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Ambasador Francji gościł w Rybniku

Alliance - znaczy przymierze
Ceremonia przecięcia trójko

lorowej wstęgi była oczywiście 
symbolem jak zawsze szerszym 
w znaczenia niż dosłowna inter
pretacja wydarzenia. To, które 
miało miejsce w Miejskiej Bib
liotece Publicznej w piątek ubie
głego tygodnia przecina w dość 
dosłownym sensie pewne po
działy i zmierza do radykalnego 
zlikwidowania barier w Euro
pie, a wręcz - do zawarcia przy
mierza służącego obu stronom - 
Francji i Polsce.

Uroczystość otwarcia Ośrod
ka Kultury Francuskiej - Allian
ce Francaise w Rybniku, (który 
jest czternastą tego typu placó
wką w Polsce) zgromadziła go
ści, których w Rybniku jeszcze 
nie witano; ambasadora Francji 
Alaina Bry, sekretarza ambasa
dy Jeana-Pierra Gervais, kon
sula Francji w Krakowie - Mar
cela Chavoz, przedstawiciela Al
liance Francaise w Polsce , Jea
na-Claude Gonzalez, dyrektora 
Instytutu Francuskiego w Kra
kowie - Laurenta Deveze, oraz 
delegację władz miasta Maza
met z merem Michelem Bourg
nignon i prezydentem Izby Han
dlowo-Przemysłowej, Jeanem 
Bertin.

Słowa ambasadora: „Mój 
kraj, Francja, przykłada ogrom
ną wagę do współpracy między

narodowej małych i dużych 
francuskich samorządów lokal
nych” - były po prostu stwier
dzeniem faktu, który dla Ryb
nika niesie ogromne nadzieje.

Które z nich staną się ciałem - 
czas pokaże.

Prezydent Rybnika, Józef 
Makosz w przemówieniu powi
talnym podkreślił te same aspe
kty powołania do życia Alliace 
Francaise w Rybniku mówiąc: 
„Francja to nie tylko kraj wiel
kiej filozofii i literatury, ale i za
awansowanej technologii ...”

Nie da się ukryć, że słowo 
technologia jest w naszej obec
nej sytuacji gospodarczej, sło
wem najważniejszym i dlatego 
warto przytoczyć jeszcze jeden 
fragment przemówienia amba
sadora Alaina Bry: „Alliance 
Francaise w Rybniku, dzieło 
woli i wysiłków zarządu miej
skiego świadomego wagi gospo
darczej i kulturalnej stawki eu
ropejskiej, będzie odtąd uprzy
wilejowanym sposobem współ
pracy francusko-polskiej ...”

/e m /

Mer Mazamet, Michel Bourguignon zaznacza na mapie Francji gdzie 
leży jego miasto... Foto. W. Troszka

RADNY - POSŁEM
Brawami powitano na se

sji Rady Miasta w środę 6 lis
topada br. jednego z rad
nych, który w wyborach par
lamentarnych 27 października

na posła do Sejmu RP. Mo
wa tu oczywiście o pośle i ra
dnym Józefie MEISLU, 
który mandat poselski 
otrzymał jako kandydat

Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce Alain Bry, przecina 
trójkolorową wstęgę.

ka 1991 roku został wybrany Unii Demokratycznej.
__________________ /szoł /

„Jano,, Pedersen podpisał u m ow ę z Jeanette - R O W

Mistrz Świata w Rybniku
O pozyskanie do drużyny 

osoby aktualnego mistrza 
świata, filigranowego Duń
czyka Jana Osvalda PEDE
RSENA, stoczona została 
prawdziwie transferowa ba
talia, w szranki której stanęli 
Zbigniew Morawski - właś
ciciel drużyny aktualnego 
mistrza Polski z Zielonej 
Góry i Roman Niemyjski - 
nowy właściciel drużyny ry
bnickiej, która w tym roku 
opuściła pierwszą ligę. Stra
tegie były różne: Morawski 
pewny swego trąbił wszem 
i wobec, że Pedersen jest jego 
/gościnnie wystąpił w zielo
nogórskiej drużynie/, Nie
myjski spokojnie rozmawiał, 
jak człowiek z człowiekiem.

Efekt ??? W środę o godzinie 
20.26, Roman Niemyjski 
otrzymał faksem z Wielkiej 
Brytanii podpisaną przez 
Jana Osvalda PEDERSE
NA umowę, dotyczącą jego 
przyszłorocznych startów 
w drużynie JEANETTE-
ROW - Rybnik.

Jak poinformował nas 
właściciel żużlowej sekcji 
klubu, jeszcze na przełomie 
listopada i grudnia „Jano,, 
powinien przyjechać do Ry
bnika na mały rekonesans.

Cała ta sprawa ma jeszcze 
jeden ważny aspekt. Oto 
okazało się bowiem, że pie
niądze wcale nie muszą być 
najważniejsze. Pedersen to 
żużlowiec inny od wszystkich

wszystkich pozostałych: cichy, spo
kojny, bardzo uczuciowy, 
lubiący rodzinne zacisze 
i kto wie czy właśnie te cechy 
jego charakteru nie przechy
liły szali zwycięstwa na stro
nę Romana Niemyjskiego 
i rybnickiego zespołu ?

Tym sposobem barw ze
społu JEANETTE-ROW 
Rybnik w przyszłym drugo
ligowym sezonie bronić bę
dzie, obok naszych rodzi
mych żużlowców, dwóch za
wodników brytyjskiego Cra
dley Heath: Duńczyk Jan 
O. PEDERSEN i młody 
Amerykanin Billy HA
MILL. Brzmi to wszystko 
zupełnie fantastycznie !

WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA



APEL EKO LO G ICZN Y
Rady Miasta Rybnika

Nie możemy całkowicie 
uchronić się przed działa
niem zanieczyszczeń środo
wiska, możemy jednak sami 
je nieco zmniejszyć. Pomóż
my sobie sami!

Nie spalajmy :

- żadnych plastikowych bu
telek i pojemników po so
kach, wodach i napojach ga
zowanych oraz opakowań 
i butelek po środkach chemi
cznych, służących do utrzy
mywania czystości,

- woreczków foliowych i ka
rtoników wewnątrz wykła
danych folią,

- plastikowych opakowań 
po serkach i śmietance „ho
mo,,, lodach i ciasteczkach,

- lalek i zabawek plastiko
wych oraz gumowych,

- starych torebek z imitacji 
skóry oraz reklamówek,

- opon i dętek,

- zużytych foliowanych tapet 
zmywalnych,

- zużytych długopisów, plas
tikowych okładek na ksią
żki, pudełek po kremach, 
opakowań po lekarstwach,

- oraz wszystkich innych wy
robów z plastiku, folii i gu
my, bowiem przedmioty te 
przy spalaniu wydzielają 
szczególnie trujące substan
cje rakotwórcze.

Nowe nazwy ulic
Od 1 stycznia 1992 roku czter

dzieści spośród sześciuset ulic 
naszego miasta zmieni swoje na
zwy. Jest to oczywiście dosyć 
spóźniona, choć konieczna „de
komunizacja,, nazw ulic, które 
po wojnie z przyczyn wyłącznie 
ideologicznych przybrały takie, 
a nie inne brzmienie. Koszty tej 
operacji zostaną pokryte z kasy 
miejskiej, co wraz z zatwierdze
niem wszystkich nowych nazw, 
uchwaliła Rada Miasta w środę 
6 listopada br.

Jaki 
budżet ?

W kołach związanych 
profesjonalnie z Urzędem 
Miasta szacuje się, że budżet 
Rybnika na rok 1992 może 
osiągnąć sumę 200 miliardów

K ro n ik a  p o licy jn a

NIE PIJ W ROBOCIE
26 października o godz. 4.00 
włamano się do kiosku cu
kierniczego koło dworca au
tobusowego kopalni „Chwa
łowice,,. Pijanego sprawcę 
włamania zatrzymano na 
gorącym uczynku i osadzo
no w areszcie.

