadwigi i od
wiedzał ks. Jana Twardows
kiego. Jest też zapalonym 
piłkarzem. Część swego ży
cia spędził na stadionie „Ru
chu,, Chorzów, który, jak 
sam mówi, jest w jego 
własnej hierarchii ważności 
na trzecim miejscu po Bogu
i Matce. Sam i to nieźle, 
kopie footbolówkę, o czym 
mogli się przekonać ci, 
którzy oglądali dwa piłkars
kie mecze rybnickich ducho
wnych z naszymi medykami. 
Wprawdzie w tym drugim 
nie strzelił karnego, ale prze
cież nawet Argentyńczykowi 
Maradonie takie potknięcia 
się zdarzały.

Jest prawdziwym entuz
jastą, z którego zapału i ene
rgii mogą czerpać inni. Ma 
w sobie ten szczególny ro
dzaj prostoty, który wręcz 
zachęca do tego, żeby po
dejść choć na chwilę i poroz
mawiać, a przy okazji 
uszczknąć część tego entuz
jazmu, wewnętrznego spo
koju i pogody ducha dla sie
bie.

Rybniczanie, którzy 
zdążyli się z nim zaprzy
jaźnić, odwiedzają go teraz 
często na nowej, misyjnej 
tym razem, placówce. Nie, 
nie w dalekiej Ameryce 
Południowej, Afryce czy 
Azji, ale w leżącej kilkadzie
siąt kilometrów od naszej 
południowej granicy czeskiej 
Opawie. Kiedyś spotkał się 
w Rybniku z czecho-słowac- 
kim arcybiskupem Francisz
kiem VANIAKIEM, który 
przejeżdżając przez nasze 
miasto, odwiedził plac budo
wy kościoła pod wezwaniem 
błogosławionego Jana Sar
kandra na Paruszowcu. Efe
ktem dłuższej rozmowy było 
imienne zaproszenie dla ryb
nickiego wikarego, wysłane 
przez arcybiskupa do kato
wickiego ordynariusza. Gdy
2 lipca 1991 roku przyjechał 
do OPAWY umiał po czesku 
dwa zdania: ?0����� @���?�  
którego nauczył się po dro
dze ze znaków drogowych 
i ?4�� @���� ���� @��� ��� ��  
��������  /N ie wiem, czy 
wiem co to jest cud/, którym 
Vaclav Havel powitał pa-

���������	����
papieża Jana Pawła II. N ie 
uczył się języka z podręcz
ników, robił to rozmawiając 
z ludźmi. Tak jest do dziś. 
Trafił na farę /po czesku 
wyraz ten brzmi tak samo/ 
przy kościele Panny Maryi, 
wzniesionym na przełomie 
XIII i XIV wieku przez Braci 
Szpitalnych Najświę tszej
Marii Panny czyli Krzy
żaków, kórzy w Opawie obe
cni byli do ostatniej wojny. 
Nic więc dziwnego, że do 
dziś zachowały się meble, fi
gury świętych, a nawet na
czynia z krzyżackim godłem. 
Może to tylko zbieg okolicz
ności, ale kiedyś probosz
czem tego kościoła był brat 
Jana Sarkandra, a i on sam 
odprawiał tu msze. Pro
boszcz ks. Janiaka, sympa
tyczny poczciwy księżyna, 
ma prawdziwie komba
tancką przeszłość. Pisze 
również wiersze, których 
wydał już trzy tomiki. Sama 
parafia liczy pięć kościołów, 
w których odprawiają msze 
na zmianę.

Jak sam opowiada ks. Ja
niak, wszystko tak na
prawdę rozpoczęło się od 
katechezy, którą po dwóch 
miesiącach jego pobytu za
powiedział w czasie jednej 
z niedzielnych mszy pro
boszcz, mówiąc o kapłanie 
z POLSKI. Przyszło osiem
nastu młodych ludzi, 
którym opowiedział, jak 
przez dwa miesiące czekał na 
nich w oknie fary, będącym, 
jak im wyjaśnił, okiem tego 
domu... Opowiedział im
o swojej samotności
i o swych obawach, po pro
stu o sobie. Wie, że intym
ność stwarza głębię w dru
gim człowieku. Jest ryzy
kiem, ale tym dającym dru
giemu człowiekowi olbrzy
mią szansę. Młodzi Czesi by
li zupełnie zaskoczeni i zdu
mieni. Zaczęła się rozmowa, 
dialog i zaczęły padać pyta
nia; zupełnie proste: 	���  
����� ��� �	�������6�%:�!���%�  
�������:�<��� ����� 6�%� ���� �  
��%����:  W Polsce coraz 
częściej spotykał się z pyta
niami, które atakują, po 
których trzeba było bronić 
chrześcijaństwa przed kato
likami. Tam pytania są wy
nikiem poszukiwań, efektem 
niewiedzy; są szczere. Tak 
się zaczęło, a dziś młodzież 
nie mieści się w małej salce.

Stoją na korytarzu, siedzą 
na ziemi. Nagrywają nawet 
bardzo spontaniczne kate
chezy.

Uczy ich wielu zupełnie 
nowych rzeczy. Przed ro
kiem wprowdził do parafial
nego życia roraty, które 
sprzed wojny pamiętały tyl  -

Na razie na 800 uczniów  
zgłosiło się 17, jak będzie na 
koniec roku szkolnego - Bóg 
jeden wie. Ostanio coraz 
częściej zapraszają go wy
chowawcy i m łodzież na lek
cje wychowawcze, na 
których znów zasypywany 
jest prostymi pytaniami
o Boga i wiarę.

