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Po wyborach

NA KOGO GŁOSOWALIŚMY ?
84 urodziny 

„św. Antoniego,,
W niedzielę 27 października

Niewiele ponad 40 proc. 
z prawie 99,5 tys. uprawnio
nych do głosowania rybni
czan, udało się w niedzielę 27 
października do urn wybor
czych.

Najwyższą frekwencję za
notowano w obwodzie nr 21, 
zlokalizowanym w SP nr 
6 przy ul. Wodzisławskiej, 
gdzie wyniosła ona 58,08 
procenta. Ponad 50 proc. 
uprawnionych głosowało 
również w obwodach: 
nr 8 /SP nr 5, ul.Różańskie
go/, nr 16 /SP nr 10, 
ul.Grunwaldzka/, nr 18 /SP 
nr 12, ul. Buhla, Zebrzydo
wice/, nr 19 /Os.Sławików/ 
i nr 28 /SP nr 16, u l .  
Małachowskiego, Boguszowice 
Stare/.

Najwięcej, bo 14,2 proc. 
elektoratu oddało głosy na 
Unię Demokratyczną, która 
wygrała w 20 na 57 rybnic
kich obwodów. Wywodzący 
się z Rybnika Ruch Auto
nomii Śląska uplasował się 
na drugim miejscu, uzysku
jąc 12,4 proc. głosów i wy
grywając w 17 obwodach. 
Nieomal jednakową ilość 
głosów zdobył Kongres Libe
ralno-Demokratyczny i Po
rozumienie Obywatelskie 
„Centrum,, z ponad 10,3 
proc. głosów, z tym, że 
„Centrum,, wygrało w sied

siedmiu, zaś Kongres... tylko 
w dwu obwodach. Wysoką

czelnej Ruchu Autonomii 
Śląska. Według ostatnich,

nych /30.10.br./, ugrupowa
nie to, tak przecież związane 
z naszym miastem, uzyskało 
2 poselskie mandaty.

W głosowaniu do senatu 
najwięcej głosów oddano na 
Leszka PIOTROWSKIE
GO, który uzyskał prawie 11 
proc. głosów. Niewiele mniej 
oddano na Jerzego WUT
TKE.

Pierwsze od lat demokra
tyczne wybory za nami. 
W jakim stopniu nasz głos 
wpłynie na sytuację politycz
ną i gospodarczą kraju, re
gionu i wreszcie naszego 
miasta, przekonamy się już 
niedługo.

/r ó ż /

pozycję uzyskała Konfederacja nieoficjalnych jeszcze danych

Konfederacja Polski Niepodległej, wy
grywając w ośmiu obwo
dach, co dało temu ugrupo
waniu 9,7 proc. wszystkich 
głosów. Sojusz Lewicy De
mokratycznej uzyskał 7,9 
proc. głosów, wygrywając 
w trzech obwodach. Mniej
szość Niemiecka uzyskała 
958 głosów zapewniła sobie 
wygraną w 1 obwodzie.

Indywidualnie najwięcej, 
bo 2755 głosów zebrał kan
dydat Unii Demokratycznej 
Józef MEISEL, tuż za nim, 
z 2104 głosami, uplasował 
się Paweł Andrzej MUSIOŁ 
- przewodniczący Rady Na-

października br., parafia pod wezwa
niem św. Antoniego obcho
dziła 84 rocznicę konsekro
wania tj. poświęcenia swojej 
pięknej, neogotyckiej świą
tyni. Na Mszy św. o godzinie 
10.30, wystąpił w tym dniu 
Chór Żeński I Liceum Ogól
nokształcącego w Rybniku 
im. Powstańców Śląskich 
pod kierunkiem mgr Lidii 
MARSZOLIK.

/ s z o ł /

Próba podpalenia  
w  k o ście le

W środę 30 października, 
o godz. 14.00 Komenda Po
licji w Rybniku zawiadomio
na została przez ks. Jana 
Grześkowiaka, proboszcza 
parafii św. Józefa o próbie 
podpalenia tego kościoła.

Wszystko wskazuje na to, 
że sprawcy to grupa młodo
cianych, którzy w tym czasie 
widziani byli w obrębie tere
nu kościelnego. Pożar na
tychmiast ugasili zakonnicy, 
ale straty i tak wynoszą 
3 mln zł, gdyż podpalacze 
wzniecili ogień w trzech pun
ktach kościoła.

Wiele Jest instytucji po
wołanych do tego, aby po
magać tym, którzy sami so
bie pomóc nie potrafią lub 
nie są w stanie. Do jednej 
z nich należą ośrodki pomocy 
społecznej. Powinnością tych 
organizacji jest przede 
wszystkim roztaczanie ma
terialnej opieki nad ludźmi 
niezdolnymi do pracy zarob
kowej /n p . alkoholicy i nar
kom ani/ i tymi, których do
chody są zbyt niskie dla pro
wadzenia normalnego, 
choćby skromnego życia.

Można jednak powie
dzieć, że szczytne cele któ
rym mają służyć, gubią się 
w gąszczu wątpliwości, a nie

możność dotarcia do wszyst
kich potrzebujących, budząca 
często rozczarowanie wysokość

i podejrzenia o niewłaściwe wykorzystanie 
sum wypracowanych społecz
nie - rodzi liczne, często zgry
źliwe komentarze.

Wydaje się, że inaczej być 
nie może, gdyż tam, gdzie 
w grę wchodzi obracanie 
majątkiem „podarowanym,, 
a nie wypracowanym przy

udziale własnej pracy, każda 
inicjatywa, choćby szczegól
nie pozytywna, trafia w koń-

krytyki.
Przykładem funkcjono

wania takiego właśnie me
chanizmu może być założone 
przez Ośrodek Pomocy Spo
łecznej w Rybniku, PRZY
TULISKO DLA MATKI 
I DZIECKA.

Zgodzimy się, że idea

przyświecająca tej inicjaty
wie musiała spotkać się z po-

na liczba możnych naszego 
miasta zgromadzonych 
w dniu otwarcia przytuliska 
/1 3 sierpień 1991 r. - „GR,, 
nr 36/.

Niestety, po ponad dwu
miesięcznej działalności 
przytuliska z dwudziestu 
przygotowanych miejsc sko

skorzystały tylko dwie osoby. 
Dyrektor OPS w Rybniku 
przypuszcza, że wraz z na
staniem zimy sytuacja się 
zmieni. Gdyby jednak nic 
w najbliższym czasie nie 
„drgnęło,,, obszar działalno
ści placówki rozszerzy się na 
wszystkie miasta Rybnickie
go Okręgu Węglowego.

Zauważmy, jak łatwo 
w takiej sytuacji posądzić 
Ośrodek o niekompetencje 
i niewłaściwe dysponowanie 
środkami finansowymi.
Przecież utrzymanie choćby 
sześciu osób obsługujących 
PRZYTULISKO, opłaty 
czynszowe, podatki itp.,

ciąg dalszy na str. 2
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pozytywną reakcją społeczną, 
wysokość pomocy i podejrzenia końcu pod obstrzał zjadliwej Dowodem na to jest poważna

PIENIĄDZE W BŁOTO?

GAZETA RYBNICKA



LISTY DO  
REDAKCJI

Szanowna Redakcjo !
Piszę w sprawie listu, któ

ry ukazał się na Waszych 
łamach dnia 23 października 
w nr 44 w rubryce „Listy do 
redakcji,,. Chciałbym spros
tować niesłuszne zarzuty, 
które padły pod adresem 
Spółki „BŁYSK,, zajmują
cej się codziennym sprząta
niem placu targowego do 
dnia 1.04.1991 r. Targowisko 
rybnickie posiada swój regu
lamin wewnętrzny, który 
gwarantuje handlowcom pra
cę w okresie letnim w godz.
5.00 - 18.00, a w zimowym od
6.00 - 17.00, za co jest od 
nich pobierana opłata placo
wa.

A więc obecnie sprzątanie 
jest możliwe dopiero po go
dzinie 17.00. Godziny te są 
pomyślane także z myślą 
o klientach, którzy codzien
nie licznie odwiedzają targowisko

targowisko, lecz na nasze nieszczę
ście nie uwzględniono w regu
laminie godzin spaceru auto
ra listu.
Jeżeli autor listu ma odrobi
nę odwagi cywilnej, to za
praszamy go na targowisko 
w godzinach sprzątania, 
w każdą dowolnie wybraną 
przez niego niedzielę lub in
ny dzień tygodnia, aby prze
konał się jak bardzo się po
mylił.

Sprzątanie targowiska jest 
pracą bardzo niewdzięczną, 
gdyż kończymy ją o zmroku, 
czasem nocą, a nazajutrz ra
no jest już pełno handlow
ców. W związku z tym bar
dzo mało mieszkańców Ryb
nika widzi plac targowy po
sprzątany. Trudno zam zro
zumieć, jak ktoś nie mający 
zielonego pojęcia o naszej 
pracy, może robić nam taką 
antyreklamę i niszczyć opi
nię, na którą zapracowaliś
my sobie ciężką i rzetelną 
pracą.

Spółka „BŁYSK,,

Dzika
Parę tygodni temu miałem 

okazję pisać o działalności 
Rybnickiej Spółdzielni Mie
szkaniowej. Dając wyraz 
zrozumieniu problemów to
warzyszących pracy spół
dzielni, wyraziłem się nie
przychylnie o tych miesz
kańcach osiedla „Nowiny,,, 
którzy dewastują swoje naj
bliższe otoczenie, działając 
na szkodę wszystkich.

Tym razem chciałbym od
dać sprawiedliwość miesz
kańcom ulicy Floriańskiej, 
którzy od momentu ustawie
nia przy ulicy Budowlanych 
znaków zakazujących po
stoju, narażeni są na zagro
żenia, formalnie nie istnieją
cej, bazy samochodowej.

Ustawienie zakazów za
trzymywania się przy ulicy 
Budowlanych/od 19.10.1991 
r ./  miało uczynić tę drogę 
bezpieczniejszą dla dzieci, 
przechodzących tamtędy do 
SP 31;

Parkujące autobusy i cię
żarówki ograniczały widocz
ność, przyczyniając się do 
zwiększenia ryzyka wypadku

Wszystkim Państwu, którzy w wyborach parla
mentarnych poparli moją kandydaturę i listę nr 
12 POC, składam tą drogą serdeczne podziękowa
nia. JÓZEF LINDNER

Kronika policyjna
AUTOBUSEM W PŁOT

18 października o godzinie 
12.40 na ul. Sportowej 
w Niewiadomiu nietrzeźwy 
kierowca autobusu, zjechał 
na lewą stronę drogi i ude
rzył w płot ogrodzenia 
KWK „Rydułtowy-Ruch 2,„ 
wyrywając 5 przęseł. Auto
bus został uszkodzony, 
a kierowca odniósł obraże
nia i został przewieziony do 
szpitala na Rudzkiej. Do wy
padku wzywano straż pożar
ną, gdyż podróżni zostali za
kleszczeni w autobusie.

