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Na kogo postawisz 27 października ?

WYBIERAJ SAM -  BO WYBIORĄ ZA CIEBIE!!

Rys. Maciej Maćkowiak

O wyborach powiedziano 
i napisano już prawie wszystko. 
Nikt nie przekona już NIE 
PRZEKONANYCH ani nie za
chęci ZNIECHĘCONYCH. 
Nie wierzymy w siłę agitacji, ale 
uważamy, że warto przy tej oka
zji przypomnieć, iż minimum 
tego, co wolny obywatel winien 
jest samemu sobie, nawet w sy

sytuacji, która przekracza jego do
tychczasowe doświadczenia - to 
nie dać innym decydować o so
bie. Głupia lub mądra, ale MO
JA decyzja - oto początek drogi 
do demokracji. Czy to duży wy
siłek ? A może zbyt mała rola? 
Niestety, taka jest istota demo
kracji: wyrazić swoją wolę po
przez głos w urnie wyborczej,

gdyż dopiero SUMA naszych 
głosów ma siłę stanowienia pra
wa głosami naszych pełnomoc
ników, których właśnie w nie
dzielę wybierzemy.

Wszystko inne, co mówimy, 
piszemy, a nawet krzyczymy tej 
mocy nie ma, więc ten, kto nie 
wybiera zostawia pole innym, 
którzy za niego zdecydują. Pra

Prawie każdy ma dziś powód, aby 
narzekać, ale tym którzy narze
kają na to, iż wszystkiemu win
na jest dywersja postkomuny, 
czy krypto... kogoś tam, pozos
taje tylko jedno : nareszcie dać 
władzę swoim kandydatom !! 
GŁOSUJ! WYBIERAJ ! SAM, 
bo inaczej inni zadecydują o To
bie.

REDAKCJA

Miliony na drobne wydatki... 
d la  szk ó ł

Dobra
„marka,,

W sobotę 12 października ot
warta została REGIONALNA 
WYSTAWA FILATELISTY
CZNA „RYBNIK 91" ,  zorga
nizowana z okazji: 70 ROCZ
NICY III POWSTANIA ŚLĄ
SKIEGO 40 LECIA RYBNIC
KIEJ FILATELISTYKI pod 
PROTEKTORATEM WOJE
WODY KATOWICKIEGO - 
Wojciecha CZECHA. Na wy
stawie zgromadzono 55 ekspo
natów o różnorodnej tematyce 
w tym: GÓRNY ŚLĄSK - PLE
BISCYT /własność Muzeum we 
Wrocławiu/, HOLANDIA - 
eksponat P. SZWEMINA, któ
ry na XVI Ogólnopolskiej Wy
stawie Filatelistycznej BYD
GOSZCZ 91 zdobył specjalną 
nagrodę za najlepszy eksponat 
znaczków zagranicznych oraz 
ciekawą ekspozycję MARIA
NA BRONCA zdobywcy Złote
go Medalu. Wymienione ekspo
naty wystawione były poza kon
kursem.

W klasie konkursowej JURY, 
pod przewodnictwem MIE
CZYSŁAWA SYTY/z Rzeszo
w a/ przyznało: I miejsce Janowi 
OLEJNIKOWI za ekspozycję 
POLSKA 1944-1950, który uzy
skał, jako jedyny, najwyższą 
ocenę i medal Duży Złoty. Ko
lejne miejsca zajęli:

- Eugeniusz MANDERLA 
z Rydułtów /ROSJA 1917-

1920/
- Tadeusz WIECZOREK z Wodzisławia 

 Śl. /KRONIKA OLI
MPIJSKA/ 2 m-ce
- Karol MICZA z Jastrzębia 
Zdroju /  POLSKA 1918-1939/
- Jan OLEJNIK z Rybnika 
/CZECHOSŁOWACJA/
- Franciszek ZAŁOGA z Łazisk 
Górnych /XVI IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE MELBOUR

NE 1956/.
Z powyższego wynika, że 

„złoto,, zdobyli członkowie Od
działu w Rybniku, a także 
z 3 medali Dużych Pozłacanych 
jeden zdobył wystawca z Ryb
nika. Do sukcesu rybniczan do
dać trzeba i to, że z 4 medali 
Pozłacanych dwa zostały u nas: 
dla Jerzego SALAMONA za 
eksponat PTAKI POLSKI i Karola MICZY za ŚLĄSK - JEGO POCZTY. ciąg dalszy na str. 3    GAZETA RYBNICKA

Dzień Nauczyciela był za
wsze, jak wiadomo, okazją 
do spotkań i gratulacji, po
trząsania prawicy zasłużo
nym i przypinania orderów 
bardziej zasłużonym. Tym 
razem - nastroje tego środo
wiska nie są najlepsze, ale 
święto ma swoją tradycję, 
a fakt, że RADZIE MIASTA
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MIASTA przewodniczy nauczy
cielka - URSZULA SZY
NOL, zaś prezydent RYB
NIKA, JÓZEF MAKOSZ, 
jest byłym nauczycielem, 
tradycyjnie musiał wpłynąć 
na sposób uczczenia tego 
święta. I chyba dlatego, na
wet w tak trudnych czasach, 
na spotkaniu dyrektorów ry

rybnickich szkół z przedstawi
cielami Rady Miasta i Za
rządem, nie zabrakło dob
rych wiadomości i konkret
nych faktów, świadczących 
o poważnym traktowaniu 
problemów oświaty i jej pra
cowników.

Spotkanie miało kilka 
aspektów - przede wszyst
kim okazjonalno-świątecz
ny, ale o dużym ładunku 
informacyjnym, jako, że nie
mała grupa nowo mianowa
nych dyrektorów miała oka
zję poznać, nie tak dawno 
wybrane, nowe władze Rybnika 

ciąg dalszy na str. 3

o t w a r t a  ! -  czytaj str. 3



Kronik a  p o lic y jn a

MONOPOLOWI WŁAMY
WACZE

W nocy z 3 na 4 października 
nieznani sprawcy włamali się do 
pawilonu spożywczego przy ul. 
Czecha. Złodzieje skradli napo
je alkoholowe i papierosy na 
sumę ponad 24,5 mln zł.

PO KAWAŁKU DO WŁAS
NEGO AUTA

W nocy z 3 na 4 października 
na ul. Kilińskiego włamano się 
do dwu fiatów 126p „na pasów
kę,,. Z jednego skradziono koło 
zapasowe i gaśnicę o wartości 
630 tys. zł, a z drugiego koło 
zapasowe i oparcia na fotele 
o wartości 970 tys. zł,
Natomiast z 4 na 5 października 
włamano się do trzech garaży 
przy ul. Raciborskiej /przez 
urwanie kłódek/; z pierwszego 
skradziono koło zapasowe, aku
mulator i dwa kanistry z ben
zyną, z drugiego - części do 
„malucha,,, a z trzeciego 2 kaski 
motocyklowe i części do forda 
escorta. Straty wyniosły 5,7 mln 
zł.

GŁODNY ?
5 października włamano się 

do kurnika przy ul. Orzepowic
kiej. Skradziono 18 kur i 7 gęsi. 
Smacznego...

MIŁOŚNICY MUZYKI
5 października włamano się 

„na pasówkę,, do mieszkania 
przy ul. Hallera. Złodzieje skra
dli magnetofon kasetowy i kase
ty wartości 4 mln zł. 
„KOKOSOWY,, INTERES ?

W nocy z 5 na 6 października 
nieznani sprawcy włamali się do

kiosku warzywniczego przy ul. 
Konarskiego. Skradziono soki 
owocowe, orzechy i kokosy 
o wartości 1 mln zł.

DO „KAMYKA,, NA PIWO

W nocy z 6 na 7 października 
włamano się do kawiarni „Ka
myk,, w Kamieniu. Złodzieje, 
po wybiciu szyby od zaplecza, 
weszli na I piętro, skąd skradli 
wódkę, papierosy, czekoladę, 
szampany, wino i piwo o warto
ści 10 mln zł.

SAMOBÓJCA

7 października, ok. godz. 13.00 
w mieszkaniu przy ul. Sławików 
powiesił się w szafie mężczyzna. 
Nie stwierdzono działania osób 
trzecich.

PROSTO POD KOŁA

7 października przy ul. Wrę
bowej fiat 126p potrącił 8 let
niego chłopca, który nagle wtar
gnął na jezdnię. Dziecko ma 
złamany nos i stłuczone wargi.

WŁAMANIE DO PCK

W nocy z 7 na 8 października 
włamano się do budynku PCK. 
Złodzieje po wyważeniu drzwi 
i wybiciu szyby skradli 730 tys. zł 
i młynek do kawy.

MALUCHEM POD ŻUKA

8 października na skrzyżowa
niu ul. Mikołowskiej i ul. Prze
mysława fiat 126p zajechał dro
gę samochodowi „Żuk,,. Pasa
żerka „malucha,, doznała złamania

LISTY DO 

Przyznaję, że na trudnej pracy 
policjanta, bądź też pracownika 
Wydziału Komunikacji nie 
znam się. Ale podane niżej fakty 
pozwolą Państwu - podobnie 
jak mnie - poddać w wątpliwość 
jakość ich pracy.

W piątek 4 października br., 
zostałem potrącony na przejściu 
dla pieszych przez samochód. 
Miało to miejsce na skrzyżowa
niu ul. Kotucza/„Obwodnicy,/ 
z ul. Grunwaldzką. Kierujący 
fiatem 126 p nr rejestracyjny 
KBI 3611 zajechał mi drogę 
w momencie kiedy prawidłowo 
przechodziłem przez ulicę. Do
dam, że wcześniej, niezgodnie 
z przepisami wy jechał on z ulicy 
Grunwaldzkiej /jest tam znak 
zakazu skrętu w lewo/. Po chwi
li fiat zatrzymał się, na wstecz
nym biegu „staranował,, mnie

nia obojczyka.
PRZEZ PIWNICĘ PO LOR

NETKĘ
9 października nieznani 

sprawcy włamali się do domku 
jednorodzinnego przy ul. Zyg
munta Starego. Złodzieje wybili 
szybę w piwnicy i po wejściu do 
budynku skradli: magnetowid 
„Aiwa,,, wyroby ze złota i sreb
ra, kasety wideo i magnetofono
we, odzież, alkohol i ... lornetkę. 
Straty wyniosły 20 mln zł.

BEZINTERESOWNI WŁA
MYWACZE ?

12 października włamano się 
do domku jednorodzinnego 
przy ul. Powstańców. Sprawcy 
wybili szybę, weszli do budyn
ku, zdemolowali dwa pokoje 
i ...nic nie ukradli. Straty wynio
sły 1 mln zł.

na przejściu dla pieszych i od
jechał. Na szczęście nie odnios
łem żadnych dotkliwych obra
żeń.

Około dziesięciu minut po 
wydarzeniu zgłosiłem jego za
jście w pogotowiu policyjnym 
rybnickiej komendy. Dyżurują
cemu oficerowi podałem markę 
samochodu, kolor, opis kierow
cy, a co najważniejsze, nr rejest
racyjny pojazdu. Zapewniono 
mnie, że na pewno jeszcze tego 
samego dnia otrzymam telefon 
z policji.