SPRAWCY ROZBOJU 
UJĘCI

27 października o godzinie 
19.40 przy Pl. Armii Krajo
wej, dwóch mężczyzn doko
nało rozboju na kobiecie. 
Sprawcy napadli ją  w krza
kach koło „Silesii,, i obez
władnili za pomocą miota
cza gazowego. Strasząc, że

W samym Śródmieściu np. 
ulica Hanki Sawickiej będzie 
przemianowana na ulicę Ma
riańską, a Manifestu Lipcowego 
na Parkową itd.

Dokładnego zestawienia sta
rych i nowych nazw ulic, wraz 
z podaniem nazw dzielnic i krót
ką informacją o nowych ulicz
nych patronach, prosimy szu
kać w „Notesie Domowym,, 
w następnych numerach „Gaze
ty Rybnickiej,,.

/s z o ł /

miliardów złotych. Na bliższe in
formacje poczekamy do po
łowy grudnia, kiedy to po
czynione zostaną wstępne 
przymiarki do jego uchwale
nia. Gdyby jednak zakłada
na suma była bliska rzeczy
wistości, nasze miasto będzie 
miało na swoje wydatki oko
ło 50 miliardów złotych wię
cej niż było w bieżącym ro
ku.

/s z o ł /

potną ją brzytwą zmusili 
ofiarę do zdjęcia z palców
i oddania im dwóch złotych 
pierścionków o wartości
2 mln 800 tys. zł. Po dokona
niu rozboju mężczyźni ucie
kli w kierunku Chwałowic.

Dzięki szybkiemu pości
gowi policyjnemu sprawcy 
napadu zostali ujęci. Okazali 
się nimi znani recydywiści, 
którzy kolejne święta spędzą 
za kratkami. Łup odzyskano 
w całości, a napastnikom, 
będącym zresztą pod wpły
wem alkoholu, odebrano 
także miotacz gazowy.

NA „SAFARI,,
W nocy z 26 na 27 paździer
nika przy ul. Wrębowej, nie
znani sprawcy włamali się 
do fiata 125p. Skradli radio 
„Safari,, o wartości 500

Bar
za darmo

Podczas ostatniej sesji Ra
dy Miasta, doszło do ostrej 
dyskusji na tematy ewentua
lnej podwyżki czynszów za 
wynajmowane na sklepy lo
kale, administrowane przez 
Zakład Gospodarki Miesz
kaniowej Urzędu Miasta.

Wyłonił się wtedy pro
blem wysokości czynszu 
w barach mlecznych, któ
rych i tak nikt w Rybniku nie 
chce otwierać. Postanowio
no zatem, iż gdyby ktoś miał 
taki zamiar, miasto udostę
pni lokal i zwolnienie z czyn
szu.

Posunięcie takie byłoby 
formą dofinansowania ludzi 
najgorzej uposażonych, któ
rzy zazwyczaj są głównymi 
klientami barów mlecznych.

Wszelkie informacje na 
ten temat udzielane są 
w Urzędzie Miejskim przy 
ul. Bolesława Chrobrego.

/s z o ł/

tys. zł.
PIJANY MALARZ

29 października w SDH 
„Hermes,, o godz. 15,30, 
nietrzeźwy mieszkaniec Gli
wic skradł puszkę farby war
tości 86 tyś. Nie udało mu się 
nic pomalować, został osa
dzony w areszcie.

ZATRUCIE GAZEM 
29 października mieszka

niu w Boguszowicach znale
ziono zwłoki mężczyzny, 
który zatruł się gazem. Pro
kurator rejonowy zarządził 
sekcję zwłok.
FACHOWA ROBOTA ? 

W nocy z 1 na 2 listopada, 
przy ul. Zamkowej nieznani 
sprawcy włamali się do skle
pu radiowo-telewizyjnego. 
Wycięli kratę zabezpieczają
cą okno od strony zaplecza

„Cecylia,, ma 35 lat
W marcu br. minęło 35 lat 

od chwili powstania chóru 
„Cecylia,,, przy kościele pa
rafialnym św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Chwało
wicach. Kierownikiem i dy
rygentem chóru, od powsta
nia do chwili obecnej, jest 
jego założyciel, organista tu
tejszej parafii Antoni Gajda, 
któremu w pierwszych la
tach pomagał ks. Oswald Re
iman, ówczesny opiekun 
chóru. Chór, początkowo 
mieszany, z czasem prze
kształcił się w obecny chór 
męski, 60-osobowy. Akom
paniatorem przy organach 
jest pan Jerzy Guzy.

Uroczystości rocznicowe 
odbędą się 22.11. br. w dniu

św. Cecylii, patronki chóru.
Chór męski „Cecylia„ 

z Chwałowic, koncertował 
już we wszystkich kościołach 
dekanatu rybnickiego i w 
wielu innych naszego kraju, 
gdzie bywał na wycieczkach 
krajoznawczych.
Śpiewał też w czasie Tygodni 
Kultury Chrześcijańskiej na 
koncertach pieśni maryj
nych i koncertach kolęd. 
Duchową podporą chóru 
jest obecny proboszcz para
fii w Chwałowicach, k s .  
Teodor Suchoń.

Gdzie słyszysz śpiew 
Tam wchodź 
Tam dobre serca mają 
Źli ludzie - wierz mi 
Ci nigdy nie śpiewają 

HENRYK POGORZAŁEK

Ikony na targu
W Zaduszki, tj. 2 listopa

da pewien Rosjanin hand
lujący na naszym targu, ofe
rował do sprzedania dwie 
ikony. Oba, dosyć już pod
niszczone, malowidła na de
skach przedstawiały Chrys
tusa i Matkę Boską. Pierw
sza ikona kosztowała 4 mln, 
a druga 5 mln złotych.

Tak się akurat składa, iż 
orientuję się mniej więcej 
w cenach tego typu artykułów

łów. Rosjanin grubo przesa
dził! W europejskim cent
rum handlu sztuką w Kolo
nii podobne rzeczy przed od
daniem do konserwacji, czyli 
w stanie jak u Rosjanina, 
zwykle nie przekraczają ceny 
300 - 500.- DM. W Polsce 
temu podobne przedmioty 
są czasami droższe/sic!/, ale 
przynajmniej z ekspertyzą 
fachowców.

/ s z o ł /

Sierżanta policji p. JARO
SŁAWA JÓ ŹWIAKOW
SKIEGO z K.R.P. w Ryb
niku za zajście w dniu 2 lis
topada 1991 r. BARDZO 
PRZEPRASZAM - Jerzy 
Trzęsiok.

CHCESZ się pozbyć bez-

operacyjnie, bezboleśnie ka
mieni w woreczku żółcio
wym i nerkach, zgłoś się do 
nas. Tel. 15-24-80, PABIA

NICE

SPRZEDAM komputer 
ATARI 65XE, 

tel. 267-06 do 15,00

i po wybiciu szyby dostali się 
do środka. Skradli sprzęt 
komputerowy oraz audio-
video wartości 50 mln zł.
WŁAMANIE NA WAGĘ 

200 mln
W nocy z 2 na 3 listopada 

włamano się do baru „Fe
niks,, przy ul. Jankowickiej. 
Nieznani sprawcy wyrwali 
skobel i wyłamali drzwi od 
strony zaplecza. Skradli wa
gę automatyczną, urządze
nia wewnętrzne pakowarek 
wędlin oraz 2 wentylatorki. 
Straty wyniosły 237 mln 335 
tys. zł.