PRZEZ BALKON 
W nocy z 19 na 20 paź

dziernika nieznany sprawca 
włamał się do budynku przy 
ul. 26 Marca. Złodziej wybił 
szybę w drzwiach balkono
wych i skradł z mieszkania 
telewizor „Philips,, oraz ra
diomagnetofon „Panasonic,,, 
wartości 8 mln zł.

CZYŚCIOSZEK 
W nocy z 19 na 20 paź

dziernika włamano) się do 
budynku przy ul. Żużlowej. 
Nieznany sprawca wyłamał 
drzwi w piwnicy i skradł 
z mieszkania 22 kasety video 
oraz... odkurzacz marki 
„Siemens”.

WIGILIJNY KARP 
W nocy z 19 na 20 paź

dziernika, nieznany sprawca 
dokonał włamania do magazy
nu ryb w Gotartowicach. Po 
urwaniu kłódek w drzwiach 
wejściowych, skradł 155 kg 
karpia o wartości 3 mln zł.

UWAŻAJ NA GIEŁDZIE
20 października na terenie 

giełdy samochodowej w Ry
bniku, nieznany sprawca 
włamał się do fiata 126p. Zło
dziej dopasowanym kluczem 
otworzył auto i skradł koło 
zapasowe o wartości 500 
tys. zł.

ZŁODZIEJ
ARESZTOWANY

W nocy z 20 na 21 paź
dziernika dokonano kra
dzieży w mieszkaniu przy 
ul. Andersa. Sprawcę ujęła 
policja i osadziła w areszcie.

ZŁOTO DLA 
ZUCHWAŁYCH

22 października między 
godz. 19.00 a 20.00 włamano 
się do budynku jednorodzin
nego w Niedobczycach. Zło
dziej wybił otwór w okienku 
piwnicznym i skradł z miesz
kania wyroby ze złota o war
tości 1,5 mln zł.

NIESFORNY
PODRÓŻNY

21 października o godz. 
20.30 w pociągu relacji Ry
bnik-Racibórz pijany podró
żny pobił kierownika pocią
gu. Sprawca został osadzony 
w areszcie.

ZDERZENIE
Z KARETKĄ

23 października w Jejko
wicach, podczas wyprzedza
nia, samochód „Żuk,, zde
rzył się czołowo z nadjeż
dżającą z przeciwka karetką 
pogotowia na sygnale. 
W wyniku zderzenia przewo
żony w karetce chory doznał 
stłuczenia klatki piersiowej, 
a kierowca, sanitariuszka

i lekarz -lekkich obrażeń cia
ła.

NIEBEZPIECZNE
WYPRZEDZANIE

23 października w Chwa
łowicach, przy ul. l Maja 
Fiat 126p podczas wyprze
dzania kilku samochodów 
zderzył się czołowo z jadą
cym z przeciwka samocho
dem specjalnym Star 29 B. 
W wyniku zderzenia obrażeń 
ciała doznała pasażerka fiata 
126p, którą przewieziono do 
szpitala w Jastrzębiu.

WŁAMANIE 
NA KOŚCIUSZKI

23 października włamano 
się do mieszkania przy ul. 
Kościuszki. Nieznany spra
wca skradł 23 mln zł. oraz 
różne przedmioty wartości 26 
mln zł.

DO SZKOŁY ?
24 października ok. godz. 

20.00 włamano się do kiosku 
Ruchu. Nieznani sprawcy po 
wybiciu szyby skradli maza
ki, długopisy i inne przybory 
szkolne wartości 24 mln zł.

APETYT
NA CZEKOLADĘ

24 października dokona
no włamania do domu przy 
ul. Konarskiego. Nieznany 
sprawca skradł 1000 marek, 
500 tys. zł, złote kolczyki 
i czekolady o wartości 8 mln.

PO PIJANEMU
24 października o godzi

nie 23.00 na skrzyżowaniu 
ul. Żorskiej i ul. Gotartowic
kiej nietrzeźwy pieszy wtarg
nął pod nadjeżdżający samo
chód Autosan. Pieszy został 
umieszczony w szpitalu na 
Rudzkiej.

ciężarze ponad 2,5 tony. Wydział 
Komunikacji nie ma żad
nych przeciwwskazań, zago
spodarowanie ulicy leży 
w gestii jej właściciela - RSM. 
Wystarczy zatem, aby RSM 
zlecił Wydziałowi Komuni
kacji ustawienie takiego zna
ku, a autobusy i ciężarówki 
zostaną zmuszone do przenie
sienia się w rejony odleglejsze 
od okien mieszkańców.

Wszyscy są zgodni co do 
trafności pomysłu, brakuje 
natomiast... 700 tys. zł z kasy 
spółdzielni... Tyle kosztuje 
znak drogowy... A ile zdro
wie nękanych hałasem mie
szkańców...

ANDRZEJ ŁUKASIK

baza
wypadku. Od tego momentu, te 
duże i przede wszystkim ha
łaśliwe samochody, przenio
sły się z ulicy Budowlanych 
na Floriańską. Ich obecność 
zakłóca spokój mieszkań
ców sąsiednich domów. Po
ranne rozgrzewanie i uru
chamianie silników, potrafi 
wyrwać ze snu największych 
jego amatorów.

Problem w tym, że nie ma 
pieniędzy na jeden znak za
kazujący wjazdu na ul. Flo
riańską samochodem o ciężarze

Pieniądze w błoto?
ciąg dalszy ze str. 1

zdają się być nieuzasadnio
nym marnotrawstwem.

A jednak, czy dwadzieścia 
miejsc dla kobiet, które zna
lazły się w trudnym położe
niu wynikłym z problemów 
małżeńskich, rodzinnych lub 
mieszkaniowych - to dla stu
pięćdziesięciotysięcznego 
miasta nie za mało ?

Problem należy raczej 
sprowadzić do zbyt malej wie
dzy społeczeństwa o tym, 
z czego można korzystać 
w ramach gwarantowanej 
przez państwo i miasto pomo
cy. Z nadzieją, że dzięki na
szej gazecie zwiększy się licz
ba tych, którzy skorzystają 
z przysługującej im pomocy, 
podajemy kilka informacji 
na temat zakresu działalno
ści OPS-ów.

Art. 3. Pomocy społecznej 
udziela się z powodu: ubóst
wa, sieroctwa, bezdomności, 
potrzeby ochrony macie
rzyństwa, bezrobocia, upo
śledzenia fizycznego lub 
umysłowego, długotrwałej 
choroby, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wy
chowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach nie
pełnych i wielodzietnych, al
koholizmu i narkomanii, 
trudności w przystosowaniu 
do życia po opuszczeniu za
kładu karnego, klęski żywio
łowej lub ekologicznej.

Art.4. Prawo do świad
czeń pieniężnych z pomocy 
społecznej przysługuje oso

osobom, których dochód na 
osobę w rodzinie nie prze
kracza najniższej emerytury, 
przy jednoczesnym wystą
pieniu jednej z okoliczności 
wymienionych w pkt. 2-11.

Art. 13. Gmina powinna 
udzielić schronienia, posiłku 
i niezbędnego ubrania oso
bie tego pozbawionej.

Art.23. Osobom i rodzi
nom udziela się pomocy 
w postaci pracy socjalnej, 
poradnictwa, w szczególno
ści prawnego i psychologicz
nego.

Art.28. Zasiłek stały przy
sługuje w wysokości:
1/ 90 procent najniższej 
emerytury dla osób, które 
nie mają żadnych środków 
utrzymania, 2 / różnicy mię
dzy kwotą odpowiadającą 
90 procentom najniższej 
emerytury, a dochodem oso
by ubiegającej się o zasiłek.

Art.32. W celu zaspokoje
nia niezbędnej potrzeby by
towej może zostać przyzna
ny zasiłek celowy z pomocy 
społecznej.

Po tym ogólnym wyborze in
formacji przypominamy jeszcze, 
że przytulisko przy ulicy Żuż
lowej 25 służy kobietom i ich 
dzieciom, gdy znajdą się w sytu
acji, w której jest im niezbędny 
spokojny, bezpieczny kąt, a ko
rzystanie z pomocy znajomych 
ewentualnie rodziny jest krępu
jące lub uciążliwe.
Apelujemy też do wszystkich 
Czytelników, którzy znają ro
dziny lub osoby uwikłane w tru
dne sytuacje życiowe zwłaszcza 
kobiety i dzieci maltretowane 
przez alkoholików, aby poinfor
mowali te osoby o istnieniu 
Przytulisko i formach pomocy, 
którą ono oferuje.

ANDRZEJ ŁUKASIK

GAZETA RYBNICKA



KWADRATURA KOŁA,
czyli „węzeł gordyjski,,

Minął kwartał, odkąd na 
skrzyżowaniach ulic 3 Maja, 
Reymonta, Jankowickiej i Pił
sudskiego w Rybniku obowią
zuje nowa organizacja ruchu. 
Jest to wystarczający okres cza
su, aby pokusić się o próbę 
oceny tego rozwiązania. Emo
cje, witające każdą nowinkę 
w życiu jakiejś społeczności, ma
my za sobą. Możemy przejść do 
bardziej wyważonych sądów. 
Zmianę organizacji ruchu prze
prowadzono przy zachowaniu 
starego układu przestrzennego 
jezdni. Bardziej radykalne roz
wiązania/np. zmianę lokalizacji 
dworca PKS, poszerzenie „wą
skiego gardła,, wiaduktu prowa
dzącego w kierunku Chwałowic 
i Żor, poprowadzenia nowych 
jezdni czy wprowadzenia sygna
lizacji świetlnej, budowa podzie
mnych przejść/, pominięto ze 
względu na ich koszty. Zdarto 
zniszczoną i położono nową na
wierzchnię na wymienionym ob
szarze. Te koszty były konieczne 
i nie zmieniłyby się nawet przy 
zachowaniu dawnego układu 
ruchu. Dodatkowe koszty, 
związane ze zmianą organizacji 
ruchu, to nakłady poniesione na 
większą ilość farby potrzebnej 
do oznakowania jezdni oraz no
we znaki drogowe /nie licząc 
robocizny/.

Pytanie, które samo się nasu
wa, brzmi: czy jakość nowego 
rozwiązania usprawiedliwia do
datkowe koszty związane wyłą
cznie z jego wprowadzeniem, 
a poniesione przez miasto?

Po pierwsze: w tym newral
gicznym punkcie Rybnika po
prawiła się płynność ruchu. „Ko-

Od 15 października wszystkie 
prywatne apteki / a  innych 
w Rybniku nie m a/ sprzedają, 
leki za 100 procentową odpłat
nością. Rzecz dotyczy całego 
województwa katowickiego. 
Decyzję taką podjęli właściciele 
aptek, ponieważ budżet państ
wa przestał zwracać im pienią
dze za realizowanie recept bez
płatnych i ulgowych.
- Jest to bardzo nieprzyjemna 
sytuacja - mówi właściciel apteki 
przy ul. Broniewskiego Edward 
Kasza - ostatni przelew otrzyma
łem za sierpień. W  tej chwili 
ZO Z jest mi winien ok. 120 mln 
zł. W  efekcie sam jestem zadłużo
ny w hurtowniach, które żądają 
od razu gotówki lub ustalają ter
min płatności do kilku dni, a po
tem biegną odsetki.
Teresa Noster, właścicielka ap
teki przy ulicy Reymonta mówi
o bezsilności.
- Ludzie w większości rozumieją 
nas, lecz jakie to przykre, gdy 
pacjentowi, zwłaszcza starszemu 
emerytowi trzeba tłumaczyć, że 
musi zapłacić. TAK JAK
I W INNYCH APTE KACH 
CAŁEGO WOJEWÓDZTWA, 
NA RECEPTY ULGOWE 
WYDAJEMY INSULINĘ. 
Gdy przyjdzie ktoś po lek on
kologiczny, /a  ceny cytostaty
ków sięgają 700.000.- z ł/ - także 
go dostanie /o  ile jeszcze jest 
w aptece, bo na nowe zakupy nas 
nie stać/. Zadłużenie budżetu 
państwa wobec naszej apteki wy
nosi ok. 300 mln zł.