Ponieważ tak się nie stało, 
w godzinach popołudniowych 
sam zasięgnąłem informacji. Jak 
mi powiedziano - udało się jedy
nie ustalić, że samochodu nie ma 
w swojej ewidencji rybnicki Wy
dział Komunikacji. Na kolejny 
telefon miałem czekać w ponie
działek, gdyż dopiero wtedy 
czynny będzie podobny Wydział 
w Katowicach. Jak nietrudno się 
domyślać w poniedziałek rów
nież nie otrzymałem żadnej in
formacji.

Dzisiaj /tj. 15 października/ 
mija jedenasty dzień od wyda
rzenia. Dzisiaj też - już inny 
dyżurny - nic nie wie o tej spra
wie,,, ...a w ogóle to mogliśmy 
i tak tylko sprawdzić, czy kiero
wca był nietrzeźwy.,,

I co teraz? Teraz chyba po
winienem podziękować... Bogu, 
że nic mi się wtedy nie stało. 
A Czytelników „Gazety Rybni
ckiej,, prosić jedynie o powtórne 
przeczytanie tego tekstu i ostro
żniejsze chodzenie po ulicach 
naszego miasta.

Chociaż po co? Przecież ta
kich, jak ten kierowców będzie 
coraz więcej! CORAZ WIĘCEJ! 
Bo kogóż to mieli by się bać...

M .S.M.
/imię i nazwisko do wiadomości 

Redakcji/

Ostatnimi czasy w „G.R.,, 
przeczytałem o tym, jak to już 
w mieście Rybniku jest dobrze. 
Zgadzam się z tymi opiniami

O g ł o s z e n i a  w y b o r c z e
SZANOWNI PAŃSTWO !

Krytyczna sytuacja ekonomiczna kraju, chaos w gospodarce 
i polityce, niespójność i niestabilność prawa, niekompetencja, afery 
i korupcje na nieznaną dotychczas skalę, zagrożenie bytu i bez
pieczeństwa obywateli, degradacja Śląska - oto wyzwanie dla ludzi, 
którym los Rzeczypospolitej nie jest obojętny. Mając to na uwadze, 
zdecydowałem się na kandydowanie na posła z bliskiej mi Ziemi 
Śląskiej.
UZNAŁEM, ŻE JAKO ŚLĄZAK WYWODZĄCY SIĘ Z RO
DZINY O PATRIOTYCZNYM RODOWODZIE, ŚLĄZAK, 
KTÓRY ZDOBYŁ NIE TYLKO WYKSZTAŁCENIE, ALE 
I WSZECHSTRONNE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKA - 
MAM MORALNY OBOWIĄZEK WYJŚCIA NAPRZECIW 
TEMU WYZWANIU.

Należę do tych prawników i publicystów, którzy od lat wy
stępowali o unowocześnienie państwa, o stworzenie gwarancji 
pełnej niezawisłości sądów oraz powołanie m.in. takich instytucji 
jak: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY, TRYBUNAŁ STANU, 
URZĄD PREZYDENTA, URZĄD RZECZNIKA PRAW OBY
WATELSKICH, SENAT.

Od lat występowałem o upodmiotowienie Śląska i o prawdę 
o ludziach tego regionu. Z tej potrzeby napisałem szereg książek, 
w tym : LUDZIE TEJ ZIEMI, SĄDY POLOWE W III PO
WSTANIU ŚLĄSKIM, ŚLĄZACY, CHACHARY - SCENY SĄ
DOWE W STALINOGRODZIE, czy wydaną w 1990 roku CZŁO
WIEK I ZBRODNIA. Kierowałem też w tej sprawie pisma do 
najwyższych władz.

Pisząc ten list zwracam się z prośbą o poparcie mnie w ubieganiu 
się o mandat poselski z Ziemi, z której wyrosłem i pozostałem jej 
wierny, mimo iż obecnie zamieszkuję w Warszawie.

W Warszawie - stolicy, SZCZEGÓLNIE POTRZEBNE JEST 
UŚWIADOMIENIE ZNACZENIA ŚLĄSKA. Z tego powodu 
założyłem w Warszawie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŚLĄS
KA, którego jestem prezesem.

Będę zobowiązany, jeżeli Państwo zechcecie przybliżyć mą 
sylwetkę innym wyborcom. KANDYDUJĘ Z LISTY SD NR 8.

Z  wyrazami szacunku dr JÓZEF MUSIOŁ

SZANOWNI PAŃSTWO !

Niedziela 27 października 1991 r., będzie datą przełomową. PO 
RAZ PIERWSZY OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATO
WEJ BĘDZIEMY MOGLI SAMI ZADECYDOWAĆ O SWOIM 
LOSIE W WOLNYCH WYBORACH PARLAMENTARNYCH.

Chcąc decydować o naszej przyszłości, o pracy godziwie wyna
gradzanej, o bycie swoim i swojej rodziny, o ładzie i bezpieczeństwie 
własnym i najbliższych, o tym, abyśmy tu na Śląsku poczuli się 
gospodarzami, a Polska była krajem suwerennym, musimy wziąć 
udział w wyborach.

Mamy szansę, ażeby zgodnie ze słowami Ojca Świętego Jana 
Pawła II: „przezwyciężając następstwa ustroju, który okazał się 
ekonomicznie niewydolny, a etycznie szkodliwy, budować w ramach 
ustroju sprawiedliwy ład, w którym ludzkie talenty nie będą się 
marnowały, a całość życia społeczno-ekonomicznego odzyska po
trzebną równowagę„.
WYKORZYSTAJMY TĘ SZANSĘ WSZYSCY, biorąc udział 
w wyborach parlam entarnych. Pamiętajmy o tym, że nie biorąc 
udziału w wyborach, umożliwiamy dojście do władzy tym, którzy 
w przeszłości, a także obecnie są przeciwni chrześcijańskim zasa
dom życia publicznego.

Wyrażamy podziękowanie wszystkim, którzy już obdarzyli nas 
swoim zaufaniem i poparli listy koalicji chrześcijańsko-demo
kratycznej POROZUMIENIA OBYWATELSKIEGO CENT
RUM, w skład którego wchodzą: Ojcowizna, Komitety Obywatel
skie i Porozumienie Centrum.

Jesteśmy przekonani, że 27.10.1991 r. swoje głosy oddadzą 
Państwo na listę nr 12, o co gorąco prosimy.

JÓZEF LINDNER 
kandydat do Sejmu z Rybnika

Ogłoszenia płatne

tylko częściowo. W tym „wy
ścigu do Europy,, z rybnickiego 
peletonu odpada coraz więcej 
„zawodników. Np. wyraźnie nie 
nadąża szef rybnickich służb 
oczyszczania miasta wraz ze 
swoimi pracownikami. Ostat
niego dnia lata tego roku cent
rum miasta przypominało śmie
tnik! Cóż z tego, że obok „stare
go kościoła,, czy naprzeciw 
„Świerklańca,, ustawiono pięk
ne kwietniki, cóż z tego, że na 
placu kościelnym remontuje się 
elewacje zabytkowych kamieni
czek, cóż z tego, że wykopy pod 
elewator przy ul. Raciborskiej 
ogrodzono skoro generalnie jest 
brudno, a koszy na śmieci jak na 
lekarstwo. Druga strona meda
lu to brak podstawowych zasad 
kultury u niektórych mieszkań
ców. W ostatnim dniu lata ryb
nicka starówka nie nastrajała 
wcale do letniego spaceru. Po
dobnie było z ul. Hallera obok 
placu targowego. Firma, która 
opiekuje się tym placem nie 
sprząta go codziennie /przynaj
mniej nie robi tego w niedzielę 
chociaż opłaty pobiera codzien
nie/ toteż każdy podmuch wiat
ru powoduje wywiewanie śmieci 
na pobliski zieleniec, no i na 
ulicę a tam już sprzątać musi 
„miasto,,.

Przez dwie godziny spaceru 
nie zauważyłem na mieście ani 
jednego policjanta lub członka 
tzw.„Straży Miejskiej,,. Za to 
obok sklepu spożywczego 
w Rynku pijaków można nali
czyć na kopy. Odbijają butelki 
zaraz za progiem sklepu i na
gminnie obsiadają wszystkie ła
wki w Rynku.

Dużo zmieniło się w wystroju 
sklepów, ale jest kilka takich, 
które długo jeszcze będą nam 
przypominały skąd wyszliśmy. 
Przykłady można mnożyć ale 
najjaskrawsze to „rodzynki,, na 
ul. Raciborskiej od strony rynku 
do Nacyny /kiedyś Pięknej i Błę
kitnej/. Są to bez wątpienia 
„najszpetniejsze,, sklepy w mieś
cie. Pierwszy z „KRYSZTAŁA
MI,„ a drugi z tzw.„GALAN
TERIĄ,,, w którym na dodatek 
siedzibę znalazło „BIURO PO
DRÓŻY,,. Wydawać by się mo
gło, że samo wejście do tego 
„szkaradztwa,, wystarczy za 
wszystkie podróże w życiu, 
a jednak ktoś... Może ktoś 
z władz miasta mógłby nakazać 
właścicielom tych „salonów,, 
zmianę ich wystroju. Teraz jesz
cze tak nie rażą, ale po odsłonię
ciu całej ul. Raciborskiej ktoś na 
ich widok może się przewrócić. 
Ten mały wyrywek „tzw. cent
rum może nam uzmysłowić, jak 
dużo jeszcze pracy przed Za
rządem Miasta i to tylko w cent
rum, bo na peryferiach, jak do
tychczas, niewiele się dzieje.

/C z .G ./ 
/nazwisko i adres 

znane redakcji/

GABINET
STOMATOLOGICZNY

Lek. storn.
HANNA WOŻNIKOWSKA 

przyjmuje we wtorki i piątki 

od 16.00 do 18.00. 

Rybnik, Hanki Sawickiej 30
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Miliony na drobne wydatki... 
dla szkół

Dobra
„marka,,
ciąg dalszy ze str. 1

Uroczystość otwarcia wysta
wy poprzedzona została złoże
niem kwiatów pod Pomnikiem 
Powstańców Śląskich i na gro
bie HENRYKA KOLORZA - 
byłego prezesa rybnickiego Od
działu Polskiego Związku Fila
telistów.

Równolegle z otwarciem wy
stawy odbył się lot POCZTY 
SAMOLOTOWEJ szlakiem 
walk RYBNICKICH PUŁ
KÓW POWSTAŃCZYCH do 
OLZY. Samolotem dowodził 
I pilot, inż. Aleksander Kurczab 
z AEROKLUBU ROW, który 
przewiózł przesyłki nadesłane 
przez aerofilatelistów z całej Po
lski.

W środę i czwartek /16 i 17 
października/ odbyły się w Mie
jskiej Bibliotece Publicznej spot
kania wymienne. Trudno prze
cenić wysiłek i staranność organi
zatorów wystawy, która była 
początkiem eliminacji do Światowej

Światowej Wystawy Filatelistycznej, 
mającej odbyć się w Polsce, 
w 1993 roku. Mimo zaostrzo
nych kryteriów oceny, rybnicza
nie zdobyli większość medali, co 
oznacza, że przedstawili ekspo
naty nie tylko wartościowe, ale 
i nowocześnie skomponowane.