KRADZIEŻ
Między 26 a 31 paździer

nika, w domu przy ul. Bar
bary, nieznany sprawca 
skradł złotą biżuterię warto
ści 1,5 mln zł.: trzy pierścionki

pierścionki, obrączkę, kolczyk 
i wisiorek.

LECĄ SZYBY ...
W nocy z 1 na 2 listopada 

wybito szybę w oknie wy
stawowym sklepu KDJ 
„Market,, przy ul. Górno
śląskiej. Straty wyniosły 800 
tys. zł.

W nocy z 2 na 3 listopada 
przy ul. Rybackiej wybito 
szybę w drzwiach sali gim
nastycznej SP nr 15. Straty 
wyniosły 200 tys. zł.

3 listopada pijana kobieta 
wybiła szybę w kawiarni „A
zalia,, przy ul. Barlickiego. 
Tym razem sprawczyni zo
stała zatrzymana przez per
sonel kawiarni, a policja 
osadziła ją w areszcie. Straty 
wyniosły 400 tys. zł.

/ j a k /
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Od 1 stycznia...

Jak przekroczyć próg celny ?
Na początek trzeba uspo

koić wszystkich indywidualnych
indywidualnych turystów. Nowa dekla

racja celna SAD /Single Ad
ministrative Document/ bę
dzie obowiązywała wyłącznie
podmioty /osoby prywatne, 
firmy, spółki etc/prowadzą
ce obrót towarowy z zagrani
cą.

Mniejszych i większych 
przedsiębiorców czy handlo
wców czeka niełatwe życie 
od 1 stycznia przyszłego ro
ku. Nowe wnioski o wszczę
cie postępowania celnego 
składają się z 4-kartkowego 
egzemplarza zgłoszenia cel
nego. Główny Urząd Cel 
przyjmuje tu standardy europejskie

europejskie, obowiązujące w kra
jach Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej /E W G / i Eu
ropejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu /E F T A /. 
W jednym zestawie SAD 
można zgłosić różne towary 
z maksymalnie 99 pozycji 
taryfy celnej.

Wszystko, o czym piszę, 
nie wyglądałoby tak strasz
nie, gdyby nie fakt, że for
malne wymogi GUC przy wy
pełnianiu tego dokumentu są 
nader rygorystyczne. Euro
pejski poziom zobowiązuje !

Tylko w pierwszych mie
siącach będzie dopuszczalne 
ręczne wypełnianie formularzy

formularza, ale wyłącznie wielkimi 
literami. Później obowiązy
wać będzie jedynie pismo ma
szynowe lub komputerowe.

Najważniejsze jest to, że 
wypełnienie formularza nie
zgodnie z instrukcjami dysk-

dyskwalifikuje zgłoszenie celne, 
a co za tym idzie - wwóz, 
wywóz lub tranzyt towarów 
przez granicę ! Zarządzenie 
prezesa GUC zawiera „Mo
nitor Polski,, nr 31 z dnia 
9 października br.

Wyjaśnienia do posługiwa
nia się formularzami SAD 
i SAD BIS zamieściła także 
„Rzeczpospolita,, nr 240 z 14

października br. Obejmują 
one bite dwie i pół kolumny 
pisanych maczkiem para
grafów, których przestudio
wanie wymaga niemałej cier
pliwości, a zrozumienie - TA
LENTU ! Nie wątpię, że nasi 
biznesmeni okażą się cierp
liwi oraz utalentowani, gdyż 
inaczej może ich spotkać los 
Węgrów, których poznanie 
tajników nowego formula
rza kosztowało tydzień po
stoju na granicach /na początku

początku bieżącego roku/.
Pracownicy rybnickiego 

Posterunku Celnego odbywa
ją już odpowiednie szkolenia 
w Urzędzie Celnym w Kato
wicach. Jego kierownik - 
ZDZISŁAW TUKALSKI - 
stwierdza, iż będą oni przy
gotowani do sprawdzania 
prawidłowości wypełnienia 
wniosku, ale nie są zobowią
zani do udzielania wyjaśnień 
w sprawie jego wypełniania. 
DLATEGO KAŻDA FIR
MA PROWADZĄCA OB
RÓT TOWAROWY Z ZA
GRANICĄ, POWINNA 
WE WŁASNYM ZAKRE
SIE PRZYUCZYĆ SIĘ DO 
POSŁUGIWANIA TYM 
DOKUMENTEM !

Problem dotyczy wielu 
„podmiotów gospodar
czych,,; świadczy o tym 6 mi
liardów obrotu /cło + po
datek/ Posterunku Celnego 
w Rybniku, w jednym tylko 
miesiącu - wrześniu.

Szkolenia takie organizuje 
GUC w Ośrodku Kształcenia 
i Doskonalenia Funkcjona
riuszy Celnych w Warszawie 
/tel.79-50-57 w godz. od 8.00 
do 14.00/. Przedstawiciele 
firm spedycyjnych, ekspor
towych oraz importowych 
mogą po odbyciu szkolenia, 
otrzymać odpowiednie za
świadczenie, które umożliwi 
udzielanie porad i konsulta
cji tym, którzy sobie samo
dzielnie z nowym formula
rzem nie poradzą. Mogą oni 
pomóc sobie i innym i w ten 
sposób pokonać kolejny 
próg w drodze do Europy.

GRZEGORZ WALCZAK

Nic nie zrobi się samo

Ciągle jeszcze trudno wyobra
zić nam sobie, jak wyglądało na
sze miasto w latach międzywoj
nia, czyli wtedy, gdy było w czo
łówce miast zielonych i czystych.

Może przedwojenna widoków
ka zbliży nas do tego, o czym 
mówią starzy rybniczanie?

Tym bardziej warto więc po
kazać przykład godzien szczegól
nego wyróżnienia, czyli sklep 
SANITAS , którego kierownik 
HERM AN SIW C ZYK otrzy
mał wyróżnienie za stalą dbałość 
o estetykę w konkursie zorgani
zowanym przez władze miasta.

Zazdrościmy innym ich zadba
nych i czystych miast... A prze
cież nic nie robi się samo - droga 
do tego wszędzie jest taka sama. 
Taka właśnie...

Władze miejskie, wspólnie 
z Izbą Przemysłowo-Handlo
wą i Izbą Rzemieślniczą, po
stanowiły stworzyć w Ryb
niku inkubator przedsiębior
czości. Rolę tu spełniać bę
dzie wielka baza MPGKiM, 
zajmująca obszar 16 ha.

Tak duża baza nie jest 
Rybnikowi potrzebna, prze
widywano ją dla miasta 300-
tysięcznego, a Rybnik liczy 
150 tys. mieszkańców i w naj
bliższych latach nie przewi
duje się tak gwałtownego 
przyrostu liczby mieszkań
ców. Miejskie przedsiębiors
twa komunalne otrzymały 
inne lokalizacje na bazy, a że 
budowa tej właśnie była za
awansowaną w niewielkim 
stopniu i teren został uzbro
jony, postanowiono więc 
wykorzystać ją na projekto

wa ny inkubator przedsiębior
czości.

Baza zostanie przeznaczo
na na działalność gospodar
czą dla rzemiosła i drobnego 
przemysłu - mówi wicepre
zydent MICHAŁ ŚMI
GIELSKI. Miasto udostęp
ni ten teren dla początkują
cych przedsiębiorców.

Miejsca w halach wydzierżawić

wydzierżawić będą mogli rzemieślni
cy i drobni wytwórcy, którzy 
mają pomysły, a nie mają 
pomieszczeń na prowadze
nie swojej działalności.

Władze miejskie, wspólnie 
z Izbą Rzemieślniczo-Hand
lową i Izbą Rzemieślniczą, 
ustalą zasady preferencji dla 
osób i produkcji, która

produkcję i zatrudnią nowych 
pracowników.