Korki„ tworzące się niemal stale 
przy dawnym układzie ruchu,
głównie na ulicy 3 Maja /pas 
ruchu w kierunku Chwałowic 
i Żor/, u wlotu Jankowickiej 
i Reymonta /  z centrum do 
Chwałowic/ oraz na pasie ruchu 
prowadzącym z ulicy Reymonta 
w kierunku dworca PKP i dalej, 
zniknęły definitywnie i nie po
jawiło się nic równie uciążliwego 
na ich miejsce. Owszem, w go
dzinach porannego i popołudniowego

W  aptece przy ul. Racibor
skiej, oprócz insuliny na recepty 
wydaje się również leki psycho
tropowe i drogie leki onkologicz
ne, aż do wyczerpania zapasu. 
I  tutaj za sierpień i wrzesień 
apteka nie dostała ani gorsza - 
dług urósł już do ok. 500 mln 
złotych.
Kierownik apteki, Józef Waw
rzynek uważa, że gdyby nie pod
jęto takiej decyzji, to po 2 tygod
niach funkcjonowania trzeba 
byłoby apteki zamknąć.

-Teraz też bardzo mało kupu
jemy, bo tylko za pieniądze, które 
mamy z dziennego utargu. W hu
rtowni, gdzie dawniej brałem po 
kilka kartonów danego leku, te
raz kupuję po 10 - 15 opakowań. 
Osobom gorzej sytuowanym wy
dajemy potwierdzenie zakupu, 
tak, aby mogły starać się o zwrot 
pieniędzy z opieki społecznej.

Wszyscy czekają na wejście 
w życie nowej ustawy o odpłatno
ści za leki, - mówi członek za
rządu Sekcji Właścicieli Aptek 
Prywatnych, właściciel apteki 
w Chwałowicach, Jan Ociepka 
-podobno czeka ona już tylko na 
podpisanie przez prezydenta.
No cóż, ustawa ustawą lecz dług 
pozostaje długiemu. Na dzień 
dzisiejszy jesteśmy bankrutami. 
Zadłużenie budżetu państwa wo
bec aptek w całym województwie 
wynosi 130 miliardów /bez od
setek/ i wszystko wskazuje na to, 
że pieniędzy tych nie otrzymamy 
do końca roku.

EWA PODOLSKA

popołudniowego szczytu, tworzy się 
„korek,, na podporządkowa
nym pasie ruchu z Reymonta 
w kierunku stacji benzynowej 
czy szczególnie w kierunku dwo
rca PKP, ale lepsza widoczność, 
łagodniejszy łuk skrętu w kie
runku stacji benzynowej i zwią
zana z tym większa szybkość 
pojazdów zmierzających od 
Chwałowic w kierunku Janko
wickiej, sprawdzają się lepiej niż 
dawny ostry skręt z 3 Maja 
w Reymonta. Pozwala to na 
szybsze rozładowanie wymie
nionego „korka,,, niż to miało 
miejsce przy poprzednim roz
wiązaniu.

Rzecz jasna, nie jest to jeszcze 
rozwiązanie idealne; np. kierow
cy zatłoczonych autobusów 
WPK wolą korzystać z pasa 
ruchu przeznaczonego do wjaz
du na dworzec PKS i tu skręcać 
w ul. 3 Maja, gdyż mają wtedy 
wewnątrz wozu lepszą widocz
ność w kierunku Chwałowic, 
skąd płynie fala uprzywilejowa
nych pojazdów.

Inny problem to sprawa prze
mieszczania się aut wyjeżdżają
cych z Jankowickiej na Rey
monta, a chcących się dostać na 
pas ruchu prowadzący do 
Chwałowic. Ich droga przejazdu 
krzyżuje się z kierunkiem ruchu 
od strony świateł na Reymonta. 
Samochody te muszą przeciąć 
dwa pasy ruchu, aby dostać się 
na pas prowadzący w kierunku 
Chwałowic. Nie ułatwia im za
dania przejście dla pieszych, 
usytuowane tuż za wyjazdem 
z Jankowickiej w Reymonta.

Powody do narzekania mają 
szczególnie kierowcy przełado
wanych autobusów WPK, choć 
porównując te kłopoty z włącze
niem się do ruchu na Reymonta 
przy dawnym układzie, jest ono 
teraz nieco prostsze. Obecnie 
muszą obserwować pojazdy 
nadjeżdżające tylko z jednej 
strony /prawej z ukosa, więc 
gorzej widocznej/, ale oczekując 
na przystanku przed Komendą 
Policji łatwo zauważyć, że po
trafią szybciej wykonać zadanie 
przekroczenia trzech pasów ru
chu, niż to ongiś bywało z włą
czeniem się do niego.

Po drugie: jeśli można wnios
kować po trzymiesięcznym 
okresie funkcjonowania nowe
go układu ruchu w obrębie wy
mienionych ulic, mimo wszyst
kich wcześniejszych zastrzeżeń,

po kwartale
jest ono lepsze od poprzedniego, 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo jego 
użytkowników. W ciągu ostat
niego kwartału miał tu miejsce 
11 września jeden wypadek /2  
osoby ranne/niezwiązany z pie
rwszeństwem przejazdu, pod
czas gdy w porównywalnym 
okresie roku ubiegłego zdarzyły 
się trzy wypadki /4  osoby od
niosły obrażenia/. Szczególnie 
„kolizyjnym,, miejscem było 
wtedy skrzyżowanie ulicy Pił
sudskiego z 3 Maja. Informacje 
uzyskane od naczelnika Wy
działu Ruchu Drogowego Ko
mendy Policji w Rybniku, nad
komisarza Pawła Tkocza, po
twierdzają moje wcześniejsze 
obserwacje na temat płynności 
ruchu w tym miejscu. Dawniej 
udział policjantów z „drogów
ki,, w kierowaniu ruchem był 
o wiele większy niż teraz. Obec
nie sprowadza się on do pomocy 
w szybszym opuszczeniu skrzy
żowania w niektóre dni targowe

i w godzinach szczytu. Nadko
misarz P. Tkocz apeluje do kie
rowców jadących z kierunku 
Żor i Chwałowic, aby tuż za 
wyjazdem z dworca PKS uru
chamiali kierunkowskazy, co 
ułatwi włączenie się do ruchu 
kierowcom wyjeżdżającym z uli
cy Rejmonta w kierunku dwor
ca PKP lub w kierunku stacji 
benzynowej.

Swoje zdanie na temat płynności 
 ruchu mają kierowcy au

tobusów PKS-u. O ile łatwiej im 
teraz dostać się na dworzec dzię
ki odrębnemu pasowi, o tyle 
mają utrudniony wyjazd na tra
sę, gdyż przed ulicą 3 Maja 
oczekuje na nich znak STOP. 
Muszą więc niekiedy długo 
oczekiwać na zwolnienie jezdni 
przez auta nadjeżdżające spod 
wiaduktu. Oni jedni, na zmianie 
organizacji ruchu w tym rejonie 
„stracili,,.

Rybniccy taksówkarze z kolei 
chwalą sobie nowe rozwiązanie 
mimo wydłużonej drogi przejaz
du /a  może dzięki temu?/. Nie 
mają żadnych problemów w po
ruszaniu się wśród nowo ozna
kowanych ulic. Apelują jedynie 
o większą kulturę jazdy i życz
liwość na jezdni - szczególnie 
wtedy, gdy na Jankowickiej lub 
na Rejmonta oczekuje kilka sa
mochodów na włączenie się do 
ruchu. Cóż prostszego nad przy-

przyhamowanie /m im o posiadanego 
pierwszeństwa przejazdu/ i prze
puszczenie oczekujących ? Zgo
da, jeśli apel będzie jednak wy
słuchany przez wszystkich, tak
że przez ich śpieszących się kole
gów.

Sondaż przeprowadziłem 
wśród kierowców zawodowych, 
stale zmuszanych do korzysta
nia z nowego rozwiązania, 
a więc najbardziej kompetent
nych. I tu, jak w każdej dziedzi
nie życia, zarysowały się kon
flikty interesów poszczególnych 
grup kierowców. Ich opinie ście
rają się, a często wykluczają 
wzajemnie. Funkcjonujące obe
cnie rozwiązanie z pewnością 
faworyzuje kierowców samo
chodów osobowych, ale też oni 
są głównymi użytkownikami 
omawianych skrzyżowań, szcze
gólnie w godzinach szczytu. 
Tych samochodów przybyło 
ostatnio w Rybniku najwięcej, 
zatem ułatwienie im ruchu jest 
sprawą niebagatelną. Ilość wy
padków na obszarze całego Ry
bnika od końca lipca do końca 
października wyniosła 48 / 1 oso
ba zabita, 57 rannych/, podczas 
gdy w odpowiednim okresie roku 
ubiegłego, wypadków było 54 /5  
osób zabitych, 72 ranne/. Przy 
stale rosnącej liście ofiar wypad
ków samochodowych w Polsce, 
nie jest to statystyka zła, chociaż 
nikogo /pieszych czy kierowców

kierowców, użytkowników czy kon
struktorów rozwiązań drogo
wych/ nie powinna zadawalać.

Osobną sprawą jest kwestia 
samopoczucia pieszych, ich oso
bistego bezpieczeństwa w obrę
bie nowego rozwiązania drogo
wego w centrum Rybnika. Jest 
to jednak przede wszystkim 
sprawa wzajemnych zależności 
między kulturą jazdy kierow
ców, ich stosowania się do prze
pisów Kodeksu Ruchu Drogo
wego przed i w obrębie pasów 
na jezdni, jak i sposobu porusza
nia się samych pieszych po ryb
nickich jezdniach /pisaliśmy 
o ty m w 36 numerze G R /.

Wreszcie po trzecie: estetyka 
nowego rozwiązania. Nawet naj
większy malkontent przyzna, że 
pod tym względem nowa wersja 
węzła ulic 3 Maja, Reymonta, 
Jankowickiej i Piłsudskiego bije 
na głowę dawne rozwiązanie. 
Kwestia smaku ? Tak, ale jeśli 
muzyka ma łagodzić obyczaje, 
to dlaczego zasada ta nie miała
by dotyczy pieszych i kierow
ców? Jeśli ktoś oczekiwał, że 
przy najmniejszych z możliwych 
kosztów otrzyma IDEALNE 
rozwiązanie, ten musiał poczuć 
się rozczarowany. Może jednak 
zgodzimy się, że tam, gdzie nie 
stać nas na maksymalizm, wy
starczy... mały pozytywizm ?