Teraz przygotowuje się do  
świąt Bożego Narodzenia
i pasterki, którą odprawi

� � � � &���	���� <������ ������ ����	���-���

ko staruszki. Jedna z nich, w kościele św. Wojciecha na
widząc młodzież idącą
o szóstej rano do kościoła, 
wypłakała mu się do rękawa. 
Powodów do wzruszeń jest 
więcej. W tym roku na rora
ty chodzi już spora grupa 
młodych ludzi; najwięcej 
w piątki i soboty, gdy wra
cają z uczelni i akademików 
na weekend. Kiedyś powie
dział im, że nie chce być 
w kościele sam, więc teraz 
przychodzą nieraz na dwie 
msze dziennie, tę roratnią
i wieczorną, po której spoty
kają się na farze. Gdzieś 
w międzyczasie jest miejsce 
na konfesjonał, w którym 
tyle trzeba rozwikłać 
i wytłumaczyć, oraz na para
fialną codzienność, pogrze
by kończące się bezduszną 
dla nas kremacją czy śluby 
zawierane częto w kościele 
tylko dla uwznioślenia na
stroju. Prowadzi też indywi
dualne katechezy przygoto
wując ludzi do chrztu, pierw
szej komunii czy bierzmowa
nia. Często zdarza się, że 
młody człowiek, który do 
niego przychodzi, nie ma 
w swoim otoczeniu nikogo 
wierzącego. Niektórzy 
w ogóle nie wiedzą, kim był 
Chrystus... Od stycznia 
w opawskim ogólniaku 
będzie miał dwie lekcje kate
chezy tygodniowo. W kla
sach tylko pojedyncze osoby 
deklarują się jako wierzące.

tzw. Dolnym Mieście. Na 37 
parafii jest tylko 14 księży, 
w wielu przypadkach sędzi
wych staruszków, którym 
sytuacja nie pozwala odejść 
na emeryturę. Przed rokiem 
nauczył swych parafian dzie
lić się opłatkiem, więc w tym 
roku również po pasterce 
będą w kościele łamać biały 
opłatek i ze łzami w oczach 
składać sobie życzenia.

W pokoju ks. Janiaka 
obecne są wszędzie ślady 
obecności młodych
Czechów; zdjęcia, kartki, 
dowcipne inskrypcje. Od
krył dla nich wiersze księdza 
Twardowskiego, a z młodą 
farmaceutką - poetką Katką 
szesnaście z nich przełożył 
na język czeski i wkrótce 
ukażą się w czasopiśmie ka
talickim dla młodzieży „VE- 
LEHRAD,,. Później przy
jdzie kolej na Brandstaettera 
i Kamieńską.

Gdy zapukałem do drzwi 
jego pokoju w Opawie, był 
w trakcie pisania jednego 
z 11 świątecznych kazań, 
które wygłosi parafianom 
w kilku kościołach. Otwo
rzył drzwi, a potem było tak 
jak zawsze... I tylko trochę 
ciężko odjeżdżało się z Opa
wy, która szybko stała się 
taka bliska...

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

miała lekcję muzyki, potem 
pływania, potem szła do 
szkoły /dzieci przebywają 
w szkole od godz. 8. 00 do 
17. 00/, późnie biegła uczyć 
się rysunku, na koniec była 
jeszcze lekcja chińskich 
znaków. Dziewczynka wra
cała do domu o godz. 20. 00. 
Taka harówka jest powsze
chna wśród dzieci do 12 ro
ku życia. Chodzi o to, by 
zdobyć jak najwięcej 
umiejętności i świadectw, 
z którymi dwunastolatek 
próbuje się dostać do dob
rego college’u. Dziecko pra
cuje, by przy egzaminach 
można było przedstawić kil
ka kilogramów zaświad
czeń. Przy tym za postępy 
odpowida nauczyciel - jeśli 
uczeń czegoś nie umie, to jest 
to wina tego, kto go nie 
potrafił nauczyć.

W Japonii są używane 
3 alfabety, których nauka 
trwa przez całą szkołę od 
8 do 17 roku życia. Najtrud
niejszy jest alfabet chiński, 
każdy jego znak odpowiada 
określonemu pojęciu. Ilość 
poznanych chińskich
znaków wyraża erudycję 
człowieka. Używa się cyfr 
arabskich, ale znaki działań 
są japońskie.

W szkole podstawowej 
dzieci w klasie jest około 
czterdziestu. Nie wolno im 
brać jedzenia z domu,
o godz. 12. 00 jedzą obiad 
/ryż, pikle, mleko/. Syn 
Iwony, o wiele wyższy
i roślejszy od rówieśników 
był wciąż głodny i zabierał 
Japończykom jedzenie z ich 
porcji. Ale ponieważ w kla
sie pierwszej wyglądał jak 
japońscy szóstoklasiści, zo
stał obrońcą swojej klasy 
i wkrótce japońskie dzieci 
podkarmiały go za tę 
ochronę. Tak rodzi się feu
dalizm. Oprócz śniadania, 
nie wolno też brać do szkoły 
zegarka. W klasach są ścia
ny, które w czasie 
największych upałów można 
rozsunąć. Co tydzień spraw
dza się uczniom zęby, włosy, 
paznokcie, w razie niepra
widłowości, rodzice muszą 
sami zadbać o leczenie.

W szkole państwowej 
płaci się za obiady i wycie
czki szkolne. Japońskie dzieci

czek do zagrody, bo robili to 
energicznej niż ich japońscy 
rówieśnicy. Dzieciaki w Ja
ponii pracują bardzo ciężko, 
ale tylko żeby dostać się do 
dobrej szkoły średniej, bo 
potem poziom nauczania 
jest słaby, także na studiach. 
Kiedy Japończyk kończy 
naukę, przez dwa lata prak
tykuje w firmie, w której 
będzie pracował /zwykle 
przez całe życie/, i tam na
prawdę uczy się zawodu.