Atmosferę wystawy współ
tworzyły wydawnictwa okolicz
nościowe, których autorką jest 
KAZIMIERA DREWNIOK.

Uroczystość otwarcia wysta
wy zgromadziła wielu dostoj
nych gości; obecni byli m.in. 
Wiceprezydent Rybnika - Jerzy 
Kogut, kierownik Urzędu Rejo
nowego w Rybniku - Jerzy Fre
lich, prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Filatelistów 
- Henryk Białek, dyrektor Woje
wódzkiej Dyrekcji Poczty Pol
skiej w Katowicach - Andrzej 
Pachelski i inni.

Nikt, kto nie zwiedził tej wy
stawy, nie może mieć pojęcia 
o ogromnym wysiłku jej organi
zatorów , czyli działaczy Ryb
nickiego Oddziału PZF z jego 
prezesem ALOJZYM WALE
REM i licznymi sympatykami 
filatelistyki. No, ale rzetelność 
tego środowiska jest przysło
wiowa...

/r e d /

ciąg dalszy na str. 1

Rybnika... I to poznać nie tylko 
osoby, ale i zakres ich kom
petencji, co staje się informa
cją istotną w świetle najważ
niejszej dla tego środowiska 
wiadomości: od 1 stycznia 
Rada Miasta przejmuje za
rząd nad szkołami podsta
wowymi w Rybniku !! „Gar
nuszek państwowy,, okazuje 
się być zbyt chudym i do 
utrzymania szkół dołożyć 
trzeba pieniędzy z kasy sa
morządowej, a najlepszym 
rozwiązaniem organizacyj
nym jest przejęcie szkół 
przez miasto i połączenie 
subwencji państwa na 
oświatę z pieniędzmi miasta. 
Zdaniem wiceprezydenta, 
JERZEGO KOGUTA, „ka
żde zmniejszenie dystansu, 
między gospodarzem a kasą, 
z której czerpane są pienią
dze, zwiększa efektywność

wykorzystania środków fi
nansowych, co najmniej 
o 1/3, a nawet o połowę...,,

Pierwszy kontakt z przy
szłym gospodarzem szkół 
podstawowych czyli Zarzą
dem Miasta, wielu dyrekto
rów szkół miało już za sobą, 
gdyż wobec braku środków 
na remonty szkół w budżecie 
kuratorium, zadania tego 
podjęły się władze miejskie, 
finansując kilka poważnych 
remontów /patrz „GR,, nr 
37/, oraz przekazując pra
wie 500 mln. złotych na do
kończenie budowy SP nr 34 
przy ul. Reymonta.

Na środowym spotkaniu 
dyrektorom zgotowano ko
lejną miłą niespodziankę, 
przekazując na ich ręce od 
3 do 5 mln. zł. dla każdej 
szkoły „na drobne wydatki,, 
/aby uniknąć upokarzają
cych często sytuacji, gdy

szkołom brakuje pieniędzy 
na potrzeby elementarne/.

Tak daleko idąca troska
o obecną kondycję placówek
oświatowych rokuje raczej 
lepszą przyszłość rybnickiej 
oświaty pod samorządowym 
zarządem, choć obydwie 
strony nie taiły obaw przed 
zbliżającymi się problema
mi, wynikającymi z przejęcia 
zarządu nad tak bardzo od
powiedzialną dziedziną
działalności. Poczucie niepe
wności jutra, które towarzy
szy wszelkim tego typu reo
rganizacjom, rozwiązało
chyba oświadczenie prezy
denta Józefa Makosza, któ
ry w imieniu własnym
i swych współpracowników 
powiedział bardzo otwarcie: 
może nie jesteśmy władzą 
najbardziej kompetentną, 
ale nikt nie zarzuci nam bra
ku dobrej woli i uczciwości 
w służbie...

A na każdą sensowną radę 
i propozycję czekamy z ot
wartymi rękami, bo to wy 
macie być prawdziwymi gos
podarzami swoich szkół....

/em /

Zaproszenie do Paruszowca

Zawody strzeleckie
Zarząd Miejski Ligi Ob

rony Kraju w Rybniku za
prasza na zawody strzeleckie
o „PUCHAR PREZESA 
ZM LOK W RYBNIKU.

Zawody są organizowane 
dla uczczenia 72 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości 
Polski i zostaną przeprowa
dzone na strzelnicy w RYB
NIKU - PARUSZOWCU 11 
listopada 1991 r. o godzinie 
10.00.

W zawodach udział wziąć 
mogą wszyscy bez względu 
na wiek i płeć. Przewidziana 
jest atrakcyjna konkurencja

 : strzelanie z pistoletu 
sportowego kal. 5,6 mm do 
opadających tarcz.

Zawodnicy strzelać będą 
5 strzałowe serie, w tym jed
ną serię próbną i dwie oce
niane. Seria próbna w dowo
lnym czasie, natomiast serie 
oceniane w czasie 30 sekund 
każda.

Dla zwycięzców, którzy 
zajmą pierwsze trzy miejsca 
przewidziane są puchary
i upominki, a do 10 miejsca - 
dyplomy pamiątkowe.

Dla zawodników, którzy 
nie będą mieli własnej broni, 
organizator zapewnia broń 
i amunicję do udziału w za
wodach.

Z uwagi na doniosłość Ro
cznicy Odzyskania Niepodle
głości Polski, organizatorzy 
zapraszaj ą sympatyków 
strzelectwa sportowego na
szego regionu do licznego 
udziału w zawodach i spraw
dzenia sprawności ręki oraz 
pewności oka w strzelaniu 
do celu.

A. Siemaszkiewicz

TRZYDZIESTA CZWARTA SP - OTWARTA !
W Rybniku, jakby wbrew 

ogólnopolskiej, minorowej 
tonacji, towarzyszącej uro
czystościom Dnia Nauczy
ciela, znalazł się się praw
dziwy powód do radości. 
Odczuwał ją każdy, kto zo
baczył tę nową szkołę, jej 
funkcjonalność i wyposaże
nie, a zarazem miał świado
mość, że przecież nie po
wstała ona ot tak, przez 
szczęśliwy przypadek i zbieg 
okoliczności. Można bez 
przesady powiedzieć, że 
ukończenie tej inwestycji jest 
jednym z bardziej wyrazis
tych przykładów, potwier
dzających większą operaty
wność władz samorządo
wych, od wszystkich, może 
wysoce kompetentnych, ale 
odległych zarządów.

Gospodarski manewr 
przekazania pół miliarda 
złotych z kasy samorządu 
miejskiego w Rybniku, po
zwolił skoncentrować siły 
i środki na dokończenie tej,

nie mającej praktycznie 
szans, inwestycji.

I jest nowa szkoła ! Miej
sce „pracy,, 900 uczniów 
i ponad 50 nauczycieli.

Okolicznościowej radości 
było sporo, uczniowie poka
zali świetnie przygotowany 
program artystyczny, księża 
poświęcili krzyże i budynek, 
a uczniowski samorząd 
otrzymał klucz z rąk jej dyre
ktora - Marka FLORCZY
KA do szkoły. I mimo całej 
ceremonialności tej imprezy, 
towarzyszyła jej autentyczna 
radość z powiększenia stanu 
posiadania rybnickiej oświa
ty o tak nowoczesną placów
kę. Był też moment bardzo pa
tetyczny, gdy 90-letniemu nau
czycielowi, żywej już legendzie 
Rybnika i niezwykle zasłużone
mu wychowawcy wielu pokoleń, 
dr INNOCENTEMU LIBU
RZE, wręczony został Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. 
Ten sam honor przypadł IRE
NIE ZUBER, GERTRUDZIE

TKOCZ, MARII GRZENIK 
I HUBERTOWI COPOWI.

Wręczono też inne wysokie 
odznaczenia- Krzyże Kawaler
skie Orderu Odrodzenia Polski, 
które otrzymały: Elżbieta Bu
chalik, Kornelia Procek, Maria 
Kruger, Magdalena Kuczera,

Edyta Tkocz, Czesława Pasier
bek, Adelajda Porembska i Mar
ta Jeszka. Ponadto wręczono 
7 osobom Złote Krzyże Zasługi 
oraz nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej i Kuratora Oświaty 
i Wychowania.

/ e m /

Wspólne symboliczne otwarcie szkoły
Foto: Zenon Keller

Po Dniu Nauczyciela...

Chybione
Tegoroczny 14 paździer

nika nie różnił się w odczu
ciach zainteresowanych 
i nie zainteresowanych od 
tych poprzednich: Zgodnie 
z tradycją - niezadowoleni 
ludzie pracy podkreślali nie
sprawiedliwość w „regla
mentacji,, świąt zawodo
wych. Bo przecież: nie dość, 
że nauczyciel ma wakacje, 
ferie, wolne soboty i niedzie
le, to jeszcze w tym roku

przywileje
przez kolejne trzy dni nie 
pojawił się w szkole!! Jak 
długo mają jeszcze zamiar 
narzekać na wysokość pen
sji, burzyć naszym dzieciom 
świetlaną przyszłość, nara
żać je na problemy i przed
wczesny wysiłek. Co spra
wia, że korzystają z tak wiel
kich, niespotykanych w in
nych grupach zawodowych 
przywilejów ?

A kiedy odpowiemy już

sobie na te pytania, zwróć
my uwagę na nasze dzieci, na 
ich radość z tego, że i one 
mają udział w tych przywile
jach i, co najgorsze, że cieszą 
się z tego bardziej niż sami 
nauczyciele. Ponadto, ich ra
dość z wolnego poniedział
ku, nie najlepiej świadczy 
o nauczycielach, zaś jej do
strzeżenie nie leży w naszym 
społecznym interesie... Po
tem, po wyczerpaniu włas
nych, dyktowanych przez 
zdrowy rozum mądrości, 
pocieszmy się tym, że gdy 
długo zastanawiamy się nad

wyborem książki do czyta
nia, nauczyciel po raz kolej
ny w swoim życiu sięga po 
szkolne lektury; gdy w wy
godnym fotelu oddajemy się 
rozmyślaniom lub ogląda
niu telewizji, on poprawia 
zeszyty i klasówki; kiedy 
układamy się do snu, on za
stanawia się nad sposobem 
przeprowadzenia jutrzej
szych lekcji, a jeśli jesteśmy 
wytrwali, może nam się 
przyśnić, że nauczycielowi 
przypomniało się o odległym 
terminie wypłaty...

A. Łukasik
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Z BOGIEM, A NAWET MIMO BOGA,,
W roku 1893, w ubogiej 

galicyjskiej rodzinie przyszło 
na świat jedno z czternaś
ciorga dzieci. Ojciec, gospo
darz na niewielkim poletku, 
miał sporo kłopotu z wybie
raniem imion. Tym razem 
zdecydował się na Stefanię. 
Jej przyszłość nie zapowia
dała się wesoło.