GRZEGORZ WALCZAK

3GAZETA RYBNICKA

Zapaść w aptekach

STUPROCENTOWE LEKARSTWA



„Święty Antoni,, 
w  remoncie

Neogotycki kościół pod wezwaniem ŚW. ANTO
NIEGO jest prawdziwą perłą architektury sakralnej 
na rybnickiej ziemi, mimo iż minęła dopiero osiem
dziesiąta czwarta rocznica jego poświęcenia.

Utrzymanie w dobrym stanie tak 
olbrzymiego obiektu, narażonego 
nieustannie na opady i zmiany tem
peratur, wymaga ciągłych zabiegów 
remontowo-konserwacyjnych. Już 
blisko dwa lata trwa remont dachu 
kościoła, będący etapem remontu 
generalnego. Prace, wymagające rza
dkich już dziś umiejętności, wykonuje

Ciekawostka
historyczna
W 1858 roku w Rybniku 

/bez zamku/ było pięć koś
ciołów i szkół, 4 domy pub
liczne, 263 domy mieszkal
ne, 7 zabudowań przemys
łowych i 174 zabudowania 
gospodarcze.

Rybnik /ciągle bez za-

je dwóch rzemieślników z miejsco
wości Świerklany pod Opolem: Julian 
Walczak i Krzysztof Kostrzewa. Do
tychczas wymienione zostały wszyst
kie rury i rynny spustowe, miedzianą 
blachą pokryty został dach między 
wieżami oraz daszki nad bocznymi 
wejściami. Obecnie blachą miedzianą 
kry ty jest również dach nad schodami,

zam ku/ liczył 2886 mieszkań
ców, z tego 2329 było katoli
kami, 192 ewangelikami, 
a 365 było żydami. Rybnicki 
zamek miał zaś odpowiednio 
dwa kościoły i szkoły, jeden 
dom publiczny, 19 domów 
mieszkalnych, 2 zabudowa
nia przemysłowe i 22 zabu
dowania gospodarcze; liczył 
263 mieszkańców, z tego 208 
katolików, 29 ewangelików 
i 26 żydów.

prowadzącymi do północnej wieży, tej 
która spłonęła w 1959 roku. Podczas, 
gdy koszt remontu wynosi ponad 
300 milionów złotych, na specjalne 
konto utworzone w celu gromadze
nia środków finansowych na remont 
kościoła, wpłynęło zaledwie trzy mi
liony. Porównanie tych sum nie wy
maga komentarza. Dwunastotysię

czna parafia w chwili obecnej nie jest 
w stanie utrzymać tak dużego koś
cioła. Zważywszy na fakt, iż jest to 
obiekt, z którym identyfikują się 
wszyscy rybniczanie, podobnie jak 
mieszkańcy Krakowa z Wawelem 
i kościołem Mariackim, trudno zrzu
cać ten ciężar tylko na kark parafian 
św. Antoniego. Skoro więc chlubimy 
się nim i z dumą pokazujemy goś
ciom z zagranicy, to może wszyscy 
powinniśmy wziąć na siebie choćby 
małą część odpowiedzialności za 
przywracanie go do świetności?

Przypominamy numer konta, na 
które wpłacać można pieniądze ma
jące zasilić fundusz remontowo-kon
serwacyjny kościoła św. Antoniego. 
PBK ODDZIAŁ I/RYBNIK - 
372602-51507-132

Tekst i zdjęcia:
W. TROSZKA

Wynika z tego, że w Ryb
niku jeden dom publiczny 
przypadał na 712,5 miesz
kańca, a w zamku rybnickim 
na tę samą "jednostkę,, przy
padało 263 mieszkańców. Le
piej więc żyło się na zamku ?

Autorzy zestawienia, 
z którego zaczerpnęliśmy te 
dane, nie podają ile w po
szczególnych domach publi
cznych było tzw. „obiektów 
użyteczności publicznej...,,

/C .G ./

starej i szeptem pytała: Czy ry
cerz wyżyje? Zielenicha zmierzy
ła ją złym wzrokiem: nie wyżyje!

Lubomka wybuchnęła pła
czem. Zgromiono ją za te krzy
ki. Wraz wpadł ojciec. Nie pat
rzył na dziewczynę. Kazał się 
zbierać. Pójdzie na wieś do cio
tki. Chata potrzebna rycerzowi.

Kiedy ojcu przypadła do ręki, 
odtrącił ją gniewny, wiedział, że 
to ona napytała tyle złego. Oj, 
ciężka była ta droga Lubomki 
do domu, wolałaby ułożyć się 
choćby na ziemi i być na miejscu 
do posługi, niż teraz brnąć przez 
zaspy.

Ale woli ojca nie można się 
było sprzeciwić. Srogą miał rękę 
i srogie sposoby na nią, znała to 
już od dawna, toteż tylko wtedy, 
gdy go nie było w chałupie, 
odważyła się nie posłuchać. Za
pomniała co przykazał.

Nazajutrz po zajściu, książę 
Władysław kazał ogłosić, że kto

Informowaliśmy naszych 
czytelników o wyjeździe gru
py młodzieży z pierwszego 
LO im. Powstańców Śląskich 
w Rybniku do duńskich 
przyjaciół z Haderslev. Bo
gactwo wrażeń, odkryć 
i wspomnień sprawiło, iż
o pobycie piszemy dopiero 
teraz, w kilkanaście dni po 
powrocie z Danii.

Zacznijmy od tego, co sta
nowiło jeden z mocniejszych 
punktów zaproponowanego 
przez Duńczyków progra
mu: było nim poznawanie wa
runków i metod pracy duń
skiego odpowiednika naszego 
zasłużonego liceum. I nie ma 
w tym nic dziwnego, gdy 
zważyć, że jest to najnowo
cześniejsza szkoła w Danii
i jedna z pięciu najnowocześ
niejszych na świecie. Poczy
nając od tego, że wiedzę teo
retyczną traktuje się tam na 
równi z praktycznymi umie
jętnościami, niezbędnymi 
w przyszłym, samodzielnym 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, a kończąc na 
znakomitych rozwiązaniach 
organizacyjnych i technicz
nych, łatwo zrozumieć jedy
ny słuszny wniosek uczniów 
- chce się chodzić do takiej 
szkoły !!

Dla umożliwienia mu 
swobodnego, twórczego my
ślenia, z którym idzie w pa
rze pobudzenie wyobraźni 
i nastawienie na rozwiązy
wanie wszelkich rodzących 
się problemów, czy zaspaka
janie młodzieńczej ciekawo
ści - sale lekcyjne pozbawione 
są drzwi.

Przedmioty łączone są 
w bloki programowe, co 
oznacza, że do wiedzy nabytej 
na jednej lekcji, konsekwent
nie nawiązuje się na innych, 
poszerzając i wzbogacając. 
Brak drzwi pozwala na nie
skrępowane poruszenie się 
ucznia, którego informacja 
zasłyszana na przykład na 
lekcji historii „zainspirowała 
filologicznie,,. W takim 
przypadku może opuścić 
klasę i udać się z problemem

by z jego ludzi ninie czynił gwałt 
a bezprawie, będzie pokarany na 
gardle. Nie życzył sobie książę 
rozboju, a zmiarkował, że rycer
stwo swawolne jest, niepomne 
na prawo i rozpasane zbytkiem. 
Chciał przyciągnąć cugli, by nie 
szerzyło się zło, szkodząc książę
cemu dobru i sławie.

Zbigniew zszedł z oczu, nie 
było wiadomo dokąd się udał, 
czy do swoich dóbr w Zawadzie, 
Zawiści czy Zazdrości. Sam był 
też ranny. Widocznie zaszył się 
gdzieś, gdzieby go ludzkie oko 
nie widziało, by samemu też 
wylizać się z obrażeń.

A Wojsław nie zczezł, jak mu 
wróżono, ale chorzał długo z  ran 
i upływu krwi. Wiele dni nie 
wiedział o świecie. Książę wyje
chał z drużyną do Raciborza. 
Posłano stamtąd medyka. Woj
sław niezdolny był do przenosin, 
został więc w chałupce Smola
rza.

c.d. nastąpi

Szkoła X
do nauczyciela, będącego 
w stanie udzielić mu wyczer
pującej odpowiedzi. 

Integracja nie ogranicza 
się jedynie do zagadnień sze
roko pojmowanego nabywa
nia wiedzy. Równie ważn a 
jest praca wychowawcza. 
Nauczyciele i rodzice spoty
kają się ze sobą bardzo czę
sto, prowadząc otwarte roz
mowy dotyczące rozwoju 
wspólnie wychowywanych 
dzieci.

Dla tych, które nie potra
fią odnaleźć się w szkolnym 
środowisku, grupa nauczy
cieli organizuje zajęcia doda
tkowe, opierające się przede 
wszystkim na różnych for-

Szkol

RGW - cz.XJ

Polonizacja
Morawski i Krupiński wydali 

szereg zaleceń, by zwalczać 
ewentualne nadużycia i zacho
wać prężną organizację admini
stracji. Dla przykładu- zarzą
dzenia z lat 1931 -1934 stanowi
ły, iż wszelkie zmiany osobowe 
oraz likwidacja i tworzenie no
wych stanowisk winny być zgła
szane Generalnej Dyrekcji. Od 
7 października 1935r. zabronio
no surowo odnajmowania mie
szkań w domach gwareckich, 
a 29.I 1935r. RGW zawarło 
umowę z Pocztową Kasą 
Oszczędności o ubezpieczeniu 
grupowym na życie dla pracow
ników Gwarectwa, co obniżyło 
składkę o 7 procent.

Janina Podlodowska

Jak rycerz Wojsław Lubomkę dostał - odc. IV

Zamęt zrobił się ogromny. 
Wołano, że trzeba medyka. 
Ktoś próbował tamować krew 
rannemu. Dziewczyna odcho
dziła od zmysłów ze strachu, co 
dalej z nią będzie, kiedy zarąba
no jej obrońcę.

Wraz zrobiła się nagła cisza. 
To książę Władysław przybył
i szedł ku krwawiącemu Wojs
ławowi; pochylił się nad nim, 
potem spojrzał groźnie po obec
nych.

Dlaczego nikt nie przeszko
dził? - spytał - Baczcie, żeby 
został przy życiu. Jeśli zczeźnie, 
biada zabójcy. Przy Lubomce 
zatrzymał się i rozkazał: idź do 
domu.

Potem odjechał. Lubomka 
nie wiedziała, jak dowlokła się 
do progu, ale wejść nie śmiała.

Pod dach do izby wnoszono 
rannego rycerza. Był już prawie 
bez życia.

Stała dziewka pod ścianą, do
piero kiedy ją zimnica szarpać 
zaczęła, wślizgnęła się do wnęt
rza i utaiła w kącie.

W izbie krzątano się koło 
Wojsława, ale krew ciekła dalej. 
Skądś się wzięła stara Zieleni
cha, może ktoś po nią skoczył do 
boru, gdzie mieszkała w klecie.