Pracę inżyniera może wy
konywać pani po AWF, bo 
każdy pracownik ma swoją 
malutką „działkę,, i latami 
powtarza tę samą czynność. 
Pracuje się codziennie od 
7 do 21 /tak przynajmniej 
pracował Maciej Korbasie- 
wicz/, ale w maju i sierpniu 
przypada po 2 tygodnie 
świąt. Panowie często muszą 
zostać w pracy do późnej 
nocy, żeby pić z klientami 
firmy w dzielnicach erotycz
nych rozrywek, w towarzyst
wie odpowiednich pań. Ty
mczasem japońska żona po
winna czekać na męża z ko
lacją /nieraz do trzeciej 
w nocy/. Do pracy chodzi się 
w kostiumach i garniturach 
z krawatem, ale w biurze 
obie płci przebierają się 
w kapcie i firmowe mundu
rki. Kimona widuje się 
w święta, a dżinsy są eks
trawagancją. Są również 
drogie, a na japońskich uli
cach można spotkać Amery
kanów, którzy handlują 
używanymi spodniami w ce
nie nowych. Kostiumy i to
rebki Japonek są eleganckie, 
ale obwieszone perełkami, 
z naszytymi złotymi misiami 
i kwiatuszkami. W dodatku 
Japoneczki są niezbyt zgrab
ne, mają krótkie okrągłe 
nóżki. Bardzo wiele osób 
cierpi na wady zgryzu i po
stawy /czyżby od ciągłych 
ukłonów? /. Wiele kobiet ma 
chore stopy i kolana. Za le
czenie płaci się rozmaicie, 
zależnie od tego, jak kto jest 
ubezpieczony /na przykład 
Maciej Korbasiewicz płacił 
10 procent, a jego rodzina 50 
procent, resztę dopłacała fir
ma/. U dentysty pacjentem 
/k tóry leży! /  zajmują się 
3 osoby, zabieg odbywa się 
w znieczuleniu.
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ci bardzo często chodzą do 
muzeów, można w nich ro
bić olbrzymie bańki mydla
ne, uczyć się anatomii w labi
ryncie, który ma kształt 
ogromnych ludzkich jelit, 
wykonywać różne doświad
czenia chemiczne, bawić się 
olbrzymim przeźroczystym 
komputerem, w którego 
wnętrzu widać impulsy elek
tryczne, gdy pracuje. A kon
takt z przyrodą dzieci mają 
na specjalnych farmach, 
gdzie można dotknąć owcy 
albo krowy. Zosia i Marcin 
Korbasiewiczowie wygrali 
konkurs zaganiania owieczek

Zapytałam Iwonę, co Ja
pończycy jadają?

Opowiedziała mi, że jedzą 
paprykę razem z nasionami. 
Oczywiście ryż, dużo ryb. 
Na wycieczki zabiera się ku
le z ryżu, w restauracjach 
jedzenie robi się na stole, 
piecze się samemu albo 
smaży w oleju to, na co się 
ma ochotę. Chleb w Japonii 
jest tylko bułowaty, 
ciągnący się, a mięso Ja
pończycy podają bardzo 
tłuste i półsurowe. Jedzenie 
słodyczy po posiłku jest 
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ABECADŁO 

RZECZY 

 ŚLĄSKICH

W jednej z dawnych pol
skich „Encyklopedyj,, jest 
hasło „koń,,, pod którym 
umieszczono tekst:,, -co to 
jest, każdy wie!,,. Jeszcze da
lej poszedł autor wydanego 
w tym roku „Ilustrowanego 
słownika dziejów Śląska,,, 
który tym razem słowa 
„kołocz,, nie umieścił 
w ogóle. Ale czy oczywistość 
ta jest całkowicie oczywista? 
Czy na przykład kołocz jest 
tym samym co kołacz?

K O Ł A C Z
Z „najstarszym,, kołacz

em spotykamy się już w na
szej literaturze na przełomie 
XVI i XVII wieku. Pisze 
o nim Szymon Szymonowie 
/zm. 1629 r. /  w sielance 
„Kołacze,,: „Kołacze grunt 
wszystkiemu, a można rzec 
śmiele: /  Bez kołaczy jakoby 
nie było wesele. /  Laską 
w próg uderzono; już 
kołacze dają, /  A przed 
kołaczami panie nadobnie 
śpiewają.,, Problem ten po
dejmuje też dosyć obszernie 
Zygmunt Gloger w swej 
„Encyklopedii staropols
kiej,, z końca XIX wieku. 
Jednak z opisu tego: 
„Kołacz, placek wielki, zwy
kle kolisty, czasem podługo
waty, z mąki pszennej lub 
najlepszej żytniej,,, nie wyni
ka jasno, jak owo ciasto 
wyglądało. Autor opisu zaś, 
zajmuje się dalej, na prawie 
dwóch kolumnach swego 
dzieła, bardziej kształtem, 
niźli samym kołaczem. Jesz
cze mniej zrozumiale pisze 
na ten temat „Podręczny 
słownik języka polskiego,, 
z 1939 roku: „Kołacz - bułka 
podługowata z mąki pszen
nej lub żytniej„. Problemu 
kołacza nie tłumaczy też 
dokładnie „Słownik
mitów..,, Wł. Kopalińskie
go, który w zasadzie określa 
tylko kołacz „obrzędowym 
ciastem weselnym,,, nazy
wając go również „plackiem 
pszennym,,. A co na to wszy
stko przepisy kulinarne wy
dane w języku polskim? Je
dyny rzetelny przepis na 
omawiane przez nas ciasto 
znalazłem w katowickim 
wydawnictwie z 1990 roku 
„Śląska kucharka dosko
nała,,. I to by się w zasadzie

Kołacz czy kołocz?
zgadzało, bowiem jedynym 
polskim regionem, gdzie 
przetrwała staropolska tra
dycja pieczenia owych „szy
monowicowych kołaczy,,, 
jest Śląsk. Poza nim zaś cias
to to jest praktycznie nie

znane, nie mówiąc już 
w ogóle o tradycji jego pie
czenia.

K O Ł O C Z
Pierwszy raz tak mocno 

uzmysłowiłem sobie, że jes
tem Górnoślązakiem, kiedy 
podczas spotkania z kolega
mi z uczelni /studiowałem 
w Lublinie/ ktoś po zjedze
niu kawałka mojego kołocza 
westchnął:  „... ale pyszny
placek!,,. Przyznam się, że aż 
mną wstrząsnęło. Na nic się 
zdały moje historyczne wy
wody, a na dodatek ów zja
dacz nie pamiętał sielanki 
Szymonowica „Kołacze,,. 
Dla niego były to „placki,, 
z serem i z makiem i basta!