Jednak los uśmiechnął się 
do młodej Stefanii ze Stanis
ława Dolnego w powiecie 
wadowickim. Któregoś 
dnia, jako dorastająca pan
na, znalazła się w Krakowie, 
w krawieckiej pracowni 
swojego wuja. Pomagała 
w zakładzie roznosząc za
mówione ubrania. Wtedy 
też zetknęła się z działalnoś
cią polskiej konspiracji. 
Z czasem z dostawcy krawie
ckich wyrobów przekształci
ła się w prawdziwą „łącz
niczkę,,. Przenosiła pod 
wskazane adresy pisma, do
kumenty i listy. I choć nie 
wiedziała kim są ludzie, któ
rzy zlecają jej te odpowie
dzialne zadania, zdawała so
bie sprawę że robią coś w in
teresie narodu i kraju.

Latem 1911 roku znajomi 
pozostawiają pod jej opieką 
swoje dzieci i wysyłają ją do 
Zakopanego. W tym samym 
czasie na wypoczynek w Tat
ry udaje się rybnicki kamie
niarz - PAWEŁ BOTOR. 
Zauważa skromną, miłą 
pannę zajętą dwójką niesfor
nych dzieci. Nie zastanawia 
się długo. Mija rok i pań
stwo STEFANIA I PAWEŁ 
BOTOROWIE zamieszkują 
w Rybniku. Nastaje I wojna 
światowa. Pani BOTORO
WA, wcześniejsza członkini 
organizacji skautowskiej, 
rozpoczyna działalność 
w Polskim Czerwonym Krzy
żu. Z ramienia PCK pomaga 
rosyjskim jeńcom wojennym 
więzionym przez Niemców.

Po szczęśliwie zakończo
nej dla Polski wojnie, nastaje 
czas WALKI o wolność Śląs
ka. Powstaje Rybnickie To
warzystwo Polek, w którym 
obok dr Białowej i E. Różań
skiej pani Botorowa jest jed
ną z czołowych działaczek. 
Przy towarzystwie, pod kie
runkiem M. BASISTY dzia
ła Towarzystwo Dramatycz
ne, które kładzie wielkie za
sługi w krzewieniu polskiego 
języka i kultury w całym po
wiecie rybnickim. Wybucha
ją powstania. Stefania Bato
rowa zaopatruje walczące 
oddziały w lekarstwa i żyw
ność, udziela się na wiecach 
i w pracach komitetu plebis
cytowego.

Nastaje w końcu dzień, 
w którym wysiłek i poświę
cenie zostają nagrodzone. 
Rybnik należy do Polski. 
I choć skończyła się walka,

p. Botorowa nie przestaje 
działać w PCK, w Towarzys
twie Polek, podejmuje pracę 
w Towarzystwie Czytelni Lu
dowych i Białym Krzyżu - or-

Akt nadania Złotego 
Krzyża Zasługi z 1929 r.

Botorowa : „człowieka chorego psy
chicznie. Niemcy są narodem 
kulturalnym, wstydzą się za 
Hitlera i za siebie wtedy. Ro
sjanie są nieszczęśliwi. Są 
biedni. Szkoda tych ludzi„. 
Druga wojna światowa 
przynosi pani Botorowej po
ważną stratę. W roku 1946 
umiera na atak serca, wy
czerpany bezustannym, cią
gnącym się przez sześć lat 
niepokojem o jutro - mąż.

Lata powojenne nie służą 
szczerej, spontanicznej myśli 
politycznej i społecznej. Pani 
Stefanii, przywykłej do cięż
kiej pracy, nie zrażają nawet 
takie, odarte z istoty jej do
tychczasowego życia, wa
runki. Otwiera skład z obu
wiem i pracuje w nim do 
1983 roku(!) Przedstawmy 
sobie, że to NIE ZDROWIE 
dało tej wspaniałej kobiecie 
możliwość bycia aktywnym 
do dziewięćdziesiątego roku

Ogólnopolski zlot Organizacji Przysposobienia Wojs
kowego Kobiet, Stefania Botorowa trzecia w prawo od  
stojącej w centrum Prezydentowej w m ajątku M ościckich
Mościckich w lipcu 1939 roku

organizacji sprawującej opiekę 
nad żołnierzami odbywają
cymi służbę w rybnickiej jed
nostce wojskowej. Pielęgnu
je groby powstańców.

Ale patriotyzm nie wycze
rpuje się na działalności spo
łecznej czy walce, nie mniej 
istotna jest praca przynoszą
ca korzyści materialne czło
wiekowi i państwu, którego 
jest obywatelem.

W pracy zawodowej pań
stwo Botorowie doskonale 
uzupełniali się. Pan Paweł 
specjalizował się w wykony
waniu nagrobków, jego żo
na, natomiast, prowadziła 
skład dziecięcych wózków. 
Na wspomnienie tej niespoty
kanej, w jakiś sposób poetyc
ko-filozoficznej sytuacji, 
w oczach dziewięćdziesięcio- 
ośmioletniej kobiety pojawia 
się serdeczny uśmiech.

Lecz radość czerpaną 
z codziennej pracy i spokoj
nych świąt przerywa najazd, 
jak wyraża się pani Botorowa

Dom przy ulicy 3-go Maja 17 
Foto: Wacław Troszka

życia, ale - co sama podkreśla 
- codzienna praca podarowa
ła jej tych kilkadziesiąt wio
sen nieosiągalnych dla in
nych.

Działalność społeczna, 
wobec wszechogarniającej 
czerwieni, nie ma wiele 
wspólnego z przedwojen
nym kolorytem. Członkow
stwo w Związku Bojowników

o Wolność i Demokrację,
uczestnictwo w uroczystoś
ciach organizowanych przez 
miejski komitet partii, na 
które pani Botorowa otrzy
muje zaproszenia, bynaj
mniej nie za zasługi dla PRL-
u, ale dlatego, iż nie sposób 
pominąć człowieka w mo
mentach, w których mówi się
o ludzkim wkładzie w to, co 
dobre dla Rybnika i Polki.

Tak godnemu życiu, sta
nisławowianki z urodzenia
i rybniczanki z pracowitych 
potów, dają materialne 
świadectwo liczne odznacze
nia i stare fotografie, z któ
rych wybraliśmy kilka dla 
zaprezentowania czytelni
kom. Znajdują się wśród 
nich: Odznaka Plebiscytowa, 
Krzyż na Śląskiej Wstędze 
Waleczności i Zasługi, Śląski 
Krzyż Powstańczy, dwukrot
nie - Zloty Krzyż Zasługi, 
Krzyż Kawalerski oraz Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodze
nia Polski.

W jesieni życia, gdy panią 
Botorową zaczynają opusz
czać siły fizyczne, coraz częs
tszym pomocnikiem staje 
się, nigdy nie odsuwany na 
bok, Bóg. Wraz z nim, przy
chodzi prosta i jedyna praw
da, że największą łaską życia 
jest możliwość bycia dob
rym, a jak ze wzruszającą 
odwagą przyznaje ta skrom
na i dobra kobieta - nie za
wsze towarzyszył jej życiu 
idealizm.

MUROWANY EPILOG
Biografia naszej bohater

ki wiąże się ściśle z historią 
jej domu, gdyż w sposób 
szczególny dzielił on trwogę, 
nadzieje i radości właścicie
lki. Zakupiony w latach 
trzydziestych za 110 tys. zło
tych, gościł w swoich poko
jach odbywających w Ryb
niku służbę wojskową, ofice
rów 1 kompanii 75 pułku 
piechoty S. Sosabowskiego 
i W. Peszka, późniejszych 
generałów w bitwach o Ang
lię i pod Monte Casino. 
W czasie okupacji zajmują 
go Niemcy, urzędujący w ry
bnickim Starostwie. Państ
wu Botorom pozostawiają 
mały pokoik na poddaszu.

Po wyzwoleniu, Aleja 3-
go maja, przy której budy
nek stał przed wojną, otrzy
muje bardziej „zaszczytne,, 
dla miasta imię - Rewolucji 
Październikowej. W roku 
1982 rybniczanie manifestu
jący dla uczczenia rocznicy 
wydarzeń sierpniowych, spy
chani przez oddziały ZOMO 
zatrzymują się pod tym właś
nie domem dla odśpiewania 
narodowego hymnu...

Od tego zdarzenia minęło 
tak niewiele lat... i dom znów 
jest „u siebie,, przy ul.3-go 
maja...

/Grzegorz Kowalczyk/
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Kiedy w połowie X IX  w. wybu
chła w naszym regionie epidemia 
cholery, a niedługo potem tyfusu, 
książę raciborski sprowadził 
z Niemiec JULIUSZA ROGE
RA, lekarza, który zapisał się 
w dziejach Rybnika jako założy
ciel szpitala, nazywanego do dziś 
jego imieniem. Władze miejskie 
dały plac oraz cegłę, a sam Roger 
zebrał na budowę cały 10 
tys. talarów. Brak jest dokład
nych źródeł historycznych,  ale 
powiada się, że swój udział w po
wstaniu szpitala miał również 
Zakon Kawalerów Maltańskich. 
Szpital pomyślany był jako pla
cówka położnicza, początkowo

Całe życie 
w Niedobczycach

Dom przy ulicy Górnoślą
skiej 64 w Niedobczycach 
pamięta 1907 rok.. Przebu
dowali go ze „słomianki,, ro
dzice pani MARII SWI
TALLA, która wraz z mę
żem ROBERTEM mieszka 
w nim do dzisiaj.

Pan ROBERT SWITAL
LA ma 85 lat, jego żona 81. 
Żyją ze sobą okrągłe lat 
sześćdziesiąt. Pobrali się 
w niedobczyckim kościele 
pod wezwaniem Najświęt
szego Serca Jezusowego 
w 1931 roku. Oboje stąd 
pochodzą, tu leżą ich rodzi
ce, w Niedobczycach urodzi
ły się i mieszkają ich dzieci, 
wnuki i prawnuki. „Jesteś
my starzy, to i żyjemy po 
staremu„-mówi pani Maria. 
Świadczą o tym choćby ku
chenny „żelaźnioczek,, czy 
sypiące się tynki domu.

Ich dzieci mieszkają tuż 
obok, na ziemi otrzymanej 
od rodziców wbudowały 
swoje domy. Dzięki temu są 
wszyscy blisko siebie, wokół 
rodzinnego gniazda.

Pan Robert porusza się
o lasce, nie słyszy już na 
jedno ucho. Na początku 
rozmowy jest nieufny, przy
gląda się badawczo, woli 
stać. Gdy się przekonuje, że 
nie dzieje się nic złego, opo
wiada o pracy w kopalni
i o życiu „za Niemca,,. Na 
kopalni „Rymer,, przepra
cował bez wypadku 30 lat.

GAZETA RYBNICKA



Remont szpitalny kaplicy

Kopuła lśni miedzią
posługiwały chorym siostry fran
ciszkanki, a od około 1900 roku - 
boromeuszki.

Pierwsza część została oddana 
do użytku 1868 roku, zaś eklek
tyczna w stylu kaplica z piękną, 
neo romańską kopułą - dwa lata 
później.