Instytucje organizujące 
inkubator będą udzielały po
mocy technicznej, prawnej 
i organizacyjnej początkują
cym biznesmenom, by ułat
wić im start i wejście w zupeł
nie nową rzeczywistość.

Oczywiście pomysł ten nie

Pomysł z importu

ta zdziwi zapewne wielu, bo
wiem nie jest powszechnie 
znany fakt, iż w tych regio
nach Francji, gdzie przez 
szereg lat rządzili socjaliści 
lub komuniści /o  tyle ina
czej, niż w Polsce, że z man
datu wyborców/, rzeczywis
tość gospodarcza kształto
wana była zgodnie z doktryną

Inkubator przedsiębiorczości
w tym miejscu będzie star
towała. Stawki czynszowe 
będą niewielkie, lecz stop
niowo rosnące tak, aby 
przedsiębiorcy, których fir
my zaczną przynosić zyski 
szukali sobie już własnego lo
kalu.

Po kilku latach, tak czy 
owak, trzeba będzie opuścić 
inkubator, by zrobić miejsce 
innym, stawiającym pierw
sze kroki w biznesie.

Władze miejskie będą też 
korzystały z możliwości 
zwalniania z podatków lo
kalnych tych przedsiębior
ców, którzy rozpoczną pro

jest rybnickim wynalazkiem, 
ale rozwiązaniem wypróbo
wanym już na świecie, a na
sza zasługa sprowadza się do 
tego, że dobre, a nieopaten
towane pomysły zagraniczne 
„kupujemy,, i próbujemy 
wdrażać u siebie.

Być może urażę polono-
centrystów wierzących 
w mesjanistyczną rolę Pol
ski, przypominając oczywis
ty fakt, że droga przekształ
ceń, na którą właśnie wkra
czamy, nie jest torowaniem 
drogi w dżungli, gdyż szlak 
przetarli już przed nami inni, 
m.in. Francuzi. Wiadomość

doktryną, czyli podobnie jak 
w Polsce.

Mieszkańcy tych regio
nów przeżyli więc równie bo
lesną, choć mniej szokową 
kurację reprywatyzacyjną. 
O jej założeniach, na spot
kaniu z rybnickimi radnymi, 
mówili merowie francuskich 
miast Ales i Saint Christol 
lez Ales, którzy latem gościli 
w Rybniku. Kto chciał słu
chać, ten wiele dowiedział się 
o problemach, tak bezpro
blemowo wyglądających 
społeczności miejskich we 
Francji.

Mówiono wtedy także

o instytucji „inkubatorów 
przedsiębiorczości„ , które
funkcjonują po to, aby wyła
wiać jednostki i pomysły 
najbardziej wartościowe, 
aby ułatwiać im start na ryn
ku rządzonym brutalnymi 
prawami konkurencji, gdzie 
łatwo „zadeptać,, nawet naj
bardziej rewelacyjny projekt 
będący jeszcze w fazie „wy
kluwania się...,,

Francuzi uznali, że dwa 
lata, to dostatecznie długi 
okres dla zweryfikowania 
wartości każdego pomysłu 
czy przedsięwzięcia.

Procedura jest następują
ca: potencjalny producent 
przedstawia swój pomysł 
miejskiej komisji restruktu
ryzacji i, jeśli jego produkt 
zostaje zweryfikowany, do
staje pomieszczenie oraz fa
chowego pracownika sekre
tariatu oraz standartowe 
wyposażenie komputerowe. 
Przez 2 lata płaci bardzo 
niski czynsz i opłaty za 
otrzymane z miasta usługi. 
Proporcja tych, którym się 
udaje do tych którzy odpa
dają, jest 1 : 1 .

Jaka będzie u nas - czas 
pokaże.

/ ja k  / e m /
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Śniadanie u duńskiego farmera
Zgodnie z wcześniejszą 

zapowiedzią, w dzisiejszym 
numerze „Gazety,, prezen
tujemy kolejne atrakcje, któ
re stały się udziałem licealis
tów I LO, przebywających 
w Danii.

Rozpocznijmy od tego, że

niemal wszystkie punkty 
opracowanego indywidual
nie dla każdej osoby pro
gramu były prawdziwymi 
niespodziankami, gdy do
chodziło do ich realizacji.

Ponad dachami zakładów 
„ECCO„ - znanego na świecie

świecie producenta obuwia - 
w dniu wizyty polskiej mło
dzieży zagościła biało-czer
wona flaga. W innym miej
scu, w największych w Danii 
zakładach mięsnych ucznio
wie mogli stanąć przy taśmie 
produkcyjnej i przekonać się
o własnych, rzeźniczych pre
dyspozycjach. Z dużym 
zdziwieniem przyjęli do wia
domości, że duńscy robotni
cy swobodnie posługują się 
językiem angielskim.

Obok wymienionych du
żych zakładów, na trasie wy
cieczki znalazło się indywi
dualne gospodarstwo rolne, 
gdzie największe wrażenie 
zrobiła zaskakująca czystość
i gościnność. Farmer poza 
oprowadzeniem po własnej 
zagrodzie uraczył całą grupę 
wiejskim śniadaniem.

Najwięcej radości sprawi
ło zaproszenie na tor wyści
gowy. Wiązała się z nim eks
cytująca przejażdżka goka
rtem . Żaden z uczestników 
wycieczki nie zawiódł. Oka
zało się, że nawet wśród 
opiekunek drzemały nie od
kryte dotąd umiejętności 
sportowe. Ze szczęściem dla 
młodzieży nie doszło do dru
żynowej konfrontacji.

Równie atrakcyjne były: 
rejs po Morzu Północnym 
i spacer po plaży, liczącej 
sobie w niektórych miej
scach cztery kilometry szero
kości. W momencie znalezie
nia się nad samym morzem, 
znikały z oczu autokary sto
jące na skraju plaży.

Warta odnotowania jest 
także wizyta w niezwykłym 
muzeum, pomyślanym tak, 
aby możliwie wiernie odtwo
rzyć atmosferę epoki, z której

której pochodzą prezentowane 
w nich eksponaty. Toteż 
przed grotą człowieka jaski
niowego pojawiają się, co 
prawda wypchane, ale gda
kające kury; przechadzka po 
średniowiecznej ulicy, z któ
rej zagląda się przez okna do 
zrekonstruowanych wnętrz - 
sprawia, że można się po
czuć nieswojo w adidasach 
i dżinsach.

Korzyści z kontaktów 
z Duńczykami nie ograni
czyły się do poznania kraju 
i jego mieszkańców, wspom
nianego poprawienia znajo
mości języka angielskiego, 
czy miłego wypoczynku. 
Duńczycy przejęci opowia
daniem o obchodach „Dnia 
Czerwonego Nosa,,, zorga
nizowanego w I LO z inic
jatywy mgr Bożeny Stankie
wicz, postanowili podjąć 
ideę, która przyświecała tej 
pożytecznej zabawie. A była 
nią zbiórka pieniędzy na po
trzeby Ośrodka Dzieci Nie
pełnosprawnych w Rybni
ku. Okazując zrozumienie 
dla sytuacji w jakiej znajdują 
się podobne ośrodki w całej 
Polsce, z wielkim zaangażo
waniem zabrali się do zor
ganizowania pomocy pla
cówce zwanej popularnie 
„ogródkiem ks. Jośki,,. Już 
w ubiegłym tygodniu nade
szła pierwsza paczka z o
dzieżą; szukają pieniędzy 
u sponsorów indywidual
nych i w kasach EWG, mają 
zamiar przysłać grupę spec
jalistów, która przekaże 
swoje doświadczenia opie
kunom dzieci specjalnej tro
ski w Rybniku.