Ale dla nas kołocz, to 
przecież prawie rzecz święta.

������
/wg rodzinnej receptury autora/

Poniżej podane składniki są 
dostosowane do upieczenia 
dwóch blach /z  pieca elektrycz
nego lub gazowego/ kołocza, 
jedna z makiem, druga z serem.

Uzyskane ciasto trzeba po
dzielić na 4 części i rozwalcować 
do formatu blachy. Następnie 
jedną warstwę ciasta ułożyć na 
dnie posmarowanej tłuszczem 
blachy, nałożyć warstwę maku 
lub sera, potem przykryć drugą 
warstwą ciasta, na którą „po
przyklejać,, posypki, gniecione 
do wielkości kapsla. Piec w na
grzanym piekarniku 40-45 min.

Tradycyjnie, kołocz po upieczeniu

Znam ludzi, którzy tylko to 
ciasto jedzą z prawdziwym 
namaszczeniem i „na smak,,, 
zaś pozostałe słodycze 
wyłącznie gdy są głodni. 
A czyż można wyobrazić so
bie chrzciny, urodziny, wesele

wesele bez kołocza? Celebrowa
nie tego ciasta jest czasami 
dla obcych zadziwiające. 
Spotkało to między innymi 
delegację z niemieckiego 
miasta Dorsten, która we 
wrześniu 1992 r. przebywała 
dwa dni w Rybniku. Zwie
rzył mi się później jeden 
z nich: „Te słodycze z ma
kiem i z serem, to chyba 
jakieś wasze regionalne deli
cje. Jedliśmy je już chyba 
z dziesięć razy!,,. Tradycja 
pieczenia kołocza na Śląsku 
jest chyba tak stara jak cały 
nasz region, a samo słowo 
„kołocz,, wydaje się być 
starszą formą późniejszego 
„kołacz,,. Wskazywałaby też 
na to etymologia, gdyż na
zwa tego ciasta pochodzi od

upieczeniu zrzucało się z blachy i stu
dziło na słomie. Tradycja prze
widuje też pieczenie kołocza: 
z POSYPKĄ - na pierwszą i je
dyną warstwę ciasta kładziemy 
zaraz posypki, Z JABŁKAMI - 
zamiast maku lub sera kładzie 
się jabłka z kompotu lub czasa
mi konfitury, BEZ DEKI /zwa
ny czasami kołoczem nagim/ - 
nie kładzie drugiej warstwy cias
ta, a posypki przykleja się na 
mak lub ser.

Ciasto:
mąka pszenna - 1 kg, masło - 

33 dag, jajka - 5 szt., cukier - 24 
dag, drożdże - 10 dag, mleko - 
ok. 1, 5 szklanki, szczypta soli, 
margaryna lub masło do posma
rowania blachy. Ciasto po 
urośnięciu wyrabiać do czasu, 
kiedy nie będzie się już kleić do 
rąk.

jego dawnego kształtu - 
KOŁOCZ był okrągły jak 
KOŁO. A kształt ten zacho
wał się do dnia dzisiejszego 
na wsiach Śląska 
Cieszyńskiego.

Można chyba rzec, że 
kołocz, podobnie jak gwara, 
stanowią o tożsamości 
Górnego Śląska. I tak jak 
gwarę śląską nazwano naj
bardziej polską z polskich 
gwar, tak kołocz jest najstar
szym zachowanym i najbar
dziej polskim z wszystkich 
polskich ciast. I to jest 
właśnie KOŁOCZ! Śląski 
KOŁOCZ!

Co zaś się tyczy kołacza, 
to proponowałbym wpro
wadzenie następującego 
hasła do wszystkich pols
kojęzycznych słowników 
i encyklopedii „KOŁACZ  - 
stare polskie ciasto 
w kształcie koła, z makiem 
lub serem, pieczone przy 
ważnych okazjach, głównie 
na wesela. Znane już dzisiaj 
powszechnie tylko na 
Górnym Śląsku i to pod swą 
wcześniejszą nazwą 
„kołocz,,.

Pamiętajmy więc, kiedy 
w towarzystwie zechcemy być 
super elokwentni, „kołacza,, 
się już dzisiaj na stoły nie 
podaje, bo go już nie ma, 
zachował się tylko „kołocz,,. 
Podobnie, złośliwie nieco, 
proponowałbym nie używać 
przysłowia: „Bez pracy nie 
ma kołaczy!,,, bo w wielu 
częściach naszego kraju, 
termin „kołacze,, jak  
i „praca,, są nie do końca 
dobrze rozumiane.

MAREK SZOŁTYSEK

Masa serowa:
ser biały tłusty przekręcony 

przez maszynkę do mięsa - 1, 5 
kg, cukier - do smaku, cukier 
waniliowy -1 paczka, rodzynki - 
10 dag, jajka - 2-3 szt., mąka 
kartoflana -1 łyżka, trochę star
tej suchej skórki cytrynowej. 
Wszystko to razem wymieszać 
i ugnieść.

Masa makowa:
mak zmielony - 0, 6 kg, cukier 

do smaku, masło - 1 łyżka, 
szczypta soli i rodzynki jak do 
sera. Całość ugnieść dodając 
mleka, ok. 2 szklanki, by uzys
kać konsystencję jak przy serze.

Posypka:
mąka pszenna - 0, 5 kg, cukier 

- 25 dag, masło - 25 dag, mała 
paczka cukru waniliowego. 
Wszystko to razem ugnieść.

S M A C Z N E G O !

Pod znakami zodiaku 

BARAN
Twój przysłowiowy barani upór może wejść w 1993 roku w kolizję ze 

ścianą ludzkiej niekompetencji, złej woli i zawiści. I choć cel Twych 
zabiegów będzie zbożny, oberwą obie strony konfliktu... Bądź na to 
przygotowany.