Juliusz Roger bardzo związał 
się ze Śląskiem. Został miłoś
nikiem folkloru tej ziemi, z pasją 
łączył działalność lekarza ze 
zbieraniem starych pieśni i podań 
śląskich.

Tyle historii szpitala i jego 
założyciela, którą przybliżyła 
nam siostra oddziałowa sali 
operacyjnej Oddziału Okulisty
cznego Szpitala Miejskiego Nr 
l , Maria LENERT.

Wspólnie ze swoją szefową, 
ordynatorem Oddziału Okulis
tycznego dr Anielą KALI
CIAK-KEMPIŃSKĄ, posta
nowiły nie dopuścić do dewas
tacji zabytkowej szpitalnej kap
licy. Stały się pierwszym ogni
wem łańcucha ludzi dobrej woli, 
którzy przyczynili się do realiza
cji trwającego właśnie remontu.

„Za Niemca - powiem szcze
rze - było źle,,.

Pani Marii błyszczą oczy, 
gdy wspomina okres narze
czeństwa, kiedy jej mąż był 
świetnym tancerzem. A po
tem dopowiada o latach 
okupacji: „szupok szoł a słu
choł, dość my mieli zgorsze
nia,,. Czasami brakowało 
ziemniaków, ale dzieci były 
zdrowe. Choć przeżyła - jak 
sama mówi - trzy wojny: tę 
z 1914, 1939 i ostatnią, 
z 1981 roku, to z mężem żyli 
„bez wojny, cichutko, dob
rze,,.

„Jak człowiek, nie pije i nie 
chacharzy, to wszystko idzie 
dobrze„ - mówi pani Maria. 
Potakujemy głowami na 
zgodę.

W tym starym domu nie 
wszystko przecież stare... 
Goś jeszcze - mimo jesiennej 
pory - zieleni się w ich ogród
ku. Pozostaje życzyć, żeby 
jak najdłużej zaglądało tam 
słońce !

GRZEGORZ WALCZAK

Jest to pierwszy generalny re
mont tego obiektu, dotychczas 
bowiem kopuła była tylko dora
źnie łatana.

Ponieważ kaplica pod wezwa
niem św. Juliusza leży w parafii 
Misjonarzy Słowa Bożego, pałe
czkę przejął proboszcz ks. Rufin 
HALSZKA - osoba niezwykle 
energiczna i zapobiegliwa, dla 
której nie ma trudności nie do 
pokonania. A trudności oczywi
ście były i są. I, co pewnie nie 
będzie niespodzianką, najwięk
sze sprawia szczupłość finan
sów. Sporą część funduszy na 
renowację kaplicy wyasygnowa
ło miasto, wśród sponsorów są 
także okoliczne zakłady pracy, 
również ks. Halszka, ze swoją 
zwykłą energią, namawia swo
ich parafian, i nie tylko, do 
wspierania tej inicjatywy.

Grupa ludzi, która zawiązała 
nieformalny społeczny komitet, 
czyni starania, by ten piękny, 
XIX-wieczny zespół obiektów, 
na który składa się kaplica i sta
re szpitalne budynki, wpisać do 
rejestru zabytków. Mogłoby to 
w przyszłości, chociaż częściowo

RGW cz. X

Polskie nazwy
Należy wreszcie coś więcej 

powiedzieć o polonizacji RGW. 
W 193l  r., jak już wiemy, dyrek
torem generalnym został po 
Wachsmannie, TOMISŁAW 
MORAWSKI. Jego podpis wid
nieje pod zarządzeniem 
z 26.VIII 1936 r., które zmienia
ło niemieckie nazwy na polskie 
:„ROEMER„ - na RYMER, co 
się stało dość szczęśliwą zbież
nością z nazwiskiem pierwszego 
wojewody śląskiego,„EMMA,,

wo rozwiązać problem finanso
wania remontów, gdyż można
by wtedy korzystać z funduszy 
Konserwatora Wojewódzkiego. 
Złożony wniosek o wpis do reje
stru zabytków jest rozpatrywa
ny.

Cały obiekt położony jest na 
bardzo podmokłym terenie, 
a znajdujący się obok park zwa
ny „bukówką,, był kiedyś sta
wem. Wilgoć jest wszechobecna, 
trzeba więc przygotować się na 
następne remonty. A wiadomo, 
że kiesa służby zdrowia jest pus
ta.

Szpital prowadzi m.in. od
działy okulistyczny i laryngolo
giczny. Trafiają na nie chorzy 
nie tylko z terenu Rybnika, gdyż 
podobnych nie ma w ościennych 
miastach. Apelujemy więc do 
wszystkich, którzy chcą i mogą 
udzielić pomocy finansowej 
i mieć satysfakcję, że dzięki nim 
zabytkowe obiekty nabiorą bla
sku. I to dosłownie, gdyż kopuła 
kaplicy została pokryta przez 
bardzo operatywnych, prywat
nych wykonawców z Żor, mie
dzią i w słoneczny dzień jest ona 
widoczna ze sporej odległości.

Są oczywiście osoby, które 
uważają pokrycie kopuły tak 
drogim materiałem za zbytek. 
Cóż, jesteśmy za biedni, by po
zwolić sobie na następną prowi
zorkę.

Wiesława Różańska

na „EMA,, oraz nazwy szybów 
kopalnianych. Przykładowo 
szyb „Rudolf,, z „ANNY,, na 
„CHROBRY,,, szyb „SCHRE
IBER,, z „CHARLOTTY,, na 
„LEON III,, itd.

Skoro już o tego typu zmia
nach mowa, to zarządzeniem 
z 14.VII 1937r., które ustaliło 
Zgromadzenie Gwarków dnia 
12.VIII 1937r. zmieniono ustęp 
I paragraf 1 statutu: „Niniejszy 
statut normuje ustrój Gwarect
wa, którego nazwa w obrębie 
Państwa Polskiego brzmi: Ryb
nickie Gwarectwo Węglowe, zaś 
w stosunkach ze stronami za gra
nicą: RYBNICKIE GWAREC
TWO WĘGLOWE - RYBNI
KER STEINKOHLEN GEWE
RKSCHAFT.

/M .P a lica /

J a n in a  P o d lo d o w s k a

Jak rycerz Wojsław Lubomkę dostał - odc. Il

Książę krzyknął gniewnie, 
żeby chłop jasno gadał, ale 
pachoł nie śmiał się nawet 
podnieść z ziemi, chrypiał 
tylko, że to pod Smolarzową 
chałupą...

Książę warknął : Jak 
śmieli! I rozkazał do koni. 
Sam skoczył na wierzchow
ca i już gnali, co koń wy
skoczy pod Smolarzową 
chałupę. Po drodze dopadli 
ich inni gońcy z miejsca za
jścia i oskarżali rycerza Zbi
gniewa o całe zajście.

A było to tak. W chałupie 
Smolarza Jędrzycha została 
sama Lubomka. Ojca zabra
no do nagonki. Matki nie 
było. Zmarła poprzedniej 
wiosny. Dziewczynę zdjęła 
ciekawość, by spojrzeć na

panów, jak będą wracali mi
mo chałupy. Chata była tuż 
przy drodze wiodącej do leś
nego dworca. Kiedy Lubom
ka usłyszała nadciągających 
z lasu, mimo zakazu ojca, by 
się nie ważyła opuszczać iz
by, porwała tylko półkożu
szek i przycupnęła za stu
dnią. Studnia była jeszcze 
bliżej drogi, tuż przy opłot
ku, a do tego suto ogacona 
słomą, dawała dobre ukry
cie. Lubomka wstrzymywała 
oddech z ciekawości i po
dziwu. Przodem przejeżdżał 
pięknie odziany pan. Trzy
mał się tak dumnie na wierz
chowcu. Lubomka pomyśla
ła, że to sam książę. Zatrzy
mywał się, przepuszczał jed
ne, drugie sanie, coś rozkazywał

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Ribnich, Rebenik 
czy Rybnik?

Grupa języków słowiań
skich, a w tym również język 
polski, nie ma sobie właś
ciwego i oryginalnego „spo
sobu,, zapisywania swej mo
wy. Lukę tę wypełniły greckie 
/np.dla zapisu mowy ru
skiej/ i łacińskie /np.dla za
pisu mowy polskiej/ znaki, 
czyli alfabet, dostosowane 
do brzmień mowy ludów 
słowiańskich.

A że języki słowiańskie 
brzmiały zupełnie inaczej, niż 
greka i łacina, stąd poważne 
trudności w dostosowywaniu 
alfabetu łacińskiego do zapi
sywania dźwięków mowy pol
skiej. Bo przecież w łaciń
skim systemie znaków nie 
było odpowiedników dla ta
kich dźwięków jak: „sz„,
"cz",  "ż", "ś"...

Najstarsza ze znanych 
nam dzisiaj prób zapisu słów 
polskich przy pomocy alfa
betu łacińskiego datuje się 
na rok 1136. Jest to tzw. 
„Bulla protekcyjna papieża 
Innocentego II dla arcybis
kupa gnieźnieńskiego,, i do
tyczy nazw polskich miejsco
wości i imion własnych. 
W tekście tym przykładowo 
nazwę BYTOM zapisano 
BITOM, a WISŁA - UIS
LA.

By lepiej zorientować się 
w tym, jak nasi przodkowie 
męczyli się z zapisywaniem 
swej mowy przy pomocy alfa
betu łacińskiego, spójrzmy 
na dawny zapisy modlitwy: 
„Wierzę w Boga Ojca...„.

Oto fragment tego staro
polskiego tekstu: „Vyerza 
wboga oszcza wsechmoga-

dzego, stworziczela nyeba 
y szemy y w yeszucrista szyna 
gego yedinego, pana nasze
g o - ,

Również dawni rybnicza
nie mieli problem przy spo
sobie zapisania nazwy swo
jego miasta. Wiemy dzisiaj
o tym, badając stare rachun
ki czy pieczęcie, na których 
nazwa „Rybnik,, była prze
różnie zapisywania: RIB
NICH, REBENIK, RIB
NIK, RIBNICY, RIBNI
KY, RIBNIGH, REIB
NICK, REYBNICZ, RIB
NICZ, REIBENIGKH, 
RUEBNIK...

Kolejnym bardzo cieka
wym i pokrewnym proble
mem byłby przegląd form
i brzmień nazwy naszego 
miasta na przestrzeni kilku 
ostatnich wieków. Ale tego, 
z przyczyn czysto technicz
nych, nie da się zanalizować 
w naszej gazecie.

Marek Szołtysek

Oto przykład - oryginalna 
graficzna wersja „Przestro
gi„ z dzieła „Polak w Śląs
ko„, o którym pisaliśmy już 
4 września br. w 37 numerze 
„Gazety Rybnickiej„

P rzestroga.
T r z e bość w Polsce chleba 

ileć go potrzeba, 

Przyjaciel.

rozkazywał i znowu pojechał ku 
przodowi.