Odczyniała uroki, sypała ziele 
na ogień, mruczała przy tym 
zaklęcia i pławiła węgielki w wo
dzie, którą pryskała potem na 
czoło i oczy Wojsława. Nie bro
nił jej nikt tego. Chory skropio
ny tą wodą westchnął i potem 
już jęczał przeciągle.

Wyglądało na to, że jeszcze 
żył. Lubomka przysunęła się do
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Martwy zegar na wieży kościoła św. Antoniego



XXI wieku
mach dramy; dzięki nim, 
u sfrustrowanego, młodego 
człowieka pojawia się wiara 
w pracę i własne możliwości, 
a to z reguły wystarcza na 
szybkie odnalezienie się mię
dzy najzdolniejszymi.

Wyjątkowe jest również 
to, że ludzie związani z gim
nazjum opiekują się starą 
szkołą, położoną na malow
niczej wyspie. Uczniowie, 
rodzice i nauczyciele wyjeż
dżają tam na weekendy, 
wspólnie uprawiają ogró
dek, sprzątają i przygotowu
ją posiłki.

Wydaje się oczywiste, że ta 
szkoła marzeń posiada szereg 
znakomicie wyposażonych

i pracownia krawiecka
W 1936r. zarząd kop. „RY

MER„ przejął dyr. Szymański, 
urzędujący poprzednio na ko
palni „EMA,,, pozostając nadal 
szefem kop. „Charlotta,,. 
W tymże roku zarząd „EMY,,, 
po Fuchsie objął dyr. Urbań
czyk.

Lata kryzysu mijały. W 1936 
r. w produkcję Gwarectwa włą
czono ponownie „Charlottę„. 
W 1937r. pierwszy raz od 1930r. 
osiągnięto zysk i co od razu 1,2 
mln zł. Zajęto się inwestycjami. 
Jeszcze 5 marca 1937 r. błogo
sławiono miejsce pod nowy szyb 
w  Jedłowniku - znajdujący się 
niemal dokładnie w połowie 
drogi między „ANNA,, a „E
MA„, a już po roku, brygada 
pana Siódmaka zgłębiła 260m. 
szybu, zaś na poziomie 220 roz
poczęto przekop. Pisano wów
czas: „Nie jest to rzeczą przypad
ku! Tu, pod ziemią ma się przywi
tać górnik z kopalni ANNA z gó
rnikiem z kopalni EMA„.

pracowni; poza tymi, które 
spotykamy i u nas, znajdzie
my tam kuchnię zaopatrzoną 
w mechaniczne zmywarki, 
ekspresy i wszelkie kuchenne 
naczynia, pracownię krawie
cką, salę gimnastyczną, któ
ra rozmiarami przypomina 
raczej halę sportową. 
W skład szkolnego komplek
su wchodzi także przedszko
le, przewidziane jako miejsce 
pozwalające na przygotowa
nie do opieki nad najmłod
szymi.

Imponująco przedstawia 
się, zaprezentowany na zdję
ciu zespół budynków szkol
nych. Ich elewacje, tak jak 
i niektóre pomieszczenia we
wnętrzne, wykończone czer
woną cegłą, dają wyobrażenie

 o architektonicznej „sła
bości,, Duńczyków. Okazuje 
się, że ich umiłowanie budow
nictwa tradycyjnego posuwa 
się tak daleko, iż wolą, nie 
tylko droższą od powstania 
nowej budowli, renowację 
rozsypującego się domu, ale 
w snobistycznych zapędach - 
płacą ogromne sumy ubezpie
czeniowe za możność miesz
kania pod dachem krytym 
strzechą.

Nie sposób pominąć fak
tu, że wizyta naszych licealis
tów i ich nauczycieli spot
kała się z żywym zaintereso
waniem tamtejszej prasy, ra
dia i telewizji. Zapowiedź 
przyjazdu młodych Polaków 
sprawiła, że gdziekolwiek się 
pojawili, byli rozpoznawani 
i serdecznie witani. Zostali 
też podjęci przez mera Hade
rslev, zwiedzili miejscowy 
Ratusz, a merowi wręczyli 
upominek od prezydenta Ry
bnika J. Makosza.

W następnym numerze 
opowiemy o morskim rejsie, 
spacerze po niezwykłej pla
ży, przejażdżce gokartami, 
zwiedzaniu niezwykłego mu
zeum i wielu innych miłych 
i interesujących spotka
niach, odkryciach i niespo
dziankach rybnickich liceali
stów.

ANDRZEJ ŁUKASIK

A w innym miejscu: „Otrzyma
wszy połączenie z szybem Jedł
ownik - kopalnia EMA, jeżeli się 

tak można wyrazić, odetchnęła - 
dostała bowiem powietrze do 
tych wyrobisk, które dotychczas 
były ślepe„.

W 1938 r. rozpoczęto mon
tować linię napowietrzną o napię
ciu 20 tys. V, długości 2,9 km. do 
szybu powietrznego w Jedłowni
ku. Ogólnie lata 1934 - 1939 
charakteryzujących się wzrostem 
interwencjonizmu państwowego 
i etatyzmu. Ze względu na zbli
żający się konflikt, następował 
znaczny odpływ niemieckiego 
personelu, spadek napływu ob
cego kapitału. Jednakże w 1934 
r., jeszcze ok. 6 tys. osób korzys
tało z zatrudnienia po niemiec
kiej stronie Górnego Śląska. 
W zamian Niemcy żądali od 
nich przynależności do jednej 
z organizacji niemieckich w Pol
sce oraz posyłania dzieci do nie
mieckiej szkoły.

M. PALICA

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

PLAGIAT 
KS. DAMROTA ?

ks. KONSTANTY DAMROT był wybitnym poetą lirycz
nym oraz świetnym publicystą. Jego twórczość stanowi wyraź
ny postęp w polskim piśmiennictwie śląskim. Urodził się 14 
września 1841 roku w Lublińcu. Głównie dzięki pomocy wuja 
ukończył opolskie gimnazjum, a potem studia filozoficzne 
i teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował m.in. 
jako wikary w Opolu, katecheta w seminarium nauczycielskim 
w Kościerzynie... zaś pod koniec życia, wskutek choroby, 
przeniósł się do klasztoru Bonifratrów w Pilchowicach, gdzie 
zmarł 5 marca 1895 roku.
Znaczenie Damrota w dziejach polskiego piśmiennictwa na 
Śląsku porównuje się do roli Kochanowskiego w poezji polskiej.

Posądzenie o plagiat pub
licysty, poety i osobowości 
tej miary co ks. Konstanty 
Damrot, wydaje się być nie
możliwe -jednak nasuwa się, 
gdy zestawić dwie pozycje 
książkowe z początków XX 
stulecia! Pierwszą z nich jest 
wydana przez Wydawnictwo 
Herdera we Freiburgu 
w 1916 roku „Biblische Ges
chichte fur katholische 
Volksschulen,, /Historia bib
lijna dla katolickich szkół 
ludowych/. Z rozbudowane
go treściowo tytułu książki 
wynika, iż jest ona już któ
rymś z kolei wydaniem „His
torii biblijnej...,, dr J. Schus
tera, w nowym opracowaniu 
Gustava Meya. Książka ma 
format 18,8 cm na 12,2 cm, 
jest w twardej płóciennej 
oprawie, a na 236 stronach, 
obok bardzo charakterysty
cznych trzech map Ziemi 
Świętej, znajduje się 108 ob
razków, które bezspornie 
stanowią o atrakcyjności tej 
pozycji. Na wyklejce i karcie 
tytułowej oglądanej przeze 
mnie „Biblische Geschich
te...,, znalazłem kilka ręcz
nych zapisków. Były tam da
wną kaligrafią wypisane 
z polska brzmiące imiona 
i nazwiska, co świadczy, iż 
książka ta była powszechnie 
używana jako podręcznik do 
lekcji religii w niemieckim 
szkolnictwie na Górnym 
Śląsku do roku szkolnego 
1921/22.

Drugą porównywaną 
książką są „Dzieje biblijne 
Starego i Nowego Testamen
tu dla szkól katolickich„, wy
dane w Wydawnictwie Ka
rola Miarki w Mikołowie 
w 1923 roku. Jako autora 
tekstu pozycja podaje 
ks. K onstantego Damrota, 
którego słowa w tym drugim 
już wydaniu „...przerobił 
i uzupełnił ks. dr Brom
boszcz,,, zaś całości kościel
nego imprimatur udzielił 
„Augustus Hlond, Adminis
trator Apostolicus,,. „Dzieje 
Biblijne...,, mają format 18 
cm na 12 cm i oprócz napisa
nego pięknym polskim języ
kiem tekstu mieszczącego się 
na 240 stronach, posiada je
szcze 99 ilustracji.

Na pierwszy rzut oka, na
wet dla mało znającego ję
zyk niemiecki obserwatora,

polskie „Dzieje biblijne...,, 
wydają się być zwykłym tłu
maczeniem niemieckiej „Bi
blische Geschichte...,,. Gdy 
się jednak głębiej wczytać 
w tekst oraz czyniąc pewne 
szersze założenia, można zo
baczyć dopiero, obok bez
dyskusyjnych identyczności, 
konkretne różnice: inna 
kompozycja układu po
szczególnych rozdziałów 
i podrozdziałów, oryginalne 
odredakcyjne nagłówki pod
rozdziałów, różnice w dobo
rze ilustracji, zwięzłość

oddała je córce faraonowej, która przybrała chłopczyka za syna i nazwała go Mo jżeszem  tj. w y jętym  z w o d y.

32 Ucieczka i powołanie Mojżesza.
1. Mo j ż e s z  u c i e ka  z  d w o r u  k r ólew skiego 

Córka  Faraonowa kazała Mojżesza ćwiczyć we wszystkich
u m ie j ę tn o ś c i a c h   e g ip sk ic h . Pan B óg udzielił m u mądrości 
i  m o c y .  Przyszedłszy do lat, p a trz a ł Mojżesz z  smutkiem

na ucisk i niewolę braci swoich i wolał z nimi nędzę podzielać, aniżeli dłużej używać w ygód dworu królewskiego.