BYK
Budujesz swój image silnego człowieka kosztem zdrowia, czasu 

kradzionego rodzinnie i konfliktów z partnerem. Okres świąteczny 
będzie dobrą okazją, by przemyśleć te sprawy i w Nowy Rok wejść 
z „postanowieniem poprawy,,.

BLIŹNIĘTA
Ciągle kłopoty ze zdrowiem znajdą swój finał w 1993 roku. Będzie to 

efekt Twojej całorocznej dbałości o organizm. A z dobrym zdrowiem 
pojawią się sukcesy zawodowe i radość życia, której brakowało Ci tak 
w mijającym właśnie roku.

RAK
Jesteś człowiekiem bardzo zajętym. Dobrze jest zrobić sobie spis 

spraw do załatwienia i powykreślać z niego zajęcia zbędne, 
a wymagające sporo zachodu czy czasu. Zwiększy to znacznie Twój 
komfort psychiczny i w Nowy Rok wejdziesz w dobrym nastroju.

LEW
Jesteś zachłanny na życie, odczuwasz potrzebę pięcia się do góry, 

a od ludzi potrzebujesz bezwarunkowej akceptacji. Niekiedy jednak 
czułeś się rozczarowany, bo otoczenie nie zawsze spełniało te 
oczekiwania. W roku, który nadejdzie masz szanse na pełniejsze 
zrozumienie...

PANNA
Rok przyszły będzie wyjątkowo szczęśliwy, jeżeli chodzi o Twoje

kontakty z ludźmi. Masz do nich szczęście, co uwidoczni się jeszcze 
wyraźniej już w samego Sylwestra.

WAGA
Wszytko wskazuje na to, że w nadchodzący rok możesz spoglądać 

z optymizmem. Na wadze życia będą wahać się złe i dobre jego strony, 
lecz przewaga plusów będzie wyraźna...

SKORPION
Zabieraj się śmiało do dzieła. Końcówka roku może jeszcze 

przynieść nieoczekiwane możliwości, które powinieneś wykorzystać do 
końca. W nowym roku przyjdzie już tylko kontynuować to, co 
rozpocząłeś.

STRZELEC
Masz wiele pozaprofesjonalnych zainteresowań, dobrze się czujesz 

na szerokich przestrzeniach, lubisz wędrówki i wolność. I tak też, 
według upodobań kroi Ci się rok, który nadejdzie.

KOZIOROŻEC
W nowym roku będziesz zmuszony do zajęcia się sprawami innych 

ludzi. Może trzeba będzie podjąć gości na dłuższy czas i stworzyć im 
dobry nastrój, nawet jeśli osoby te pokrzyżują Twoje plany.

WODNIK
Czujesz się wspaniale w świątecznym rozgardiaszu. Cieszy Cię 

radość dzieci, wspólne posiłki i spacery. Takich chwil będzie w roku 
przyszłym wiele, i to nie tylko od święta, bo taka już jest Twoja 
rodzinna natura.

RYBY
Musisz żyć nadzieją, że rok przyszły rozwiąże wszystkie Twoje 

dylematy. Oczywiście, nie bez Twojej, świadomej pomocy. Pamiętaj 
o przysłowiu, że lepszy wróbel w garści... Będzie o czym myśleć 
w czasie świątecznego wypoczynku.

„Stajenka,, 
holenderska

SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

W okresie gotyku i wczes
nego renesansu każdy przed
miot posiadał swój odrębny 
zarys i kolor lokalny.

W okresie baroku /XVI 
wiek/ zjawia się nowy sys
tem, w którym istotą nie jest 
odrębność przedmiotów, 
lecz wiązanie ich przez 
wspólne, jednakowe zabar
wienie cienia, który 
wchodząc w skład wszyst
kich kolorów, staje się 
wspólną kolorystyczną 
więzią obrazu.

Przedmiot nie jest już odi
zolowany od tła /jak to 
miało miejsce w renesansie/, 
ale stapia się częściowo z nim 
na skutek działania światła 
i cienia.

Nie ma więc ciągłości kon
turu, gdyż ten zanika w cie
niu. Rytmika nasileń 
światłocienia, zanurzania się 
kształtów w cieniu lub też ich 
wyłanianie się - oto podstawa 
estetyki barokowej.

Jednym z najbardziej 
wzruszających dzieł holende
rskiego mistrza okresu baro
ku Rembrandta van Rijn, jest 
obok jego słynnego „Powrotu 
syna marnotrawnego„, 
„Święta Rodzina z anioła
mi„, obraz znajdujący się 
w zbiorach Ermitażu.

Oto Maria zaniepokojona 
złocistą poświatą spływającą 
wraz z aniołkami na kołyskę 
spogląda z wielką czułością 
ale zarazem i czujnością oraz 
troską na swego śpiącego sy
neczka - D Z I E C I Ą T
KO J E Z U S .

Swoisty sposób przedsta
wienia tej sceny w postaci 
XVII- wiecznego holenders
kiego wystroju wnętrza, wik
linowej kołyski, kołderki 
okrywającej dzieciątko oraz 
przyodzianej w holenderskie 
szaty Marii, do której mist
rzowi pozowała jego druga 
żona Hendrickje Stoffels, 
stanowi ewenement w dzie
jach malarstwa światowego.

R em brandt van Rijn - „ŚW IĘTA  R O D Z IN A  
Z A N IO Ł A M I,,

Fatałachy z naszej szafy

będzie nad
To bal 
bale ...

Jeden bal sylwestrowy 
w Polsce na pewno będzie 
mógł zasługiwać na miano 
balu nad bale: w zamku dob
rzyńsko-golubskim spotka 
się oprócz wielu setek in
nych, dziesięcioro najpopu
larniejszych Polaków ’92.