ANDRZEJ ŁUKASIK

Janina Podlodowska

Jak rycerz Wojsław Lubomkę dostał -  odc. V
Smolarza zabrano z pod

wodami z ubitą zwierzyną, 
jak i innych chłopów zobo
wiązanych do tej służebno
ści.

Odjeżdżając, Smolarz 
przykazał Lubomce, że jeśli 
znowu nawarzy czegoś, za
tłucze ją, ale rychło tylko 
ojciec odjechał, dziewczyna 
nie wytrzymała, przypędziła 
ze wsi do chaty.

Stara chciała ją precz go
nić, boczyła się na nią i mru
czała : - Jakie te dziewki 
dzisiejsze nieobyczajne. Co 
tu lata, czyż nie widzi, że 
szkodzi tylko sobie...? A mo
że Lubomka przyszła ją pil
nować ? Czy nie wie, że jej, 
Zielenisze, książę pan powie
rzył swego rycerza, a któż 
lepiej od niej zna się na le
kach...?

Wnet jednak starucha 
udobruchała się, bo Lubomka

Lubomka była cicha i bardzo po
mocna. Tak też zostało. 
Dziewczyna co dnia wpada
ła zalękniona, ale Zielenicha 
już jej nie odganiała, tylko 
czasem dawała takie nauki, 
że tym gonieniem zaszkodzi 
sobie na honorze i czy zgłu
piała... Pana się jej zachcie
wa ? A z tym rycerzem, choć 
sprawiedliwie jej bronił, to 
też nie ma żartów. Panowie, 
to gorący naród na dziewki. 
Może być nowa bieda...

Lubomka pozwalała wy
gadać się babie i robiła nadal 
swoje. Przylatywała jak na 
skrzydłach i nie leniła się 
w pomaganiu.

Chory wciąż był nieprzy
tomny. Czasami majaczył. 
Kiedy oprzytomnieje, to mi 
się nie waż pokazać mu na 
oczy - przykazywała Zieleni
cha. Jeszcze cię uwiedzie 
i uwiezie stąd, a potem po

rzuci. U nich gładkie dziewki 
w cenie, żeby się nimi po
bawić...

To ja jestem gładka ? - 
pytała Lubomka.

Głupia, nie gładka - po
gorszyła się stara. Chciała 
postraszyć, no i masz roz
mowę z durną.

Kiedy Wojsław ocknął się 
pierwszy raz i zobaczył po
chyloną nad sobą Zieleni
chę, zamroczyło go, bo nie 
rozumiał skąd się wzięła. Po
tem przyzwyczaił się do niej 
i zrozumiał, że baba czuwa 
nad nim z oddaniem.

Jeszcze kiedyś później 
zmiarkował, że kiedy przy
mruży zmęczone światłem 
oczy, zwiduje mu się dziew
czyna młoda i luba, zmienia 
mu okłady na bolącej gło
wie.

Nie wiedział czy to był 
sen, czy czary. Czy możliwe, 
że Starucha tak się zmienia? 
- Raz jest młoda, innym ra
zem przerażająca starością...

Najwidoczniej były to 
sny, bo kiedy przytomniał 
była tylko stara kobieta, 
chociaż zdawało mu się cza
sem, że słyszy po kątach sze
pty. Wreszcie zmiarkował, 
że muszą być dwie osoby, 
tylko ta druga kryje się przed 
nim. Nauczył się udawania, 
że śpi i przekonał się, że 
oprócz baby była jeszcze 
dziewczyna. I to jaka dziew
czyna !

Żeby się upewnić, pewne
go razu chwycił rękę, która 
go opatrywała.
- Nie trzeba chować się prze
de mną. Ty jesteś ta dziew
czyna, co to...?
- Nie trzeba mówić, powie
działa Stara, na wszystko 
przyjdzie czas, teraz trzeba 
leżeć cicho - żeby wyzdro
wieć.

Przez następne dwa dni 
Lubomka nie przyszła. Bała 
się widocznie Zielenichy i oj
ca. I jeszcze może czegoś 
więcej, co się jej marzyło...

c.d. nastąpi

Polemiki

W 1925 roku ukazały się 
staraniem wydawcy i redak
tora naczelnego gazety „Ka
tholische Volkszeitung„ 
w Rybniku Artura TRUN
KHARDTA, „Dzieje mias
ta Rybnika i dawniejszego 
państwa rybnickiego na Górn

ym Śląsku...,,. Starannie 
wydany tekst wydrukowano 
w językach polskim i niemie
ckim z dwustronicowym 
wstępem A. TRUNKHAR
DTA. W nim uzasadniał po
trzebę powstania tego typu 
publikacji, pisząc w drugim 
akapicie: „Miłość ojczyzny" 
była powodem, że śp. Fran
ciszek Idzikowski zabrał się 
przed mniej więcej 64 laty do 
pisania kroniki miasta i da
wniejszego państwa rybnic
kiego. Z ówczesnego wyda
nia tej książeczki, która zna
lazła wszędzie pochlebną 
ocenę, posiadamy obecnie 
już tylko kilka egzemplarzy. 
Spowodowani wielokrotnie 
odczuwaną potrzebą, wyda
liśmy więc historię Francisz
ka Idzikowskiego w nowym 
nakładzie przetłumaczoną 
na język polski, w myśl zaś 
Pisma Świętego „COLLIGI
TE FRAGMENTA NE PE
RCANT,, /zbierzcie ułamki 
by nie zaginęły/zaopatrzyli
śmy ją w dodatek, zawierają
cy najważniejsze wypadki 
przed i po 1861 r.„. Niżej zaś, 
TRUNKHARDT cytował 
obszerne fragmenty wstępu 
IDZIKOWSKIEGO do je
go wydanej we Wrocławiu

R G W  - cz. X II

Wybitni
pracownicy

Wielu pracowników Gwarec
twa czynnie angażowało się 
w jego codzienny byt, teraz już 
ściśle złączony z Polską, w jego 
rozwój i otoczenie.

Zacznijmy od przykładu 
z wyższej kadry. BOLESŁAW 
KRUPIŃSKI /1 893-1972/ od 
1933 r. związany z RGW jako 
dyrektor kop. „Rymer,,, w 1936 
r. mianowany został dyrekto
rem technicznym Gwarectwa. 
Był przykładem wielkiego zaan
gażowania w polonizację, 
w sprawy społeczne, w technicz
ny rozwój swego przedsiębiorst
wa warunkującego przecież byt 
wielu ludzi. Był więc głównym 
rzecznikiem inwestycji i innowa
cji. Pisał fachowe artykuły 
w „Przeglądzie Górniczo-Hutni
czym,,. Brał osobisty udział 
w akcjach ratowniczych, wzbu
dzając podziw swą rozwagą 
i odwagą. Pracował w Państ
wowej Radzie Geologicznej, 
w Kolegium Górniczym przy mi
nistrze Przemysłu i Handlu, 
w Związku Koksowni, w Stowa
rzyszeniu Kopalni Doświadczal
nej „Barbara„, a dodatkowo -
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autorem ?
w 1861 roku pracy: „GES
CHICHTE DER STADT 
und ehemaligen Herrschaft 
Rybnik in Oberschlesien...,,

Tego wszystkie można dowie
dzieć się uważnie przeglądając 
reprint wydania z 1925 roku, 
który niedawno pojawił się w ry
bnickich księgarniach. Stał się 
on tematem artykułu w rubryce 
ABECADŁO RZECZY ŚLĄ
SKI CH w 45 numerze „Gazety 
Rybnickiej,,. Jego autor Marek 
Szołtysek, popełnia w nim błędy 
świadczące niezbyt dobrze o je
go warsztacie historyka /k tó
rym jest z wykształcenia/ oraz 
znajomości historii ziemi, którą 
próbuje popularyzować.