Opuścił przeto dwór królewski i udał się pomiędzy synów Izraelowych. U jm o w a ł  się za nimi zarazem i bronił
i c h od niesprawiedliwości Egipcjan. G dy się król Faraon
o  tem dowiedział zaczął Mojżesza prześladować.
Przeto Mojże sz uszedł do ziemi Madanitów. Tu  pozostał 
Mojżesz pr ze z  c zter d zieści la t  i pasa ł t r z o d y  k a p ł a n a . Jego

2. Bóg w y s y ła  M o jż e s z a  d o  F a r a o n a . 

Polski tekst „Dziejów biblijnych 
Starego i Nowego Testamentu 
dla szkól katolickich,,, wydanych 
w Wydawnictwie Karola Miarki 
w Mikołowie w 1923 roku. 
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Fragment niemieckiego tekstu 
„Biblische Geschichte f ur katho
lische Volksschulen,,, wydanego 
we Freiburgu w 1916 r.

w stosunku do niemieckiego 
archetypu. Czy to jednak nie 
za małe różnice, by „zapom
nieć,, o podaniu nazwiska 
niemieckiego autora? Roz
strzygająca w tym względzie 
odpowiedź musi jednak po
zostać sprawą indywidual
nej oceny. Popatrzmy na tę 
sprawę z innej strony:
- niemiecka filologia staro
żytna, biblistyka, teologia 
pastoralna i katechetyka, 
należała wtedy do bezdysku
syjnie najlepszych w świecie, 
a „Biblische Geschichte...,, 
dr J. Schustera była ideal
nym wzorem, jak powinny 
wyglądać tego typu opracowania

;
- wydawnictwo Karola Mia
rki, dając w ręce Górnoślą
zaka polski podręcznik do 
nauki religii, musiało liczyć 
się z konkurencyjnością do
brych podręczników niemie
ckich, wszak dwujęzyczność, 
a przynajmniej znajomość 
obu języków była rzeczą na
turalną, zaś w niejednym do
mu leżała jeszcze na półce 
„Biblische Geschichte...,, 
Schustera;
-dla katechetów na Górnym 
Śląsku też nie było bez zna
czenia, że oto dostają do ręki 
bardzo podobny treściowo, 
równie dobry podręcznik, 
tyle że w języku polskim. Nie 
wymuszało to konieczności 
zmiany programu szkolnego 
w zakresie religii;
- nazwisko ks. Konstantego 
Damrota było z pewnością 
gwarantem poprawności ję
zyka polskiego i dodawało 
podręcznikowi prestiżu;
- nie wyobrażajmy sobie, że 
koła kościelne Polski cent
ralnej bez dystansu przyjęły 
fakt istnienia w polskich gra
nicach kościelnych nowych 
górnośląskich terenów. 
Wszak Polska centralna 
i Górny Śląsk różniły się po 
1922 roku nie tylko ekono
mią, etosem pracy, ale rów
nież szeroko pojętym życiem 
kościelno-religijnym. Stąd 
na wszelki wypadek, by  nie 
mnożyć nieporozumień, le
piej było uczyć religii na Gó
rnym Śląsku z podręcznika 
Damrota niż Schustera.

Na koniec trzeba zauwa
żyć, iż zasada praw auto
rskich funkcjonowała w po
czątkach XX wieku na tro
chę innych zasadach, choć 
z drugiej strony, nie wiemy 
na pewno czy przypadkiem 
wydawnictwo z Mikołowa 
nie wykupiło od „Herdera,, 
odpowiednich praw wydaw
niczych. Opracowanie pro
blemu polskich i niemiec
kich podręczników do lekcji 
religii na Górnym Śląsku 
czeka nadal na fachowe 
opracowanie.

MAREK SZOŁTYSEK

GAZETA RYBNICKA



SPORT * TURYSTYKA

Speedway dla wytrwałych

Austriak Leitner, startujący 
z Antonim Skupieniem w zespole 
TATRY KOPRZYWNICA był, 
obok Czecho-Słowaka Lecha, je
dynym gościem zagranicznym tu
rnieju, niestety swój występ za
kończył upadkiem w swym pierw
szym wyścigu.

Rozegrane w niedzielę, 27 
października Indywidualne 
Mistrzostwa Śląska były 
ostatnim akordem /choć 
słowo dysonans jest tu o wie
le bardziej odpowiednie/ te
gorocznego sezonu, który na 
szczęście dla rybniczan, do
biegł już końca. Niedziela ta 
udowodniła, że prawdziwy ki
bic żużlowy wytrzyma wszy
stko, dosłownie wszystko!

Grupka tych najwierniej
szych i najwytrwalszych zja
wiła się, mimo przejmujące
go chłodu, na stadionie, li
cząc zapewne na zapowiada
ną w prasie /„GR,, nie przy
łożyła do tego ręki/ obec
ność Amerykanina SAMA 
ERMOLENKI. Nie po raz 
pierwszy okazało się, że z du
żej chmury spodziewać się 
można co najwyżej małego

traktowane z osobna, nie były jesz
cze niczym rażącym, ale w ob
rębie jednej imprezy stworzyły 
w efekcie komiczną mozaikę. Ist
ne ukoronowanie całego sezonu.

Pytanie tylko, po co organi
zować takie z pewnością deficy
towe, imprezy? Czyżby mało ich 
było w przeciągu całego sezonu? 
Wiadomo przecież, że na takich 
przedsięwzięciach więcej się tra
ci niż zyskuje. Widzowie czują 
się nabici w butelkę, organizato
rzy trwonią wiarygodność i au
torytet, a sezon kończy się 
z uczuciem niesmaku, jeśli nie 
z solidną grypą.

Rybnickiej publiczności przy
pomniał się Andrzej Musiolik 
/wypożyczony na rok do ŚLĄS
KA ŚWIĘTOCHŁOWICE/, 
który dobrze się czuł na przy
czepnym torze i po skutecznej 
jeździe, zajął drugie miejsce.

Prawdopodobnie w przy
szłym sezonie znów występować

tyle, że potwierdził on drugoligo
wą przynależność rybnickiego 
zespołu. Ci, którzy bywali na 
stadionie w ciągu całego sezonu 
i oglądać musieli kolejne pora
żki gospodarzy /z  małymi wyją
tkami/ i tym razem się nie „za
wiedli,,, jako że rybniczanie 
znów należeli do pokonanych 
/trzecie miejsce najlepszego 
z nich - Klimowicza, na włas
nym torze trudno uznać za suk
ces/! I pomyśleć tylko, co by 
było gdyby startował Drabik 
i Załuski?

Tak więc nawet na koniec nie 
pojawił się choćby promyk na
dziei. Pozostaje nam tedy liczyć 
na nadzieję z importu, czyli za
graniczne kontrakty z kalifor
nijczykami. Na szczęście kibic, 
to takie dziwne stworzenie, że 
niezależnie od tego, co by go nie 
spotkało w kończącym się sezo
nie, już w styczniu pełen op
tymizmu i wiary w swoją drużynę

,Ta ostatnia niedziela...„

drużynę, cieszyć się będzie na inaugu
racje nowego sezonu.

Miejmy nadzieję, iż tym, 
w których rękach leży najbliższa 
przyszłość rybnickiego żużla, 
wystarczy konsekwencji, umieję
tności i wyobraźni.
Tekst i zdjęcia: Wacław Troszka

SPACERKIEM  P O  M IE ŚC IE

W  P K S  
po staremu

W czwartek 24 paździer
nika, na rybnickim dworcu 
PKS spora grupa podróż
nych oczekiwała na autobus 
do Żor, odjeżdżający o go
dzinie 10.20. Został on zapo
wiedziany przez megafon, 
lecz nie podjechał na stano
wisko. Po kilkunastu minu
tach zaniepokojeni i zmar
znięci /dzień był bardzo zim
ny/ podróżni poszli do po
mieszczeń dyżurnego ruchu, 
by dowiedzieć się czy autobus

autobus odjedzie. Siedzące tam 
panie były bardzo zdziwione 
i nie potrafiły wyjaśnić dla
czego autobus nie odjechał.

Podróżni częściej korzys
tający z usług rybnickiego 
PKS-u twierdzili, że takie 
traktowanie klientów zdarza 
się nie po raz pierwszy.

Opłaty za przejazd PKS-
em ciągle drożeją. Wyższe 
ceny biletów nie idą jednak 
w parze z lepszym traktowa
niem podróżnych. Może jed
nak kierownictwo rybnic
kiego Oddziału PKS weźmie 
sobie do serca dobro klien
tów i zacznie traktować ich 
poważnie ?

/ j a k /

Przeprowadzki w Chwałowicach
Biblioteka publiczna 

w CHWAŁOWICACH od 
początku października mie
ści się w budynku dawnej 
świetlicy kopalni „Chwało
wice„. Lokal ten był do tej 
pory wynajmowany przez 
kopalnię od miasta.

W tym roku władze miej
skie przejęły go i przeznaczy
ły na potrzeby społeczności 
lokalnej. Po długim remon
cie, spowodowanym złym 
stanem budynku, został on 
w październiku przekazany 
do użytku. Przeniesiono tam 
filię Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej oraz samorząd dzie
lnicowy. Przewidziane jest 
także pomieszczenie dla klu
bu emerytów i rencistów. 
„Ruch,, uruchomi w tym bu
dynku kiosk oraz czytelnię 
czasopism, w której będzie 
można napić się także kawy

i herbaty.
Trochę dłużej mieszkańcy 

CHWAŁOWIC poczekają 
na posterunek policji lokal
nej, który także tam będzie 
miał siedzibę. Wszystko jest 
już przygotowane do jego 
uruchomienia, a policjanci 
czekają tylko na wyposaże
nie. Miasto przeznaczyło dla 
chwałowickiego posterunku 
meble z likwidowanego 
RPRB.

Niestety, formalności 
związane ze sporządzaniem 
bilansu zamknięcia przedsię
biorstwa przedłużyły się 
w wyniku odwołania się 
RPRB do ministerstwa. 
Wszystko ma jednak zostać 
załatwione do końca listopa
da. Wtedy zaczną się prace 
przy wyposażeniu posterun
ku policji lokalnej w Chwa
łowicach.

/ j a k /

Pierwsza trójka tegorocznych Mistrzostw Śląska: od lewej Andrzej 
Musiolik /  2 m ./ , Leszek Matysiak / 1 m . /  obaj ŚLĄSK ŚW IĘTO
CHŁOWICE, Bronisław Klimowicz / 3  m. /  ROW  RYBNIK.

deszczyku. To co zobaczyli, 
było zaledwie namiastką tu
rnieju żużlowego; marna, 
drugoligowa obsada, nud
nawo-satyryczne wyścigi 
i odbębniony na siłę memo
riał Jana Ciszewskiego. Zna
komity komentator prze
wrócił się chyba w grobie.

Prawdziwą ozdobą turnieju 
okazał się młody świętochłowi
czanin, starający się z uporem 
godnym pochwały, przekonać 
zmarzniętych widzów, iż moto
cykl żużlowy może równie dob
rze służyć do poruszania się 
w poziomie, jak i w pionie.

Wszystkie te elementy trak

będzie w składzie rybnickiej dru
żyny, pytanie tylko której?

Sam termin zawodów budzić 
musiał poważne zastrzeżenia 
/  w tym samym dniu w Ostrowie 
odbywał się tradycyjny turniej, 
kończący w Polsce sezon żuż
lowy / ,  a sam turniej okazał się 
argumentem popierającym wpro
wadzenie do żużlowego regulami
nu zapisu o najniższej dopusz
czalnej temperaturze, w jakiej 
można przeprowadzać zawody. 
Wszak podobno zdrowie zawod
ników i widzów najważniejsze.

Sprawę toru przerabialiśmy 
już wielokrotnie i nie ma co do 
tego wracać.

O poziomie sportowym nie 
ma nawet co pisać, chyba tylko

Porażka koszykarek w Lublinie
W meczu czwartej kolejki ry

bniczanki uległy drużynie AZS - 
LUBLIN 68:71. Mecz ten stał 
pod znakiem stronniczego sę
dziowania. Już w piątej minucie

drugiej połowy, boisko za pięć 
przewinień opuścić musiała Ta
tiana Trosko, która, zdaniem 
sędziego, swoje czwarte przewi
nienie popełniła w sytuacji, gdy

znajdowała się ok. sześciu met
rów od miejsca, w którym roz
grywana była akcja.