W jakich kreacjach 
wystąpią panie? Pewnie 
w różnych, bo moda tegoro
czna dopuszcza wiele wa
riantów. Istnieje jednak wy
raźna tendencja do baroko
wości strojów wieczoro
wych, a kreacje wyglądają 
jak wyjęte wprost z szafy 
w operowej garderobie. Te 
stroje jednak częściej poja
wiają się przed Sylwestrem 
w żurnalach niż w balowej 
czy częściej prywatkowej 
rzeczywistości. Tak więc jak 
to bywa już od dobrych parę 
lat, włożymy zapewne coś 
karnego, przeźroczystego 
i kusego. I bardzo dobrze. 
Gwoli jednak odnotowania

faktów, pokazujemy i tę ten
dencję. Najważniejszy jest 
jednak nastrój i . . .  partner.

Życzymy zatem udanej 
zabawy.

Wróżka

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 �



PROGRAM TELEWIZYJNY PROGRAM TELEWIZYJNY
CZWARTEK

24. 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
9. 55 Film dla dzieci’
10. 45 „Wielka i mała iluzja,, - 
magiczny show
1130 „Podwodni rycerze: 
okręty RP„
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Zwierzęta świata: „Na 
ścieżkach życia,, - „Znajdowa
nie drogi,,
13. 05 „Szalom: rok w ziemi 
świętej,, - film dok. o obchodach 
świąt Bożego Narodzenia w Be
tlejem
13. 50 „Świąteczne safari, czyli 
wyprawa rodziny Bukojems
kich do Afryki Centralnej,,
14. 20 „Bernard i duch,, - kome
dia prod. angielskiej
15. 30 Program dnia
15. 40 „Serca Wam się zgoją,, -
kolędy
16. 00 Dla dzieci: Gwiazdkowe 
spotkanie
16. 25 „Ulice wielkiej kolędy,, - 
widowisko muzyczne dla dzieci
17. 00 Teleexpres
17. 15 „Dzień za dniem,, /8 /  se
rial obyczajowy prod. USA
18. 15 „Zostawcie drzwi otwar
te...,, - reportaż Beaty Postni
koff
1830 „Pokój niesie ludziom 
wszem,, - program red. katolic
kiej
19. 00 Wieczorynka „Troskliwe
misie,,
1930 Wiadomości
20. 00 Homilia prymasa Polski 
księdza kardynała Józefa Glem
pa
20. 15 „Jezus z Nazaretu,, / l /  
serial prod. włosko - amery
kańskiej /4  odc. /
21.55 „Wigilijne posłuchanie,, - 
reportaż Krystiana Przysieckie- 
go
22. 25 Kolędy polskie - śpiewa 
Natalia Kukulska
22. 40 „Australijska gwiazdka - 
kiri te kanawa w koncercie 
świątecznym,, - w Royal Albert 
Hall w Londynie 
2335 „Bóg się rodzi, moc truch
leje,, - Wigilia w Tyńcu 
23.55 Pasterka - transmisja 
z Watykanu
1. 45 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7. 55 Powitanie
8. 00 Panorama
8. 05 „New Kids on the Block,, - 
„Święta Bożego Narodzenia,, - 
serial muzyczny prod. USA
8. 35 „Szopki Pana Adama,, - 
reportaż o śląskiej rodzinie kul
tywującej tradycyjne jasełkowe
go teatrzyku
8. 45 Image - style w modzie
9. 00 Program lokalny
10. 00 „Radość narodzin,, - plas
tyczne wizje dnia Bożych Naro
dzin
1030 Wigilia w okopach - im
presja poetycka o świętach 
Bożego Narodzenia Legionów 
polskich w 1914 roku
10. 40 Choinka ’92 - relacja z im
prezy na placu zamkowym 
w Warszawie inaugurującej se
zon przedświąteczny
11. 05 „Gwiazdka u jaski
niowców,, - film animowany
12. 00 „Św. Jan Kanty,, - film 
dokumentalny Jerzego Białego
12. 30 „Betlejemska Śląska,, - re
portaż Wiesława Głowacza
13. 00 „Orawa w Sapporo,, - ja

6

poński zespół dziecięcy śpiewa 
polskie kolędy i pieśni ludowe
14. 05 Wigilia w polskim dworku
14. 30 Światło w ciemności
14. 40 Powitanie
15. 00 Co jest grane? - program 
muzyczny dla dzieci i młodzieży
15. 10 „Narodziny dzieciątka,, - 
kolędy i pieśni amerykańskie 
w wykonaniu chórów 
dziecięcych i chóru „The Mor
mon Tabernacle Choir,,
15. 40 Animals - program Ewy 
Banaszkiewicz /uroczy sta wigi
lia w sercu puszczy Pilskiej/
16. 30 Panorama
16. 40 Opłatek w dwójce
17. 00 „Concerto Grosso na 
Boże Narodzenie,, - gra orkiest
ra kameralna „Amadeus,, pod 
dyrekcją Agnieszki Duczmal
17. 15 Wigilia - program poety
cki
17. 45 „Połowy na rzece wspo
mnień Jerzego Waldorffa,, - 
Czarna gwiazda
18. 00 Program lokalny
18. 15 Halo dzieci - „Lobo, po
mysłowy pies,,
18. 20 „Dar miłości,, - film fab. 
prod. USA
20. 00 Europuzzle /powt. /
20. 10 „Gore gwiazda Jezusowi,, 
- historia kolend
20. 40 Wigilia w eremie: ojcowie 
kameduli Klasztoru na Biela
nach w Krakowie
21. 00 Panorama
22. 00 Wieczór wigilijny w Piw
nicy pod Baranami
22. 45 „Do zobaczenia rano,, 
melodramat prod. USA
0. 55 Zakończenie programu