Podstawowym, rażącym błę
dem jest przypisywanie auto
rstwa „Dziejów miasta Rybni
k a . . ." Arturowi Trunkhardtowi. 
Z cytowanych słów wstępu i kar
ty tytułowej jasno wynika, że nie 
poczuwał się on do autorstwa 
całości. Jego ogromną zasługą 
było udostępnienie rybniczanom 
unikalnej publikacji o mieście 
w języku oryginału, wzbogaconej 
polskim przekładem oraz znako
mitym własnym DODATKIEM, 
omawiającym szereg ważnych 
aspektów życia społecznego, go
spodarczego i kulturalnego mias
ta oraz okolicy w latach 1861- 
1925. Obie te części różnią się od 
siebie zasadniczo stylem i słow
nictwem.

Fragment artykułu, w którym 
M. Szołtysek próbuje ocenić 
naukową wartość „Dziejów 
miasta...,, zawiera w sobie sze
reg sprzeczności, które powstały 
w momencie przyjęcia auto
rstwa TRUNKHARDTA jako 
pewnik. Zarzut, iż fakty są wy
mieszane z przypuszczeniami,

był rzeczoznawcą w Izbie Prze
mysłowo-Handlowej w Katowi
cach.

Przed wybuchem wojny po
został w Radlinie, gdzie mieściła 
się dyrekcja techniczna RGW, 
aby przygotować obronę ko
palń, choć mógł bezpiecznie, jak 
Morawski, wyjechać za granicę. 
Czyn swój przypłacił pobytem 
w hitlerowskich więzieniach 
i w obozie w Buchenwaldzie. Brał 
jeszcze potem udział w działalno
ści konspiracyjnej. Jego syn, An
drzej, absolwent rybnickiego gi
mnazjum, zginął w Powstaniu 
Warszawskim.

W powojennej rzeczywistości 
odnalazł Krupiński swoje miej
sce jako ceniony w Polsce i na 
świecie fachowiec i pedagog. Je
go imię nosi dziś Technikum 
Górnicze w Rybniku oraz jedna 
z kopalń ROW /w  Suszcu obok 
Żor/.

Idąc śladem dyrektora tech
nicznego, zacznijmy od kwestii 
technicznych. Innowacje wpro
wadzano nie tylko, aby zapo
biec nieszczęśliwym wypadkom, 
ale również by zwiększyć wydaj
ność, choć właściciele więcej 
myśleli o tym drugim. Racjona
lizatorzy otrzymywali niewiel
kie nagrody, chociaż zapewne 
100 lub 150,-zł - stanowiło dla 
nich majątek.

W 1938 roku, np. E. Bugla 
i T. Gojny otrzymywali 100 i 50

„źródła historyczne, na których 
opierał się autor, nie mają często 
pełnych nazw i określeń miejsc 
ich przechowywania,,, należy 
rozpatrywać w oparciu o po
dobną literaturę regionalną /np. 
dot. Żor, Wodzisławia/, po
wstałą w II połowie XIX wieku, 
pisaną najczęściej z potrzeby 
serca przez ludzi różnych profe
sji. Trudno bliżej określić /w o
bec braku źródeł/, kim był autor 
„Geschichte der Stadt Rybnik„ - 
FRANCISZEK IDZIKOW
SKI; nazwisko to nosił budow
niczy w Rybniku... Niewątpli
wie są jego związki z Rybni
kiem, o czym świadczy znajo
mość środowiska rybnickiego 
oraz jego mieszkańców, n p .  
burmistrza ANTONIEGO ŻELA
ZKO,,, ... uprzejmemu doniesie
niu, którego zawdzięczam więk
szą część tych notatki,, /„Dzie
je...,, s. l13/

Wydawca wznowienia, AR
TUR TRUNKHARDT zdawał 
sobie sprawę z pewnych niedo
statków „GESCHICHTE...„ 
i wzbogacił je o swój, jakże już 
różny w formie i treści „DODA
TEK,,.

Dobrze się stało, iż w rybnic
kich księgarniach pojawił się ów 
reprint, choć szkoda, że obecny 
wydawca nie zaopatrzył książki 
w nowy wstęp i informacje o so
bie. Wypełnił on lukę w nader 
bogatej dawniejszej i współczes
nej literaturze o mieście i jego 
mieszkańcach.

Autorowi artykułu w „Gaze
cie Rybnickiej,, życzę na przy
szłość większej koncentracji 
przy czytaniu literatury w języ
ku polskim, ostrożności w pub
likowaniu w lokalnym, poczyt
nym bądź co bądź piśmie, błęd
nych wiadomości, wypaczają
cych wiedzę o przeszłości regio
nu. Historykowi to nie przystoi 
i jak historia uczy, rzadko się mu 
wybacza.

ELŻBIETA 
BIHLER-MACKIEWICZ

zł za usprawnienie kolejki lino
wej, S. Grabiński z „Anny,, 
otrzymał nawet 300,-zł za nowy 
typ spadochronów do klatek 
wyciągowych. Było zapewne 
więcej takich przypadków wno
szenia do rozwoju Gwarectwa 
żywej, oryginalnej myśli praco
wników RGW.

M. PALICA

Dokładnie rok temu pisałam 
na łamach „GR,, o hura-opty
miźmie rodziców, związanym 
z nauczaniem języków zachod
nich w szkołach podstawowych. 
W ubiegłym roku szkolnym 
w kl.V wprowadzono w miejsce 
języka rosyjskiego - język an
gielski, niemiecki lub francuski. 
Szczęściarzami nazwać można 
te szkoły, którym trafił się języ
kowy specjalista.

Pozostałej większości szkół /a  
przede wszystkim dzieciom/ na
leży tylko współczuć. Zatrud
nieni absolwenci liceum albo 
dostali się w br. na studia, albo - 
nie ukończywszy kursów z eg
zaminem państwowym - po pro
stu odeszli z placówek. Dla dzie
ci pozostała perspektywa ucze
nia się na nowo innego języka 
w klasie obecnie wyższej.

Pisałam też o tym, ile szkody

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Zaproszenie 
budzące zazdrość

Reprodukowane poniżej 
strony drukowanego zapro
szenia są żywą wizytówką 
górnośląskiej zaradności 
i umiejętności samoorgani
zowania się ludzi. Przeanali
zujmy całą treść, wczytajmy 
się w nazwiska i tytuły ludzi,

którzy jako jedni z wielu 
tworzyli międzywojenny byt 
i dobrobyt województwa ślą
skiego.

My, dzisiejsi Ślązacy, jako 
całość nawet do pięt nie do
rośliśmy jeszcze naszym kra
janom, którzy na co dzień

skutecznie, wzorując się 
m.in. na księdzu Wawrzy
niaku, realizowali swój ideał 
„pracy organicznej,,.

Współcześni Ślązacy, po
winni krocząc do przodu, 
z twórczą zazdrością odwra
cać się wstecz !

Ks. PIOTR W AW RZYNIAK żył w latach 
1849-1910. Dal się poznać jako doskonały 
organizator życia religijnego, gospodarczego 
i społecznego w zaborze pruskim, a zwłaszcza 
Wielkopolski. Organizował spółdzielczość 
kredytową i rolną, spółki zarobkowe i polskie 
banki ludowe. Uczestnictwo w takich spółkach 
i spółdzielniach, wyrabiało w członkach zmysł 
rządności i oszczędności, a także uniezależ
niało germanizowany w pruskim zaborze pol
ski żywioł od niemieckich instytucji kredyto
wych.