Jeszcze w osiemnastej minu
cie drugiej połowy, stan spot
kania był remisowy. Szkoda. 
Bardzo dobre spotkanie roze
grała Swietłana Stasiukiewicz. 
Po czterech kolejkach drużyna 
ROW-u zajmuje czwarte miej
sce w tabeli, z dorobkiem sześciu 
punktów. Prowadzi POLONIA 
WARSZAWA.
ZS Lublin - ROW Rybnik 71:68 
ROW: K. Mistak -11, T. Trosko 
- 8, A. Pietras - 0, G. Fulbiszews
ka -13, G. Szulik - 2, L. Malinow
ska - Szarzyńska - 8, S. Stasiu
kiewicz - 26.
AZS: najwięcej: E. Malowana - 

21 i J. Słonina -16.

Kolejny mecz w Boguszowi
cach rybniczanki rozegrają 9 lis
topada o godz. 17.00 z drużyną 
KORONY KRAKÓW.

/w a ck /
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SZTUKA * TWÓRCY * WYSTAWY
p o d  redakcją Mariana Raka

Twórczość
Mariana Lecha Bednarka w TZR

zagadkowe, ledwo    dokładność odtworzenia owych 
wewnętrznych wizji, nie na
bierają one jednoznaczności.

Oto
zauważalne, obrzydliwe in
sekty, pełzające po gołych 
opasłych pośladkach i lędź
wiach pochylonych postaci, 
uniżenie kroczących w kie
runku upragnionego SAC
RUM - Kościoła /w  Biertuł
towach/;

Oto częściowo zamasko
wana twarz człowieka, ska
żonego trującym pyłem i wy
ziewami wydobywającymi 
się z czarnych, śmiercionoś
nych piramid - śląskich hałd.

Oto pozbawione osobis
tych cech ciemne i zarazem 
tajemnicze sylwetki osób - 
„rodziny,, siedzącej wokół 
stołu, spożywającej swój 
chleb powszedni. Takie wra
żenia odnosi zwiedzający 
wystawę malarstwa i rysun
ku plastyka amatora Maria
na Lecha Bednarka. Obrazy 
jego są bowiem zapisem oso
bistych przeżyć oraz treści 
zaszyfrowanych w języku 
symboli o nieznanych nam 
bliżej znaczeniach. Lecz mi
mo usilnych starań o dokładność

Ich sens pozostaje zaszyfro
wany, hermetyczny. Sło
wem, prace te odwołują się 
do wewnętrznego świata 
człowieka, obfitującego
w zjawiska ulotne i trudne 
do wyrażenia. Sam autor na
stępująco manifestuje swoje 
samodzielne rozwiązania
nurtujących go problemów: 
„Sztuką zajmuję się, ponie
waż pozwala mi ona być sobą 
w akcie twórczym, w milcze
niu odnajduję swoją prawdzi
wą twarz. Myślę, że sztuka 
jako jedno wielkie pytanie 
o sens istnienia, zmierza w su
mie w kierunku odkrycia pra
wdziwej tożsamości człowie
ka. Doktryny, choć niekiedy 
posługuję się nimi, nie intere
sują mnie,,.

Urodzony w Zgierzu, mie
szkaniec Wodzisławia Śl. 
Marian Lech Bednarek, jest 
absolwentem Pomaturalne
go Studium Kulturalno-O
światowego w Katowicach 
oraz pracownikiem Domu

Kultury kopalni „Rymer,, 
w Rybniku-Niedobczycach, 
gdzie m.in. zajmuje się plas
tyczną edukacją dzieci artys
tycznie uzdolnionych. Jest 
również autorem 20 wystaw 
indywidualnych oraz uczest
nikiem wielu konkursów 
i wystaw twórczości niepro
fesjonalnej w ZSRR, War
szawie, Katowicach, Zawie
rciu, Rybniku i w Wodzis
ławiu Śl. oraz w mniejszych 
miejscowościach wojewódz
twa katowickiego. Jego pra
ce znajdują się w zbiorach 
prywatnych w Australii 
i RFN.

Zajmując się również poe
zją, utwory swoje opubliko
wał m.in. w „Miesięczniku 
Literackim,,, „Radarze,,, 
„Tak i Nie,,, „Razem,,, „Ar
gumentach,,, „Żołnierzu Po
lskim,,, w antologii prozy 
i poezji „Wejść w Ziemię,,, 
antologii „Śląski Almanach 
Poetycki,, oraz na antenie 
PR w Katowicach. W 1991 
roku debiutował książką 
„Kawałek życiorysu,, /pod 
patronatem ZLP w Katowi
cach/. Za swoją twórczość 
literacką zdobył liczne na
grody i wyróżnienia.

Wystawę malarstwa i ry
sunku Mariana Lecha Bed
narka zwiedzać można 
w TZR do końca listopada 
1991 roku.

Fatałachy z  n a sze j szafy

Pop - art 
na czarno-biało

Czy polubimy pop - art? 
W latach 60, na fali których 
ten trend powraca, dziew
czyny chętnie biegały w kró
tkich rozszerzanych dołem 
sukienkach - koszulkach 
w geometryczne wzory. Dziś 
również są lansowane wiel
kie biało - czarne pasy, sza-

szachownice, domino, duże 
kraty, wirujące koła. Zesta
wienie bieli z czernią, nieko
niecznie pop-artowskie, ni
gdy ze sceny nie zeszło i nad
al jest jednym z ulubionych. 
Nosi się małe czarne sukien
ki z wielkimi białymi koł
nierzami lub mankietami, 
które doskonale nadają się 
na wieczór.

Na zdjęciu: komplet w ba
rdzo modną kurzą stopkę - 
krótka spódnica, nieprze
świtujące rajstopy, żakiet za
pięty dwurzędowo i wysokie 
za kolano boty.

Wróżka

Lekarz d o m o w y  radzi

Oparzenia
Oparzenia należą do dość czę

stych wypadków, szczególnie 
dotyczą one dzieci w wieku od 
2 do 7 lat. Od właściwego po
stępowania w momencie opa
rzenia, zależy dalsze gojenie się 
uszkodzonej skóry.

Oparzenia dzielimy w zależ
ności od czynnika uszkadzające
go na termiczne, chemiczne i ele
ktryczne.

Ze względu na głębokość 
uszkodzonej skóry wyróżniamy 
trzy stopnie oparzeń.

Oparzenia naskórka, tej naj
bardziej zewnętrznej warstwy 
skóry, które jest najlżejsze okre
ślamy mianem I stopnia. Ob
jawia się ono zaczerwienieniem 
skóry i uczuciem bólu. Te opa
rzenia nie pozostawiają blizn.

Kiedy działanie czynnika 
uszkadzającego np. gorąca jest 
dłuższe, uszkodzeniu ulegają, 
oprócz naskórka, także i naczy
nia krwionośne, leżące w warst
wie skóry właściwej. Dochodzi 
wtedy do powstania pęcherzy wy
pełnionych płynną częścią krwi 
czyli osoczem. Jest to oparzenie
II stopnia.

Jeżeli działanie gorąca jest je
szcze większe to uszkodzeniu ule
ga nie tylko naskórek ale i głębo
kie warstwy skóry, czasami 
i tkanka podskórna, takie uszko
dzenie nazywamy oparzeniem
III stopnia. Mamy do czynienia 
wtedy z rozległą martwiczą raną

raną, czasem zwęgloną.
Ciężkość oparzenia zależy ró

wnież od powierzchni uszko
dzonej skóry. Za ciężkie uważa 
się takie, które obejmuje więcej 
niż 10 procent powierzchni ciała 
u dziecka, a 15 procent u człowie
ka dorosłego.

Niebezpieczniejsze jest rów
nież oparzenie obejmujące po
środkowe części ciała tj. twarz, 
szyję, tułów i krocze niż koń
czyny. Oparzona skóra nie speł
nia swego zadania, nie chroni 
przed zarazkami, rana poopa
rzeniowa jest „wrotami,, dla ba
kterii, które mogą spowodować 
bardzo ciężkie zakażenie.

Do właściwego postępowania 
przy oparzeniach należy odizo
lowanie rannego od czynnika 
parzącego. Okolicę poparzoną 
należy zmywać zimną bieżącą 
wodą aż do momentu ustąpienia 
bólu. Trwa to około 10 - 15 
minut. Szybkie ochładzanie skó
ry zmniejsza głębokość oparze
nia. Zanim przystąpimy do opa
trywania rany, należy umyć ręce 
i zdezynfekować je spirytusem. 
Rany pooparzeniowej nie nale
ży dotykać, zwilżamy ją tylko 
preparatami w aerozolu np. 
oxycortem, panthenolem czy 
neomycyną i pokrywamy jało
wą gazą, a nie watą czy ligniną. 
Pęcherzy nie przekłuwamy i nie 
zrywamy.

Leczeniem II i III stopnia 
oparzenia powinien zająć się 
chirurg. Niewłaściwe leczenie 
może pozostawić szpecące bliz
ny.

Podobnie postępujemy w o
parzeniach chemicznych tj. śro
dkami żrącymi /k wasy lub łu
gi/. Ogólna zasada polega na 
rozcieńczeniu środków żrących 
długotrwałym zmywaniem skó
ry w silnym strumieniu wody.

/K .W ./

N o w in k i w k u c h n i

GROSZEK PO NOWOORLEAŃSKU
3 szklanki groszku, 3 cebulki 

/ dym ki/, 3 /4  szklanki drobno 

pokrajanej szynki,1 łyżka  cu
kru, sól, pieprz.

Wszystkie składniki połą
czyć, zalewając 3/4 szklanki 
wody. Zagotować, a potem 
dusić pod przykryciem na 
wolnym ogniu przez 20-30 
minut.