Przejeżdżały dalsze pod
wody, także jezdni, płozy 
sań zarzynały się głęboko 
w rozrobionym już śniegu. 
Trwało to długo. Lubomka 
zdrętwiała z zimna. Napat
rzyła się już do woli i chciało 
się jej do izby, do ciepła, ale 
jak tu umknąć, żeby jej nie 
zobaczono, kiedy z lasu wy
sypywali się konni i sunęły 
sanie. Zdawało się, że będzie 
bez końca. Kiedy już prawie 
skostniała, postanowiła 
uciec. Spostrzeżono ją, za
nim zdążyła czmychnąć od 
studni, już ją ktoś chwycił 
z grubym prześmiechem, 
próbując przygarnąć do sie
bie. Dziewczyna szarpnęła 
się rozpaczliwie, ale ktoś in
ny, widocznie ważniejszy, 
przeskoczył konno ogrodze
nie, wyrwał Lubomkę z uści
sku pierwszego i kazał mu iść

precz. Sam śmiejąc się ruba
sznie wołał, że nie spodzie
wał się takiej zdobyczy, ale 
kiedy sama w ręce wpadła, 
trudno pogardzić i ku ucie
sze przyglądających się lu
dzi, próbował opierającą się 
dziewczynę wlec do swego 
wierzchowca.

Lubomka sprężyła się 
w sobie, by wyrwać prześla
dowcy, a gdy nie zdołała siła, 
jak dzikie zwierzątko użyła 
zębów. Ukąszony w rękę, 
syknął z bólu i odruchowo 
wypuścił dziewczynę i ona 
już śmigała ku chacie. Tam 
zaparła drzwi zasuwą i myś
lała, że się ocaliła.

Tymczasem rycerz Zbig
niew, bo on był tym napast
nikiem, rozzłoszczony, że na 
oczach wszystkich dziewczy
na wyrwała się mu, skoczył 
ku chacie i zaczął się dobijać.

c.d. nastąpi

GAZETA RYBNICKA
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Lament
Cisza, która zapanowała 

na stadionie w chwili, gdy na 
polu startowym pozostał 
Mirosław Korbel /rozleciał 
mu się silnik, a rywale byli 
już daleko w przodzie/ była 
ciszą złowieszczą. Zgasły 
wszystkie nadzieje, zdmuch
nięte jednym podmuchem. 
Utrzymanie się w żużlowej 
ekstraklasie przepadło. Teo
retycznie szanse jeszcze na
turalnie były, ale zdobycie 
w ciągu ostatnich siedmiu 
wyścigów kolejnych dziesię
ciu punktów przewagi, co 
dałoby generalny remis 
i w konsekwencji, trzeci de
cydujący pojedynek, słusz
nie wydawało się zadaniem 
niewykonalnym. Jeszcze 
przed tym feralnym wyści
giem ósmym, wszystko wy
glądało zupełnie nieźle: sześć 
punktów przewagi /do  od
robienia było dwanaście/ 
i to w sytuacji, gdy kierow
nictwo WYBRZEŻA wyko
rzystało już dwie z trzech 
znaczących /Olszewski, 
Cox i Davis/ rezerw taktycz
nych, a do rozegrania pozos
tało jeszcze osiem wyścigów.

Równocześnie jednak, 
z defektem Korbela, wszystk

o runęło niczym przysło
wiowy domek z kart, a kon
tuzja Antoniego Skupienia 
była postawieniem kropki 
nad „i„. Atmosfera na ryb
nickim stadionie gasła z każ
dym wyścigiem, poza tą oa
zą szczęścia, którą stworzyli 
sympatycy WYBRZEŻA, 
nieustannie przekomarzają
cy się z miejscowymi fanami.

No i stało się, DRUGA 
LIGA STAŁA SIĘ RZE
CZYWISTOŚCIĄ, OD 
KTÓREJ NIE UCIEKNIE
MY PRZEZ NAJBLIŻSZY 
SEZON. Można oczywiście 
mówić sobie, że to nie koniec 
świata i że to w końcu tylko 
na jeden sezon, bo innej moż
liwości każdy, kto emocjo
nalnie związany jest z ryb
nickim speedway’em, nie do
puszcza. Można mówić...

Prawda tymczasem jest 
trudna: dla wszystkich tych, 
którzy ten sport naprawdę 
w naszym mieście kochają, 
jest TO WŁAŚNIE koniec 
świata, świata innego od 
wszystkich, świata marzeń 
i planów, napięć i emocji, 
rozedrganych nerwów i trud
nego godzenia się z każdą 
porażką. RYBNICZANIE 
PRZEGRALI BÓJ O PIE
RWSZĄ LIGĘ, taka była 
stawka tych dwóch meczów; 
była i dodatkowa stawka, 
o której mało kto wiedział 
: Roman Niemyjski, od dłuż
szego czasu rozmawiał z ak
tualnym mistrzem świata 
Janem Pedersenem, którego 
zamierzał pozyskać do swo
jego zespołu. Sympatyczny

* TURYSTYKA

rybnicki
Jano, zrażony nieco postawą 
prezesa Morawskiego i jego 
podejściem do swojej osoby 
/anonsy w prasie o pozys
kaniu przez Morawskiego 
Pedersena/, poważnie zasta
nawiał się nad propozycją 
Romana Niemyjskiego, jed
nak ze zrozumiałych wzglę
dów postawił jeden warunek 
- PIERWSZA LIGA.

Trudno ! Wiecznie uśmie
chnięty Duńczyk wyląduje 
u kogoś innego!! Lecz nie 
tylko z tego powodu Roman 
Niemyjski był po „przegra
nym,, meczu poważnie za
smucony. Druga liga to 
przecież zupełnie inne realia 
finansowe. Ilu widzów uda 
się ściągnąć na stadion sa
mym meczem, a ile trzeba 
będzie zainwestować w jego 
oprawę? Teraz potrzebna 
jest swoista kwarantanna, 
by spokojnie przemyśleć co 
się opłaci, by nie rzucać się 
z motyką na słońce. Tegoro
czna liga pokazała jak waż
ną rzeczą są właściwe kon
trakty zagraniczne, poważ
nie traktowane tak przez je
dną, jak i drugą stronę.

Na barażową rywalizację 
cień rzuciła sprawa rybnic
kich stranieri. Brhel prawdo
podobnie wystawił ROW do 
wiatru w Gdańsku, Martin 
Dugard nie doleciał do Pol
ski, zamiast w Pyrzowicach, 
lądując w Berlinie. Odpo
wiedź na pytanie DLACZE
GO? w momencie pisania 
tekstu nie była jeszcze znana. 
Czyżby czar ,,13„?

Tego właśnie trzynastego, 
w godzinach wieczornych, 
do klubu dodzwonił się oj
ciec Martina - Robert Du
gard, który chciał dowie
dzieć się o wynik spotkania 
i postawę swego syna, prze
konany, iż wszystko poto
czyło się normalnie... Nieste
ty... Czym byłoby WY
BRZEŻE bez Davisa i Co
xa ? Czym Morawski bez 
swych zamorskich posiłków 
? Na pewno nie Mistrzem 
Polski. Fakt, iż dwa kluby, 
nie mające oparcia w obco
krajowcach spadły do dru
giej ligi, jest wielce wymow
ny. Można jeszcze odwoły
wać się do tradycji, ale tak 
naprawdę niewielki z niej 
pożytek i w konfrontacji 
z surową ligową rzeczywis
tością niewiele ma ona do 
powiedzenia.

Zagraniczne transfery to, 
jak się okazało, broń obosie
czna, z którą trzeba obcho
dzić się bardzo ostrożnie: 
może być błogosławieńst
wem, ale i przekleństwem, 
wystarczy spojrzeć na pierw
szy i ostatni zespół tegorocz
nej ekstraklasy.

Trudno jeszcze powie
dzieć kogo zaangażuje

SPORT » TURYSTYKA

w przyszłym roku właściciel 
sekcji, obecnie uwaga skupia 
się na kalifornijczykach. 
Sam ERMOLENKO /W ol
verhampton/, Ronnie Correy 
/Wolverhampton/ i Billy 
Hamill /Cradley Heath/ 
Do ostatecznych rostrzyg
nięć pozostało jeszcze nieco 
czasu. Pytań, które sobie 
dziś zadajemy jest wiele. 
Najważniejsze dotyczy jed
nak tego, co przyniesie Dru
goligowy sezon? Jak rozegra 
tę partię Roman Niemyjski ?

Osobiście wierzę, że dla 
rybnickiego zespołu czas ten 
będzie sportowym katharsis. 
Trzeba postawić na mło
dzież, a na to pozwalać bę
dzie sportowy poziom wielu 
drugoligowych rywali. Musi 
to być czas wykorzystany na 
zbudowanie od podstaw, pe
łnowartościowego zespołu, 
gotowego do powrotu 
w grono najlepszych żużlo
wych drużyn; a prawdopo
dobnie w przyszłym sezonie 
nie będzie baraży, lecz w pie
rwszej lidze dwa ostatnie ze
społy zastąpione zostaną 
przez dwa najlepsze z ligi 
drugiej.

Można oczywiście rozpa
miętywać wieczorami, czy 
nie można było tych dwóch 
najważniejszych meczy wy
grać. Najwięcej moich wąt
pliwości wzbudziło przygo
towanie toru w sposób wy
kluczający z walki naszą żu
żlową młodzież.

Z każdego meczu zapa
miętujemy tylko pewne cha
rakterystyczne szczegóły, 
różniące ten jeden od 
wszystkich pozostałych. 
Tym razem będzie to zwias
tująca drugą ligę cisza, która 
zaległa po starcie do ósmego 
wyścigu. I jeszcze coś, na co 
niewielu zwróciło uwagę: za
chowanie Antoniego Skupie
nia, który po spowodowaniu 
kraksy w biegu siódmym pie
rwszy podszedł do leżącego 
Johna Davisa. OD WIELU 
LAT TEN WŁAŚNIE ŻU
ŻLOWIEC UCHODZI ZA 
ZAWODNIKA JEŻDŻĄ
CEGO BARDZO CZYS
TO, od kilku też lat przy
znawana jest doroczna na
groda „Fair Play,, ; może 
więc...?

Czasami mamy wrażenie, 
że wszystko to, co radosne 
zostało nam odjęte, że cieszą 
się zawsze ci drudzy. Taki 
był cały kończący się sezon 
roku 1991, z tą wielką eks
plozją radości gdańszczan, 
świętujących powrót do pie
rwszej ligi, wśród których 
był i ten, któremu dopisało 
szczęście i wylosował telewi
zor, z największym trudem 
władowany do zakładowego 
autokaru! Ktoś powiedział 
kiedyś, że rzeczą najpiękniej
szą w życiu jest oczekiwanie. 
Będziemy więc czekać wie
rząc w lepszą przyszłość.