MAREK SZOŁTYSEK

Pod protektoratem

Je go  E ks c e le n c ji 
S ta n is ła w a  A d a m s k i e g o ,

Biskupa Śląskiego

J. W ie lm .  P a n a  
D r . M ic h a ła  G ra ż y ń s k ie g o

Wojewody Śląskiego

od b ęd zie  się

w niedzielę, dn ia  2 2 -g o  grudn ia 1 9 3 5  r. 
o godzin ie  11 '30  w  Teatrze Polskim  

w K atow icach

o b c h ó d   2 5 - /e c ia   ś m ie r c i

 Ks. P io tr a   W a w r z y w n ia k a

na który to obchód zaprasza  

W ie lm o żn e g o  P a n a _______________________

C złon k ow ie:

J.E. K s. Biskup Bromboszcz    Dr. Seydlitz W łodzim.
b. członek Rady Nadzorczej    Prezes Zw iązku Spółdz. Rolniczych 
Polskiego Banku Ludowego i Zarobko wo- Gospodarczych

w Mysłowicach | Rzplitej Polskiej

Antaszek Jan, Dyrektor Banku Ludowego w Chorzowie.
Dr. Biały, Prezes Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Rybniku.
Dreyza Józef, Członek Patronatu Banku Ludowego w Siemia

nowicach Śl.
Eckert Jan. b. Dyrektor Banku Ludowego w Bytomiu.
Gatzka. Radca Wojewódzki, b. Dyrektor Banku Ludowego 

w Raciborzu.
Dr. Hanke Maksymilian, b. Prezes Rady Nadzorczej Banku 

Ludowego w Bytomiu
Kokociński A., Dyrektor Okręgu Związku Spółdzielni Rolniczych 

i Zarobkowo-Gospodarczych Rzplitej Polskiej.
Kowalczyk Tomasz, Dyrektor Tow. Ubezpieczeń "Vesta“ i Czło

nek Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Katowicach.
Kędzior Jan, b. Dyrektor Banku Ludowego w Pszczynie.
Dr. Kotas Jan, Notariusz i Członek Rady Głównej Okręgu 

Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodar
czych Rzplitcj Polskiej.

Kudera Jan, Notariusz i b. Prezes Rady Nadzorczej Polskiego 
Banku Ludowego w Mysłowicach.

Orlicki Feliks, b. Dyrektor Banku Ludowego w Gliwicach.
KS. Otręba. Proboszcz,  Prezes Rady Nadzorczej Banku Ludo

wego w Świętochłowicach.
Piechulek Jan, Dyrektor Spółdzielczego Banku Ziemskiego 

w Katowicach.
Ks. Robota Władysław. Proboszcz, b. Członek Rady Nadzorczej 

Banku Ludowego w  Gliwicach i Członek Rady Głównej 
Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodar
czych Rzplitej Polskiej.

Paczyński Teofil. Członek Rady Nadzorczej Banku Ludowego 
w Chorzowie.

Rzeźniczek Adolf. Dyrektor Banku Ludowego w Lublińcu.
Siedlewski Feliks, Dyrektor Katowickiego Oddziału Banku 

Związku Spółek Zarobkowych.
Świderski Kazimierz. Dyrektor Banku Ludowego w Hajdukach 

Wielkich.
Szukalski Zygmunt, b. Dyrektor Banku Ludowego w Chorzowie.
Szypuła Jan. Dyrektor Polskiego Banku Ludowego w Wodzi

sławiu.

K r o k
ku prywatyzacji

K om ite t o b ch o d u

Przewodniczą c y : G rzesik  K a r o l  
Marszałek Sejmu Śląskiego, Członek Rady Nadzorczej 

Banku Ludowego w Wielkich Hajdukach.

P ro g ra m  obchodu

Godz. 9,00: Msza św. za ś. p. Ks. Patrona Piotra Wawrzyniaka
w kościele św. Piotra i Pawła, odprawiona przez
Najprzewiel. Ks. Infułata Kasperlika.

Godz. 11, 30: Akademja w Teatrze Polskim w Katowicach.
a) Psalm Gomółki „Błogosław duszo moja Pana", 

wykona Chór Magistratu miasta Katowic pod 
dyr. Prof. Janickiego.

b) Otwarcie akademii przez Przewodniczącego 
Komitetu, P. Marszałka Karola Grzesika.

c) Przemówienie Dr. Włodzimierza Seydlitza. 
Prezesa Związku Spółdzielni Rolniczych i Za
robkowo-Gospodarczych Rzplitej Polskiej.

d) Referat p. t.: Ksiądz Piotr Wawrzyniak, wódz 
i krzewiciel żywotnych i zdobywczych sił  spo
łeczeństwa polskiego w  dobie niewoli — wygłosi 
J. E. Ks. Biskup Stanisław Adamski.

e) „Gaude Mater Polonia" — odśpiewa Chór Ma
gistratu miasta Katowic pod dyr. Prof. Janic
kiego.

/często nie do odrobienia/ zrobi 
ktoś przypadkowo uczący, nie 
znający metodyki nauczania, 
posługujący się błędną wymo
wą, intonacją itp. Ale cóż, rosyj
ski był /i  jest!/ na cenzurowa
nym, a rusycyści poszli w od
stawkę. A szkoda, bo język pięk
ny i dziś już bez obligatoryjnego 
przymusu.

Istnieje jednak coś, co nadal 
martwi każdego zdrowo myślą
cego rodzica. Mianowicie kursy 
językowe. Nie chciałabym po
tępiać ich w czambuł. Jednak nie 
zawsze poziom nauczania na

tychże kursach idzie w parze 
z wysokością opłat za nie. Nie 
wspomnę już o poziomie wy
kładów w 30 osobowych gru
pach dzieci, pobierających nau
ki języka na kursach w szkołach. 
Delikatnie mówiąc, nie wygląda 
to najlepiej.

Ostatnio bardzo modne stało 
się płatne douczanie czyli kore
petycje. Dawniej sięgali po nie 
rodzice dzieci szkół średnich. 
Obecnie, stają się niemal regułą 
już na szczeblu nauczania pod
stawowego. Dziecko nie ma pe
wności czy zda egzamin do szkoły

szkoły średniej z języka polskiego lub 
matematyki !!! Należałoby za
dać w tym miejscu pytanie, jak 
uczy nauczyciel na lekcji, skoro 
po południu uczeń musi biegać 
na korepetycje? Gdyby do szkół 
średnich istniały egzaminy z in
nych przedmiotów, to i reszta 
nauczycieli miałaby zapewniony 
dodatkowy grosz.

Pensje nauczycielskie są bar
dzo niskie. Nie znaczy to jednak, 
by były usprawiedliwieniem plagi 
szkolnej lat 90-tych czyli uczenia 
się po uczeniu. Czyżby indywidu
alna prywatyzacja w tej dziedzi
nie była już tuż tuż ?

/ lo g /
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Dzień Wszystkich Świętych dla jednych był okazją do chwili 
refleksji, dla innych do zrobienia szybkiego interesu. W  tym roku 
zamiast kolorowych balonów pojawiły się m.in. gwiżdżące lizaki...

Foto: W. Troszka

Inaczej 
o patologii

Jeszcze w październiku br. 
powołany został zespół do 
spraw patologii społecznej przy 
RADZIE MIASTA, którego 
zadaniem jest koordynowanie 
działań różnych instytucji prag
nących przeciwdziałać patologii 
życia społecznego i pomagać lu
dziom nią zagrożonym. Szefem - 
koordynatorem zespołu, w s
kład którego wchodzą przedsta
wiciele oświaty, służby zdrowia, 
policji, prokuratury i opieki 
społecznej został psycholog, 
ANDRZEJ WINKLER - kierownik

Śmietnikowe podrzutkiMikołaj
nadchodzi

Są ludzie, którym do póź
nej starości towarzyszy smu
tna myśl, że od rodziców 
nigdy nie dostawali prezen
tów na „Mikołaja,,,,,Gwiaz
dkę,,, „Zajączka,,...