N O T E S D O M O W Y

 RYBNlCKA  
 KSIĄŻKA

TELEFONICZNA

23842
22246
27362
23577
25399
20420
25442

21260 Brewczyk Agnieszka Chwałowicka 21158
22188 Brewczyńska Zofia lek. Rudzka 20717
27868 Broda Bernard Budowlana 27353
26332 Broda Bolesław Orzepowicka 26921
21716 Broda Zygmunt Młyńska 24218
27139 Bronek Maria Gagarina 25387
26660 Bronowski Wojciech Wawelska 26608
27064 Brodzik Zygmunt Karłowicza 25722
22380 Brodziak Walenty Jankowicka 25369
21412 Brodala Zygmunt Kościuszki 20316
21811 Brozig Edward Chalotta 26118
27745 Broża Henryk Zebrzydowicka 22052
24865 Brudziński Włodzimierz Dworek 25763
24539 Brych Eugeniusz Poniatowskiego 28881
28226 Brychcy Janina Wandy 27197
27756 Brudny Franciszek Zielona 21578
25751 Brzezina Karol Larysza

Brzezinka Leon 
Brzezinka Leon 
Brzezinka Regina 
Brzoza Adam 
Brzoskiewicz Irena 
Brzozowska Danuta 
Brzozowska Irena 
Brzozowska Regina 
Brzozowski Wacław 
Bryks Leon 
Bryza Józef 
Bucki Jerzy 
Buch Ewa 
Buchalik Czesław 
Buchalik Gabriel 
Buchalik Jan 
Buchalik Jerzy 
Buchalik Teresa 
Buchalik Franciszek 
Buchta Danuta 
Buchta Norbert 
Buchwald Grażyna lek. 
Buczek Albin

Reja
Kochanowskiego
Wyzwolenia
Dworcowa
Zgrzebnioka
Patriotów
Wyzwolenia
Kościuszki
Kadetów
Findera
PPR
Raciborska
Dworcowa
Kościuszki
Raciborska
Ligonia
Jesienna
Stawiarza
Łąkowa
Kościuszki
Olszowa
Wawelska
Żużlowa

c.d. str. 8

7
GAZETA RYBNICKA



K o s z a ł k i  
-  o p a ł k i

ŁATWIEJ W ZOO, 
GDY WESOŁO

„A w ogóle jest wesoło...,, 
-śpiewają ANDRZEJ ZAOR
SKI i JERZY KRYSZAK. 
„POLSKIE ZOO,, - serial saty
ryczny autorstwa MARCINA 
WOLSKIEGO - stało się ostat
nio przebojem naszej telewizji. 
Aktorzy uprawiają na naszych 
oczach istną orgię przebieranek, 
a pozostali bohaterowie czyli 
zwierzęce kukiełki - Lew, Ryś, 
Koń, Żółw, Hipopotam, Wro
na, Lis, Szakal i inne - ukazują 
główne postacie polskiej sceny 
politycznej. Zwierzątka kłócą 
się, przepychają, przerywają so
bie i wyrywają swoje racje

racje, chociaż tkwią ... w klatce!
W istocie MARCIN WOL

SKI pokazuje, jak widzi elitę 
naszej władzy, a widzenie to nie 
różni się tak bardzo od sposobu 
oglądu przeciętnego Polaka. 
Z. etapu domyślnych walk mię
dzy gołębiami,,, a ,jastrzębia
mi„ za szczelnie zamkniętymi 
drzwiami gabinetów władzy, 
wpadliśmy w epokę jawnych 
sporów i przeciwstawnych opcji. 
Nic dziwnego, że społeczeństwo 
przeżywa coś w rodzaju szoku, 
spowodowanego nadmierną ilo
ścią informacji o tym, co się 
dzieje na szczytach władzy. Au
torzy „Polskiego ZOO„ wyko
rzystali ten temat, pasjonujący 
każdego dorosłego Polaka, nad
ali mu atrakcyjną postać telewi
zyjną skorzystali z popularnej 
formy literackiej, jaką jest bajka 
zwierzęca, czyli zrobili wszyst
ko, że ich program zdobył po
pularność.

Skrót i kondensacja cech cha
rakteru, wyglądu, wysławiania 
się, zawarte w kukiełkowych 
i aktorskich kreacjach, szybkie

tempo narracji, krótki /15 mi
nu t/ czas emisji sprawiają, że 
bajka z formy tradycyjnie dyda
ktycznej, przerodziła się w satyrę 
polityczną.

Na naszych oczach dostaje się 
tym, którzy decydują o kształcie 
życia społeczeństwa, wydają po
pularne i niepopularne decyzje, 
mają na sumieniu różne afery 
i w ogóle są tacy jak my, a zaszli 
za daleko. Społeczeństwo może 
wziąć na nich bezkrwawą ze
mstę za swoją biedę, ciężary ży
cia w państwie o zmieniającym 
się ustroju i obserwowane wokół 
niesprawiedliwości. Przeżywa 
swoiste oczyszczenie za pomocą 
niwelującego różnice społeczne 
i materialne śmiechu. Wszak lu
bimy się śmiać /zwłaszcza z in
nych, zwłaszcza z osób publicz
nych/, zwłaszcza wtedy, gdy ży
je nam się ciężko.

Ze śmiechem /podobnie jak 
z plotką/ nie można walczyć: 
dementi może go tylko wzmoc
nić. Wiedzą o tym politycy. A że 
w biedzie niemal każda ich decy
zja dotycząca jej podziału musi

być niepopularna, fotografują 
się ze swoimi kukiełkami, by 
choć w ten sposób „mrugnąć,, 
do społeczeństwa / i  potencjal
nych wyborców/ : „Widzicie, 
wiem, że się ze mnie śmiejecie, 
ale i ja  potrafię się z siebie śmiać 
tak samo jak wy, bo jestem taki 
jak wy„. Ile w tym wszystkim 
prawdy, a ile gry - nie wie nikt.

Połączenie bajki, satyry i tele
wizji w wydaniu Wolskiego, to 
ujawnienie jarmarcznego, LU
DOWEGO, MASOWEGO po
chodzenia tych odmian sztuki.

Takie też jest źródło demo
kracji. W dobie jawności sporów 
o przyszły kształt ustrojowy Rze
czypospolitej rolą sztuki jest po
kazywanie absurdów i łączenie 
wszystkich wokół uporządkowa
nia naszych spraw. Nieco łatwiej 
jest żyć, gdy GRA PRAWDĄ 
/żywioł polityki/ łączy się 
z PRAWDĄ GRY /obowiązek 
sztuki/. Jest łatwiej, gdy mamy 
sztukę działającą na rzecz LO
GIKI życia! Zatem: „Oglądajcie 
polskie ZOO...,,

KRONIKARZ

KRZYŻÓWKA NR 3 9
Poziomo:

1. syrena dla stolicy, 3. doznasz 
jej gdy ci spadnie kamień z serca, 
8. głębokie przeświadczenie, 10. 
miasto w zach. Rumunii, 11. 
sportowy lub poselski, 12. zdro
wsza niż ocet, 14. „Polonez,, na 
wodzie, 15. załącznik, 16. ze
wnętrzna część ucha, 17. na nich 
pierwsze skutki jedzenia ciastek, 
19. aromatyczny owoc, 21. pły
nie przez Wadowice, 22. zakoń
czone śledziówką, 23. polsko- 
litewska zawarta w Krewie, 25. 
w jedności ona, 27. czysty prze
mysł, 28. każdy musiał ją przejść 
w dzieciństwie, a żołnierze 
w 1945 roku, 29. chodził bez 
żebra

Pionowo:
1. z owieczkami, 2. z ludów 
celtyckich pieśniarz lub poeta 
dworski, 3. pan śledź, 4. modli 
się w meczecie, 5. ważny skład
nik rud żelaza, 6. Wallenrod, 7. 
młoda w dniu swego ślubu, 8. 
przechadzanie się z dumą, 9.

„Dolna Odra,, w pobliżu Gryfi
na uruchomiona w 1974 r., 12. 
kolebka drapaczy chmur, 13. 
podróżują na chmurkach, 18. 
kubeł, 20. stremowane drzewo, 
21. z rodziny pierwiastków che
micznych, 23. czy widziałeś 
w śledziu, 24. ptak morski, 25. 
warszawski klub sportowy, 26. 
Chaczaturian

HERA

Wśród czytelników, którzy na
deślą prawidłowe rozwiązanie 
do 13 listopada 1991 roku, wy
losowana zostanie nagroda 
w postaci KASETY VIDEO.

Rozwiązania prosimy przesy
łać na nasz adres: „Gazeta Ryb
nicka,, ul. Kościuszki 54, Ryb
nik.

Nagrodę za rozwiązanie na
szej łamigłówki z „Gazety Ryb
nickiej,, nr 43 wylosowała Agata 
Paszenda, Rybnik, ul. Racibors
ka 6 0 /6 . Nagrodę prosimy 
odebrać w redakcji.

M O T E S  D O M O W Y

NASZE  
PROPOZYCJE

Duża Scena ROK
6 i 7 listopada, godz. 17.00 
i 19.15, „Przebudzenie,,, film 
amerykański z Robertem de 
Niro i Robertem Williamsem 
w rolach głównych, cena bi
letu: 12.000,-i 8.000,-zł.

Mała Scena ROK
7 listopada godz. 11.00 
i 18.00, „Ballady i romanse,, 
w wykonaniu Jerzego Ka
masa z Warszawy cena bile
tu: 15.000,-zł
9 listopada, godz.18.00 -
24.00, DYSKOTEKA, cena 
biletu: 20.000,-zł.
10 listopada, godz.17.00 -
21.00, Spotkania taneczne 
dla miłośników tańca towa
rzyskiego, prowadzi J. Jur
cimierski, cena biletu
10.000, -zł

Dyskusyjny Klub Filmowy 
EKRAN

11 listopada, godz. 19.00, 
„Charley Varrick,„ sensacyj
ny film amerykański w reży
serii Dona Siegela, wstęp za 
okazaniem karnetu /do na
bycia przed projekcją/.

25463 Buczek Zofia Owocowa
24010 Budna Jadwiga Chalotta
23407 Budny Agnieszka Reja
33882 Budny Maria Poniatowskiego
22063 Budny Magdalena Kościuszki
26178 Budzianowska Maria Mglista
23767 Budrzała Józef Raciborska
25116 Bugla Hermina Sobieskiego
24609 Bugla Lucyna Kościuszki
28914 Bugla Henryk Wodna
24627 Bugdoł Jan Zawiszy Czarnego
28368 Bugiel Jan Orzepowicka
28620 Bujak Janusz Kościuszki
21006 Bujak Jan Kunickiego
26532 Bujak Jan Kard. Kominka
20032 Bujak Jan Boguszowicka
27229 Bujak Joanna Zwycięstwa
28128 Bujak Jerzy Chwałowicka
22567 Bujak Tadeusz Wyzwolenia
26667 Bukowski Andrzej Wawelska
23833 Bulanda Wiesława Kościuszki
24259 Bulanda Andrzej Modrzejewskiej
23799 Bulanda Janina Kościuszki
27082 Bulanda Stanisław Dąbrówki
21367 Buława Henryka Długosza

22273 Burian Jan W. Stwosza
26393 Burzyk Stanisław Szkolna
22843 Burzyk Gerard Chabrowa
23787 Burzyński Antoni Stalmacha
28656 Burzec Zbigniew Dąbrówki
22996 Buś Odo Groborza
27791 Butykin Grażyna Chabrowa
27003 Bylina Jan Kościuszki
27824 Bystrek Helena Niedobczyce
21429 Byczek Ryszard Rybnicka
26818 Byczek Henryk Kunickiego
25341 Byczek Kazimierz Górnicza
28523 Byrczek Marek lek. Floriańska
21989 Bystron - Zakł. Usługowy Działkowców
25500 Bystronowski Czesław Świerczewskiego
23744 Bywalec Anna Świerklańska
21425 Bywalec Marian Wysoka
28530 Bywalec Marian Dąbrówki
27061 Bzdziuch Kornel Reymonta
28438 Caban Ewa Findera
26018 Cacak Andrzej Wandy
24311 Capuła Kazimierz Nowotki
23584 Camplak Renata Krasickiego
23469 Capik Wiesław Kościelna
27740 Cebula Jan Sławików

c.d. nastąpi

GAZETA RYBNICKA