/Wacław Troszka/

Pierw szy
trudny

pojedynek
W sobotę, 12 październi

ka, rybnickie koszykarki 
uległy, bardzo silnemu, jak 
się okazało, zespołowi war
szawskiej POLONII 67:85 
/do przerwy 35:43/. Jeszcze 
nie tak dawno, te dwa ze
społy spotykały się w pierw
szej lidze, a zwycięstwo wy
stępujących w roli beniamin
ka koszykarek ROW-u 
w Warszawie nad „czarnymi 
koszulami,, przed dwoma la-

Otwarte Mistrzostwa 
Rybnika

młodych lekkoatletów
W pierwszych dniach paź

dziernika na stadionie lekkoat
letycznym K.S. ROW, działacze 
i trenerzy lekkoatletycznej sekcji 
klubu oraz Szkolnego Związku 
Sportowego w Rybniku, zorga
nizowali otwarte mistrzostwa 
Rybnika w lekkoatletyce. Do 
pomocy włączył się Urząd Mias
ta, który m.in. ufundował na
grody rzeczowe dla zwycięzców 
poszczególnych konkurencji. 
Nagrody wręczał prezes Rybni
ckiego Stowarzyszenia Sympa
tyków lekkoatletyki JÓZEF 
RĘKAS. Oto wyniki zmagań 
szkolnych sportowców.

MISTRZOSTWA SZKÓŁ PO
NADPODSTAWOWYCH: 
INDYWIDUALNE 

Dziewczęta
100 m - Filipczyk Agnieszka -

14.5 sek
Kowalczyk Agnieszka -14,5 sek

400 m - Kurpanik Aleksandra -
66.5 sek

1500 m - Zielonka Edyta
5.41.8 sek

skok w dal - Ficek Hanna
4,66 m

kula - Filozof Sonia - 8,10 m 

Chłopcy

100 m - Wolny Rafał -12,2 sek 
400 m - Kowalski Mariusz

52,8 sek
1500 m - Brachman Zdzisław 

4.35,6 sek
3000 m - Sikora Tomasz

9.40.8 sek
skok w dal - Leonarski Rafał 

5,88 m
kula - Szulik Michał - 10,80 m

ZESPOŁOWO

Dziewczęta

I miejsce - Zespół Szkół Budo
wlanych w Rybniku - 390pkt.

II miejsce - Liceum Ogólnokształcące

ty, było jednym z radośniej
szych wydarzeń dla sympa
tyków rybnickiej koszyków
ki; teraz rywalizować będą 
w walce o awans do pierw
szej ligi.

Najwięcej punktów dla 
POLONII zdobyła rozgry
wająca Eliza Sokołowska - 
27, dla ROW natomiast 
punkty zdobyły :
Krystyna Mistak - 12 
Tatiana Trosko - 14 
Gabriela Fulbiszewska - 8 
Grażyna Szulik - 7 
Lidia Malinowska-Szarzyńs
ka- 12
Swietłana Stasiukiewicz -14  

/w a ck /

Ogólnokształcące „Urszulanki„-361pkt.
III miejsce - Zespół Szkół Me

dycznych w Rybniku - 299 pkt. 
Chłopcy

I miejsce - Zespół Szkół Za
wodowych Państw.

Agencji Węgla Kam. w Ryb
niku - 615 pkt.

II miejsce - Zespół Szkół Me
chaniczno-Elektr.

w Rybniku - 490 pkt.
III miejsce - Zasadnicza Szko

ła Zawodowa
KWK Rymer w Rybniku - 

416 pkt.

MISTRZOSTWA SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH

INDYW IDUALNIE

Dziewczęta :
100 m - Badura Sabina -13,3 sek
- SP Gaszowice
300 m - Pałasz Monika - 45,9 sek
- SP 14 Żory
600 m - Grelak Agnieszka - 
1.58,2sek - SP 10 Rybnik 
w dal - Pałasz Monika - 4,79 m - 
SP 14 Żory
kula - Chmielińska Małgorzata- 
7,37 m - SP 22 Rybnik

Chłopcy :
100 m - Wieczorek Jakub - 13,0 
sek - SP 8 Rybnik 
300 m - Kozak Rafał - 44,1 sek - 
SP 22 Rybnik
l 000m - Skwarecki Łukasz - 
3.11,5sek - SP Jankowice 
w dal - Sęk Artur - 5,20 m - SP 14 
Żory
kula - Wieczorek Jakub 9,43 m - 
SP 8 Rybnik

ZESPOŁOWO

I miejsce - Szkoła Podstawo
wa nr 14 Żory - 55 pkt.

II miejsce - Szkoła Podstawo
wa nr 22 Rybnik-30 pkt.

III miejsce - Szkoła Podsta
wowa z Jankowic -25 pkt.

IV miejsce - Szkoła Podsta
wowa nr 10 Rybnik-24 pkt.

V miejsce - Szkoła Podstawo
wa nr 9 Rybnik-22 pkt.

VI miejsce - Szkoła Podsta
wowa z Gaszowic - 17 pkt.

Najlepsza szkoła w punktacji 
zespołowej otrzymała Puchar 

Prezydenta Miasta.

GAZETA RYBNlCKA



Lekarz domowy radzi

Zatrzymanie 
krążenia - cz. l
Wiedza na temat udzielania 

pierwszej pomocy choremu nie
przytomnemu jest wręcz nieoce
niona. Wzrastająca liczba na
głych wypadków wymaga, by 
każdy dorosły potrafił właściwie 
zareagować i pomóc choremu 
nieprzytomnemu.

W poprzednim artykule opi
sałem zwykłe omdlenie oraz me
tody postępowania.

Gdy u chorego nieprzytom
nego nie wyczuwamy tętna na 
dużych tętnicach oraz chory jest 
bez własnego oddechu, należy 
rozpoznać w tych razach zatrzy
manie krążenia.

Tętno sprawdzamy na tętnicy 
szyjnej powyżej obojczyka, od
dech można sprawdzić dłonią 
umieszczoną nad ustami i no
sem. Kiedy nie wyczuwamy prą

du powietrza bezdech jest bez
sporny. Objawami dodatkowy
mi zatrzymania krążenia są bla
do siny wygląd chorego i średnie 
źrenice, nie reagujące na świat
ło.

Należy w takiej sytuacji nie
zwłocznie zacząć resuscytację. 
Rozpoczynamy od udrożnienia

 dróg oddechowych przez 
odgięcie głowy do tyłu u ratowa
nej osoby, którą należy położyć 
na płaskim twardym podłożu. 
Po odgięciu głowy można doda
tkowo przycisnąć żuchwą do 
szczęki. Należy wyczyścić jamę 
ustną ze śliny, krwi, wymiocin 
lub innych zanieczyszczeń.

Podstawową metodą sztucz
nej resuscytacji jest oddychanie 
typu usta-usta lub usta-nos. Ra
townik zaciska palcami nos cho
rego, przy ciska szczelnie swoje 
usta do ust ratowanego i wdmu
chuje powietrze do płuc. Na
stępnie, podnosząc głowę umoż
liwia bierny wydech ratowane
go. Oddychanie należy prowa
dzić z częstością jeden wdech co 
5 sekund.

c.d. nastąpi

Fatałachy z  naszej szafy

Kosmitujemy
Wracając po raz kolejny do 

lat 60, przypominamy starszym, 
a informujemy małolaty, że jed
nym z trendów mody tamtych 
czasów był styl „kosmiczny,,. 
Inspirowany rozkwitającą właś
nie erą kosmiczną, przyniósł 
stroje, które miały przypominać 
kombinezony kosmonautów. 
Były obcisłe, błyszczące i bar
dzo, jak na tamte czasy awan
gardowe, toteż widywało się je 
głównie na pokazach.

Coś z tego ducha przedostało 
się na fali nostalgii do aktualnej 
mody i, w odróżnieniu od po
przedniej epoki, szybko przyjęło 
się na ulicy. Obcisłe leggings 
noszone tylko do swetrów lub 
marynarek, a latem stroje typu 
„druga skóra,,, są dla nas nor
malką. Również jesienią i zimą 
nie rezygnujemy z tego wygodnego

wygodnego odzienia, zamieniamy tyl
ko lycrę na dżersej oraz narzuca
my szerokie, niezbyt długie, fu
terko. Przede wszystkim ze sztu
cznego misia, który ma być 
przebojem tej zimy i z uporem 
lansowany jest przez lobby „zie
lonych,,, chroniące przed dam
skim egoizmem futerkowe zwie
rzątka.

Na zdjęciu typowy zestaw: 
body + sztuczne futerko. I jesz
cze jeden element zapożyczony 
z lat 60 - nisko na biodrach 
łańcuszkowy pasek. Botki na 
szpilce.

Wróżka

SZTUKA * TWÓRCY * WYSTAWY
pod redakcją Mariana Raka

Moje spotkania
W każdym dziecku tkwią ata

wistyczne zdolności malarskie, 
będące prastarym pismem, któ
rym człowiek posługiwał się już 
przed dziesiątkami tysięcy lat. 
Jednak wskutek tego, że nie 
przywiązuje się dziś większej 
wagi do tych wartości i nie pielę
gnuje się ich u dzieci, a nawet 
niszczy się je nieświadomie 
przez narzucanie szkodliwych 
tendencji, uzdolnienia te wyga
sają najczęściej między 6 a 10 
rokiem życia.

Tak więc - twórcze możliwo
ści, podobnie jak funkcje fizycz
ne, nie pobudzane, zamierają - 
często już na zawsze.

Jakże więc miłym dla mnie 
zaskoczeniem była propozycja 
pani mgr BARBARY SKUL
SKIEJ, dyrektorki Przedszkola 
nr 9 w Rybniku, aby zorganizo
wać dla dzieci starszych /6 -  lat
ków/, wychowanków tegoż 
przedszkola, cykl spotkań, któ
rego celem byłoby przybliżenie 
dzieciom problematyki sztuki, 
a w szczególności zapoznanie ich 
z warsztatem malarskim oraz, 
z jakże skomplikowanym, proce
sem twórczym. Jednym słowem, 
chodziłoby o wychowanie przy
szłych świadomych odbiorców 
sztuki.

Tak więc w czasie moich spot
kań z maleńkimi słuchaczami 
/w  liczbie ok. 80/, staram się na 
przy kładzie prac, nie tylko mo
ich, wyjaśniać w sposób moż
liwie prosty i przystępny, że ob
raz czy rzeźba nie są kopią rze
czywistości, nie są jedynie jej 
rejestracją, ale stanowią wartość 
samą w sobie, że MALUJĄC, 
CZY TEŻ RZEŹBIĄC, NIE 
ODTWARZAMY TEGO, CO 
WIDZĄ NASZE OCZY, lecz 
kierujemy się tym, CO WI
DZĄC - ODCZUWAMY, CO

PRZEŻYWAMY !
Dopiero wtedy następuje pro

ces zwany przetwarzaniem i to 
przetwarzaniem wysoce zindy
widualizowanym. Temat bo
wiem może być jeden, ale sposo
bów jego interpretacji i rozwią
zań - niezliczona ilość. Treści 
zawarte w obrazie, często wielo
znaczne, są nośnikiem bardzo 
różnych znaczeń i przekazów.

Trzeba również uświadomić 
małym słuchaczom, że malowa
nie nie jest tylko mechanicznym 
i jakże często bezmyślnym ma
chaniem pędzelkiem, że każda 
plamka, każde pociągnięcie pę
dzla, jest wynikiem szeregu 
przemyśleń i rozważań, że dzieło 
sztuki poprzedzać musi okreś
lona koncepcja oraz cała seria 
szkiców.