PIĄTEK 

25. 12. 1992 r.
1 DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA 
PROGRAM 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Niezwykły pociąg,, / 1/  - 
„Ekwador - od Andów do Gala
pagos,, - serial dokumentalny 
prod. francuskiej
9. 00 Dla dzieci: „Kopciuszek,, - 
filmowa adaptacja baśni braci 
Grimm prod. czechosłow. -nie
mieckiej
10. 00 Świąteczny koncert ży
czeń
11. 30 „Wałbrzyskie Szopki,, - 
reportaż Roberta Stando
11. 55 URBI ET ORBI - trans
misja z Watykanu
12. 45 „Czas radosnej kolędy,, - 
widowisko muzyczne
13. 50 Spotkanie z aktorem - I. 
Cembrzyńska i A. Kondratiuk
14. 15 „Jezus z Nazaretu,, / 2 /  - 
serial prod. włosko - amery
kańskiej
16. 00 Pavarotti na Boże Naro
dzenie
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Fonda o Fondzie,, - film 
dok. prod. USA o słynnym ak
torze Henrym Fondzie
18. 25 Randka w ciemno
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Pożegnanie z Afryką - film 
fab. prod. USA
23. 00 „Białe Boże Narodzenie,, - 
standardy świąteczne
23. 45 Paryż w świetle i dźwięku - 
wielki koncert J. Michaela 
0. 40„V. I. P.,, - film sensac. prod. 
polskiej
2. 35 Zakończenie programu 

PROGRAM 2
8. 00 Ulica Sezamkowa - „Wielki 
ptak w Japonii,,
9. 00 Powitanie
9. 30 Śpiewa i tańczy zespół 
Śląsk
10. 30 Góra Bożego Narodzenia,

czyli historia Anioła, który był 
kowbojem - film fab. prod. ka- 
nad.
12. 00 „Aktorka,, - portret Krys
tyny Jandy - film dokum.
12. 50 „Batania: Od komiksów 
do ekranu,, - film dok.
13. 50 Poruszam się na pograni
czu - portret kompozytorki 
i piosenkarki Elżbiety Adamiak
14. 30 „Jan Kobuszewski i jego 
przyjaciele,, - fragmenty koncer
tu jubileuszowego
14. 50 Jasełka góralskie
15. 20 Rewia na lodzie - ang. 
progr. rozr.
16. 20 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 Koło fortuny - wydanie 
specjalne dla dzieci
17. 10 Święta z bajki - widowisko 
muzyczne dla dzieci
17. 50 „Być razem,, - koncert 
Zbigniewa Wodeckiego
18. 35 Boże Narodzenie w Car
negie Hall - koncert galowy
20. 10 Gwiazdka dla kibiców'
21. 00 Panorama
21. 30 Kolędy z „Ballady,,
22. 00 „Two Rooms,, - historia 
współpracy słynnej spółki auto
rskiej: Elton John i Bernie Tau
pin
23. 00 „Plac Hiszpański,, / 4 /  - 
ser. obycz. prod. włoskiej 
0. 40 Oryginalna praska orkiest
ra synkopowa
1. 30 Zakończenie programu

SOBOTA

26. 12. 1992 r.
2 DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA 
PROGRAM 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Niezwykły pociąg,, / 2 /  - 
„Kenia,, - bezkrwawe łowy,, - 
ser. dokum. prod. franc.
9. 00 Dla dzieci: „Lessie,, - film 
fab. prod. USA
10. 40 Świąteczny koncert ży
czeń
11. 00 Walt Disney przedsta- 
wia: „Super baloo,,
12. 30 „Wszyscy teraz tańczą,, - 
przegląd stylów tańca w muzyce 
rozrywkowej lat 50-tych
13. 30 Opowieść o dziadkach do 
orzechów
13. 45 Smak świąt - progr. M. 
Snakowskiej
14. 40 „Jezus z Nazaretu, / 3 / -  
serial prod. włosko - ameryk.
16. 35 „W życiu jak w Teatrze,,
17. 00 Teleexpress
17. 25 Detektyw w sutannie -
serial prod. USA
18. 15 „Kariery, bariery,,
19. 00 Wieczorynka - „Troskliwe 
misie,,
19. 20 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 30 Melvin i Howard - kome
dia prod. USA
22. 10 Człowiek sukcesu
22. 55 Prezenty - program kaba
retowy A. Strzeleckiego
23. 40 Bez wyjścia - dramat sen
sac. prod. USA
130 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7. 45 Ulica Sezamkowa: Wielki 
ptak w Chinach - progr. dla 
dzieci
9. 00 Powitanie
9. 10 Tacy sami - program 
w języku migowym 
930 Twierdza Jasna Góra - woj
skowy program dokumentalny
10. 00 Seans filmowy - program 
E. Banaszkiewicz
10. 30 Klub yuppies? - program

dla młodzieży
11. 00 Kolędy różnych narodów 
- transmisja koncertu z Pozna
nia
12. 00 Klasztory polskie - Kame
duli z Bieniszewa
12. 30 „Batman,, - film fantast. - 
przygodowy prod. USA
14. 50 Zwierzęta świata - Na 
ścieżkach życia / 5 /
15. 40 Powitanie
15. 50 Skaldowie - koncert ze
społu
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „A cyganie wciąż grają,, - 
widowisko artystyczne
17. 35 Wielka gra - teleturniej
18. 25 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 30 „Szpiedzy tacy jak my„ - 
komedia sensac. prod. USA
20. 10 Elvis na Hawajach
21. 00 Panorama
2130 Słowo na niedzielę 
2135 Chimera - magazyn kul
turalny
22. 10 „Głos serca,, / 4 /  serial 
obycz. prod. ang.
23. 00 Bezludna wyspa - pro
gram Niny Terentiew
24. 00 Panorama
0. 10 Piosenki „The Beatles,, - 
w interpretacji polskich wyko
nawców
1. 10 Zakończenie programu

NIEDZIELA

27. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
7. 50 Program dnia
7. 55 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,, - ser. dok. 
prod. franc.
8. 40 Polskie ZOO /pow t/
9. 00 „Pippi Langstrumpf,, - film 
fab. prod. szwedzkiej
1035 Telewizyjny koncert ży
czeń
11. 05 Morze - magazyn
11. 25 Od katedr do banków - 
program red. katolickiej
11. 45 Tydzień - magazyn rol
niczy
12. 30 Teatr dla dzieci: Robert 
Wyrod - „Od stworzenia świa
ta,, - historia biblijna
13. 20 Z kamerą wśród zwierząt: 
zimują z nami
13. 35 100 pytań do...
14. 15 „Jezus z Nazaretu,, /4  - 
ost. /ser. prod. włosko - ameryk.

16. 00 Country Ameryka - „Po
darki z Nashville,,
16. 40 Wujek z Australii kontra 
kabaret „Klika,, - progr. satyry
czny
17. 00 Teleexpres
17. 30 „Dynastia, / 1 69/ serial 
prod. USA
18. 20 7 Dni - Świat
18. 50 Odjazdowa Telewizja Pi
racka Ucho - Kabaret Elita
19. 00 Wieczorynka: Walt D is
ney przedstawia: „Nowe przy
gody Kubusia Puchatka,,
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Bagdad Cafe,, - komedia 
prod. niemieck.
22. 00 Sportowa niedziela
22. 15 „Dziewczyna roku,, - finał 
konkursu
23. 00 „Powrót Arystokratów,, - 
film dokumentalny Natalii Ko
rynckiej - Gruz i Marka Millera 
0. 30 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7. 30 Przegląd tygodnia /dla  
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, - „Pod
palaczka,, - serial anim. prod. 
jap.

8. 25 Film dla niesłyszących 
„Australijczycy,, - film fab. 
prod. australijskiej
9. 20 Słowo na niedzielę /d la  
niesłyszących/
9. 30 Powitanie
10. 30 Bogusław Kaczyński za
prasza dzieci: „Dziadek do 
orzechów,, - balet do muzyki 
Piotra Czajkowskiego w wyko
naniu zespołu Teatru Wielkiego 
w Moskwie w choreografii Yury 
Grigoriwicza
12. 00 „Rodzinny bumerang,, - 
serial prod. austral. - ang.
12. 45 Róbta co chceta - rockowe 
spotkania czyli muzyczna jazda 
bez trzymanki - progr. J. Ow
siaka
13. 20 Godzina z Hanna Barbera
- filmy animow. dla dzieci
14. 15 Zwierzęta wokół nas - 
podaj łapę - program Adama 
Kochanowskiego
14. 50 Talenty muzyczne
15. 10 Podróże w czasie i prze
strzeni - „Drogi i Bezdroża so
wieckiego Komunizmu,, /4 / - 
„Pierestrojka, która nią nie 
była,, cz. l - ser. dok. prod. ang.
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,, - „Kola
cja na gruncie neutralnym,, se
rial prod. USA 
17. 10 Marek Piwowski robi film
- relacja z planu „Uprowadzenia 
Agaty,,
17. 20 Dzwony rurowe, cz. 2 - 
koncert Mike’a Old field a
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
Kapitana Misia,,
18. 35 „Kowboju do dzieła,, ko
media prod. USA
20. 10 Telekonferencja dwójki - 
Marian Krzaklewski
21. 00 Panorama
21. 30 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Świąteczna rewelacja mie

siąca: „Carewicz,, - operetka 
Franciszka Lehara, reż. Artur 
Maria Rabenalt
24. 00 Panorama
0 . 10 Zakończenie programu

PONIEDZIAŁEK

28. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
6. 00 Kawa czy herbata
9. 00 Wiadomości
9 . 15 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 55 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 05 „Dynastia, / 1 69/ - serial 
prod. USA
11. 00 Szkoła dla rodziców
11. 20 Dzieci to lubią /przepisy 
kulinarne/
11. 30 Good news festiwal
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 Nigdy tu już nie powrócę - 
film dok. Anny Górnej i Ludo
mira Zająca o Tadeuszu Kan
torze
13. 15 Błogosławiony Josemaria 
Escriva de Balaguer - założyciel 
Opus Dei - film dokumentalny
13. 45 Przedmurze - film dok. 
prod. fińskiej
14. 40 Wszystko jest m ożliw e/l/
- film dokum. prod. ang. o do
kumentach filmowych Leo D ic
kinsona
15. 05 Świat Smithsoniański 
Ostatni kwiat - film dok. prod. 
USA
16. 00 Program dnia
16. 05 Tele - lar - program dla 
dzieci oraz film prod. szwedzkiej 
„Peter i Petra,, / l /
17. 00 Teleexpres
17. 25 „ALF,, - serial komedio
wy prod. USA
17. 50 Sztuka nie sztuka - maga

magazyn plastyczny
18. 10 „Magazynio,, - pr. satyry
czny K. Jaroszyńskiego i S. Frie
dmanna
18. 20 Z Polski rodem
18. 45 Raport o zagrożeniach
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr Telewizji: Aleksan
der Fredro „Gwałtu, co się dzie
je,,
22. 00 Wiadomości
22. 30 „Pogranicze w ogniu,, 
/1 8 /  - serial TP
23. 15 Potomkowie wielkich 
rodów - film dokum. Włodzi
mierza Szpaka
23. 50 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
serial anim.
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 30 Kolekcjoner - magazyn 
hobbystyczny
10. 00 „New kids on the block,, - 
serial muzyczny prod. USA
10. 25 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów „2„
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 - progr. Krystyny Mok
rasińskiej
17. 50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
18. 35 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Na planie,, - film fab. 
prod. USA
20. 00 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/18/
20. 25 Spotkanie z De-ka-de - 
spotkanie z kabaretem „Docze
kać końca dna,,
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22. 00 „Miłość Emmy Bardac,, - 
film muzyczny prod. niemiecko- 
japońskie
23. 00 997 - kronika kryminalna
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

WTOREK 

29. 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,, - 
ser. TP /powt. z poniedz/
11. 00 Giełda pracy - giełda szans
11. 15 Przyjemne z pożytecznym
11. 40 Gotowanie na ekranie - 
magazyn kulinarny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 Lwowskie kościoły - repo
rtaż Romana Dobrzyńskiego
12. 35 Reportaż
12. 55 Z podróży do Japonii - 
Hakone - natura i rzeźba - film 
dok. Lucyny Smolińskiej i Marii 
Mrozek
13. 15 Brema i Bremenhaven - 
portret miasta i portu
13. 35 Z Burdą przez świat
13. 55 Klub dobrej książki
14. 10 Wszystko jest możliwe ���
 serial dok. prod. ang.
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GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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