Proces twórczy jest bowiem 
dla artysty ogromnym przeży
ciem, kumulacją wielu emocji, 
które znajdują swoje rozłado
wanie w odpowiednim użyciu 
środków wyrazu artystycznego, 
takich jak kolor, dynamika linii 
i kreski, wielość układów kom
pozycyjnych itp.

Tak więc dziecko, realizując 
swoje wizje plastyczne, nabywa 
umiejętność posługiwania się ję
zykiem sztuki, poszerza zakres 
i ostrość widzenia, uczy się spo
strzegania subtelnych różnic 
i wielkich kontrastów.

Praca ta nie musi być uprawia
na w celu przygotowania do za
wodu artysty plastyka. Posiada 
bowiem wiele zalet kształcących 
i wychowawczych, mobilizuje 
dziecko, zwiększa i uszlachetnia 
jego wrażliwość na wszelkie zja
wiska, wzbogaca je wewnętrznie, 
wzmacnia jego rolę działania 
oraz uzdrawia jego psychikę, 
uwalniając często od komplek
sów.

Wielka to dla mnie satysfakcja 
i radość mieć tak wielu miłych 
i wdzięcznych, spragnionych głę
bszych wrażeń / i  przeżywają
cych je w autentyczny sposób/ 
maleńkich słuchaczy.

Linoryt 10-letniej Elżbiety Piszczek uczestniczki zespołu plastycz
nego w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.

NOTES DOMOWY

 RYBNICKA 
KSIĄŻKA 
TELEFONICZNA

24692 Białaban Stanisław Św. Antoniego
21805 Białecka Anna Powstańców
26606 Białecki Marian Orzepowicka
25262 Białek Jan Boguszowicka
25069 Białoń Reisa Dworek
27399 Biadała Jerzy Raciborska
23518 Białous Henryk Wyzwolenia
27067 Białowas Janina Dąbrówki
25437 Biały Witold Findera
23225 Biczek Maksymilian Gliwicka
22877 Biczysko Agnieszka Krasickiego
26092 Biczysko Tadeusz Naierskiego
23874 Biczysko Zdzisław Wodzisław
25210 Bida Ewa Piasta
22128 Bidecka Antonina Kusocińskiego

25791 Bielich Stefan Chełmońskiego
22206 Biełka Alojzy Smolna
24965 Bienias Irena Asnyka
25062 Bienias Maria Findera
22440 Bieniek Jerzy Wspólna
21924 Bieniek Zdzisław PCK
28423 Bieniek Janusz Budowlanych
28579 Bieniecki Krzysztof Orzepowicka
24035 Biegała Irena Wyzwolenia
28513 Bielicka Danuta D Dąbrówki
23436 Bieloch Józef Sławików
21033 Bielowski Zdzisław Chalotta
26089 Bielowski Andrzej - lek. Wandy
22075 Bielowski Krystian Sobieskiego
22601 Bielska Henryka K. Paryskiej
22128 Bielecka Antonina Kusocińskiego
27768 Biernacka Wacława Zebrzydowicka
21470 Biernat Renata Mikołowska
26770 Biela Czesław Chabrowa
22779 Biela Józef Orzeszkowej
22785 Biela Józef - sklep Św. Jana
25102 Biedzki Jan Sławików
21970 Biegiesz Grzegorz Smolna
23941 Biegiesz Bogusław Dworek
28251 Biegiesz Katarzyna Dąbrówki

c. d. na str. 8
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N A S Z E
PROPOZYCJE

Duża Scena ROK

23 i 24 października,
godz.17.00i 19.15; „Odwety, 
amerykański dramat filmowy

wy z Kevinem Costnerem 
i Anthony Quinnem /od  lat
18/, cena biletu: 10.000,- 
i 6.000,-zł

29 października, godz.11.00; 
Aleksander Fredro: „Śluby 
panieńskie,,, przedstawienie 
dla młodzieży szkolnej, cena 
biletu: 15.000,-zł

5 minut łamania głowy

Któremu z czterech pozytywowych obrazków odpowiada powiększony 
negatyw ? Wśród czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie do 
dnia 30 października 1991 roku, wylosowana zostanie nagroda w postaci 
KASETY VIDEO. Rozwiązania prosimy przesyłać na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,,, Rybnik, ul. Kościuszki 54. Nagrodę za rozwiązanie naszej 
łamigłówki z „ Gazety Rybnickiej,, nr 41 wylosował Marcin Undro.

N o w inki w  k u c h n i

M aczanka z serów

Mała Scena ROK
26 października, godz.18.00 -
24.00, DYSKOTEKA, cena 
biletu 20.000,-zł
27 października, godz.18.00 -
23.00, DYSKOTEKA, cena 
biletu 15.000,-zł
Dyskusyjny Klub Filmowy 

EKRAN
28 października, godz. 18.00 
„Zabić księdza,,- film w re
żyserii Agnieszki Holland, 
wejście za okazaniem karne
tu /do kupienia przed proje
kcją/

5 dkg sera roquefort, 
1 szklanka twarogu, 1 /2  
łyżeczki drobno posieka
nej cebuli, około 6 łyżek  
śmietany

Pokruszony roquefort ro
zetrzeć z twarogiem na 
jednolitą masę. Dodać ce
bulę i tyle śmietany, aby 
masa miała odpowiednią 
konsystencję.

K o s z a łk i  

Welcome to Rybnik

GRAFFITI: technika ma
lowania murów przy pomocy 
gotowego szablonu, wycię
tego np. z kartonu oraz far
by w aerozolu. Na dużą ska
lę rozwinęła się ona w latach 
osiemdziesiątych, za sprawą 
ruchu Pomarańczowej Alter
natywy. Ruch ten /o  ile mi 
wiadomo/ skończył się wraz 
z próbą kandydowania jego 
twórcy, majora Frydrycha, 
do naszego parlamentu 
w czerwcu 1989 r. Od tam
tych czasów zmieniły się od
niesienia napisów ulicznych, 
lecz młodzieńczy odruch bun
tu i ukryta w nim potrzeba 
uczestniczenia w życiu pub
licznym pozostały.

Tutaj mają swoje korzenie 
hasła z rybnickich ulic: 
IDĄC PROSTO NIE DOJ
DZIESZ DALEKO /K oś
cielna/, IDŹCIE KOCHAĆ 
ZA MILIONY /Pocztowa/, 
NIE PYTAJ JEŚLI 
CHCESZ USŁYSZEĆ 
KŁAMSTWO /Kościelna/. 
Stąd rodem graffiti: ALE 
JAJA 1000000 LUDZI BEZ 
PRACY /z  chorągiewką So
lidarności/, które tkwi przy

wejściu do Urzędu Rejono
wego, gdzie nota bene mieści 
się Rejonowe Biuro Pracy.

Tymczasem zmieniają się 
nie tylko napisy, ale fasady 
i tynki wielu rybnickich ka
mienic. Sądzę, że właściciele 
domów, które odświeżają 
swój wygląd, woleliby, by 
ich nikt dodatkowo nie przy
ozdabiał.

We wrześniu br., wicepre
zydent Rybnika zapraszał 
do współtworzenia projektu 
zagospodarowania rybnic
kiego Rynku oraz sąsiednich 
ulic. Mój pomysł dotyczy 
miejsca dla młodych amato
rów malowania ścian. Gdyby 
uwzględniono ich pasje, wła
śnie na Rynku lub w okoli
cach rybnickiego teatru 
/gdzie lubią się schodzić/, to 
pewnie nie byłoby napisów 
w niepożądanych miejscach.

Wyznaczenie miejsca czy

ściany do malowania oraz 
stała dostępność farb /cóż za 
świetna możliwość reklamo
wania się dla ich producenta 
lub sprzedawcy/, to jedyne 
niezbędne warunki. Resztę 
zostawmy inwencji młodych 
autorów. Sądzę, że bez za
chęty nauczycieli plastyki, 
bez specjalnie ogłaszanych 
konkursów, mielibyśmy 
RYBNICKI SPEAKER’S 
CORNER. Być może stałby 
się on ulubionym celem nie
dzielnych spacerów oraz tu
rystyczną atrakcją miasta. 
W londyńskim Hyde Parku 
nie wolno obrażać królowej, 
czego stale dogląda dyżurny 
policjant. Kto lub co będzie 
„królową,, w Rybniku?

Jeżeli pomysł się przyjmie, 
niech o tym zdecydują jego 
realizatorzy. Możemy 
wszyscy niewielkim kosztem 
wiele zyskać.

KRONIKARZ

tań c owa l i  "sprayownicy"

NOTES DOMOWY
24967 Biegiesz Jerzy Żytnia
21258 Biegiesz Wanda Nowotki
25560 Bijok Henryk Raciborska
24713 Bijok Urszula Fredry
24160 Bieńkowska Danuta Na Górze
26283 Bieża Stefan Nacyńska
28752 Biluk Alicja Orzepowice
26372 Bilska Stanisława Findera
26491 Binczak Krystyna Śląska
26431 Binczak Zygmunt Chalotta
28194 Binczyk Ryszard Żorska
28430 Binczyk Zbigniew Wawelska
22649 Bisek Ryszard Zamkowa
24316 Biskup Paweł Rudzka
28977 Biskup Henryk Findera
27852 Biskup Jerzy Mglista
26747 Biskup Renata Zgrzebnioka
28498 Biskupek Danuta Wawelska
26465 Bisialski Krystian Kard. Kominka
20094 Bisz Rudolf 35-lecia 25
25274 Bitman Grażyna Ogródki 7
26304 Bizon Anna Świerklańska
23331 Bizon Kazimierz Pod Wałem
28085 Bizon Tadeusz Boguszowicka
23376 Blach Witold PPR

24163 Bladocha Marian Wyzwolenia
23479 Bajer-Czempas Eleonora Wandy
21996 Blazel Henryk Poniatowskiego
24817 Blendowski Jerzy Dworek
23125 Blij Aleksandra Wyzwolenia
27929 Bluszcz Zbigniew Orzepowicka
26574 Bluszcz Ryszard Kard. Kominka
27246 Błachowiak Józef Raciborska
24931 Błaszczyński Adam Powstańców
21421 Błasiak Felicja Kusocińskiego
24020 Błaszczak Anna Kościuszki
26127 Błaszczyk Jacek Floriańska
22954 Błaszczyk Eugeniusz Matejki
25433 Błaszczyk Monika Powstańców
22095 Błaszczyk Adam Pl. Kościelny
24037 Błaszczyński Janusz Sławików
22799 Błaszczyński Zbigniew Kościuszki
24579 Błąkała Aniela Rudzka
21726 Błotko Władysław Żołnierzy Września
21402 Bober Andrzej Chwałowicka
25348 Bober Bernard Owocowa
26253 Bober Izabella Rudzka
27077 Bober Henryk Ptasia
28874 Bober Małgorzata Miodowa
24919 Bober Leonard Gliwicka

c.d. nastąpi
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