Dzisiaj, kiedy do 6 grud
nia nie zostało już wiele cza
su - pamiętajmy o dzieciach 
i o tym, że czekają na Miko
łaja !

/ s z o ł /

Od 1 września br. śmieci wy
wieziono mi tylko dwa razy. Nie 
miało to jednak wpływu  na wy
sokość opłat. We wszystkich 
dzielnicach Rybnika jest, nieste
ty, podobnie. Z przykrością mu
szę stwierdzić, że władze Ryb
nika /podobnie jak w innych 
gminach/ przez 18 miesięcy rzą
dów, nie poradziły sobie jeszcze 
z tym uciążliwym dla mieszkań
ców problemem.

Wiem oczywiście, że tego nie 
da się rozwiązać w jedno po
południe. Wiem, że na przeszko
dzie stoi pozorne bezrobocie, 
niechęć do „nieeleganckiej,, pracy

pracy, niezbyt wysokie pensje i ogó
lnie rzecz biorąc duży bezwład 
urzędników i pracowników 
omawianych przedsiębiorstw.

To jednak nie powinno mnie 
interesować! Jedyne co MNIE 
interesuje, to fakt czy za moje 
pieniądze ktoś właściwie wyko
nuje usługi. Jako laik w „za
rządzaniu śmieciami,, widzę tu 
jedno z możliwych rozwiązań.

Podwoić opłaty za wywóz 
śmieci, a od nowego roku klient 
wykupiłby sobie odpowiednie ta
lony, które wydawałby śmiecia
rzom w momencie opróżniania 
kubłów, śmieciarzom zaś firma

t e
S P O R T TU R Y ST Y K A

Billy Ham ill
jako pierwszy

Amerykanin Billy HA
MILL jest pierwszym zagra
nicznym żużlowcem, który 
podpisał kontrakt z Roma
nem Niemyjskim, właścicie
lem żużlowej drużyny JEA
NETTE - ROW RYBNIK 
na przyszłoroczny sezon. 
Pierwszym żużlowcem, 
z którym podjęto rozmowy 
był aktualny mistrz świata 
Jan O. Pedersen i to on właś
nie polecił szefowi drużyny 
usługi młodego Amerykani
na, z którym startuje w bry
tyjskim zespole CRADLEY 
HEATH.

Pertraktacje nie trwały 
długo i w ostatnim tygodniu 
października Billy zjawił się 
w Rybniku, by podpisać 
własnoręcznie kontrakt 
z Romanem Niemyjskim. 
Bardzo dużo zależeć będzie 
od wzajemnych zależności 
terminarzowych ligi angiel
skiej i polskiej. Jak wiado
mo, już w tym sezonie sporo 
zamieszania spowodowały

mecze przekładane ze wzglę
dów atmosferycznych na in
ne terminy, co utrudniało 
przyjazd obcokrajowców na 
mecze do Polski. Wszystko 
powinno być już jasne w sty
czniu, gdy znane będą ter
miny spotkań w obu ligach. 
W minionym sezonie Ame
rykanin startował również 
w lidze szwedzkiej, w której 
bronił barw SMEDERNY.

D w udziesto jedno le tn i 
WILLIAM GORDON HA
MILL urodził się 23 maja 
1970 roku w San Marino 
w Kalifornii. Przed rokiem 
na liście klasyfikacyjnej an
gielskiej SUNBRITE LEA
GUE /pierwszej ligi/, w któ
rej debiutował, zajął 28 miej
sce za średnią meczową 
6,822. W roku bieżącym 
uplasował się już w pierwszej 
dziesiątce ze średnią ok. 9 
punktów. Również w tym 
roku zwyciężył w półfinale 
mistrzostw świata w Rów
nem, w finale światowym 
w Goeteborgu zajął dwunas
te miejsce, co jak na debiut, 
jest zupełnie niezłym wyni
kiem. Ma na swym koncie 
już złoty medal Mistrzostw

Świata, który wraz z kolega
mi wywalczył przed rokiem 
w Finale Drużynowych Mist
rzostw Świata w Pardubi
cach. Znawcy wróżą mu wie
lką przyszłość na podobień
stwo Bruce’a Penhalla.

Trzynaście lat temu ścigał 
się jeszcze z rówieśnikami na 
mini-motocyklach tereno
wych, w roku przyszłym sta
rtować będzie w Rybniku. 
Oby z powodzeniem !

/w a c k /

kierownik Poradni Leczenia Uzależ
nień oraz szef zespołu psycho
logów prowadzących rozmowy 
z kobietami rozważającymi mo
żliwość aborcji, którą zresztą 
sam uważa za zjawisko patolo
giczne, jako agresję skierowaną 
wobec osoby kobiecie najbliż
szej.

Jak stwierdził, zadaniem gru
py będzie m.in. spojrzenie na 
patologię w nieco inny, niż tra
dycyjny, sposób, bardziej wyro
zumiale. Chcemy, by ludzie nau
czyli się rozumieć problemy in
nych i chcieli im pomagać. 
Chcielibyśmy mieć dostęp do 
prasy i telewizji, by z jednej 
strony propagować poczynania 
na rzecz potrzebujących, z dru
giej prowadzić związaną z tą pro
blematyką edukację.

/w ack /

płaciłaby od ilości zebranych „bi
letów,,.

Aby jednak śmieciarze nie 
wybierali sobie „lepszych kąs
ków,,, cena takiego „biletu,, by
łaby zróżnicowana w zależności 
od odległości dzielącej klienta 
od wysypiska śmieci.

Właściciele prywatnych do
mów jak na zbawienie czekają 
rozwiązanie „śmieciowego,, 
problemu - a do tej pory proce
der podrzucania śmieci w rekla
mówkach do kubłów osiedlo
wych będzie nadal kwitł. Ku 
zdenerwowaniu bezsilnych do
zorców budynków spółdzielni 
mieszkaniowych.

Ale w przyrodzie nic nie ginie 
- a zwłaszcza śmieci!

/s z o ł /

50 tysięcy 
to nie pieniądze!

Ileż to już razy słyszałem, 
że w Polsce nie. można 
oszczędzać pieniędzy. Naj
częściej powtarzające się ar
gumenty są: inflacja, za małe 
dochody by odkładać, nie
pewność jutra...

Już nawet dzieci kpią z po
rcelitowych świnek-skarbo
nek, bo moneta o najwięk
szym nominale to 100 zło
tych, a ceny za soki i cukierki 
idą w tysiące. Lecz czy czasa
mi za umniejszaniem wagi 
oszczędzania nie leży czysta 
rozrzutność i nieumiejętność 
gospodarowania zasobami?

No i oczywiście, nie ma 
w nas jeszcze takiego jak „u 
bogatych ludzi na Zacho
dzie,, pędu do zarabiania 
pieniędzy /nawet 10.- DM 
za obcięcie trawnika/.

Przypomina mi się pewne 
zdarzenie, które miało miej
sce w październiku na Placu 
Wolności. Pewnej pani przy
wieziono pianino, wzięła 
więc 200 tysięcy i poszła do 
najbliższego baru piwnego 
w poszukiwaniu 4 mężczyzn 
nadających się na tragarzy. 
Roboty było na ok. 20 mi
nut, a spaceru kilkaset met
rów. Niestety żaden z „mi
lionerów,, nie zechciał odpo
wiedzieć na prośbę - ofertę 
za 50 tysięcy złotych.

/ s z o ł /

S P O R T  * TU R Y STY K A

Koszykarki rozczarowały!
Bardzo blado wypadły rybni

czanki w konfrontacji z drużyną 
STAR-u Starachowice w sobotę 
2 listopada, nic więc dziwnego, 
że publiczność opuszczała bogu
szowicką halę zdegustowana. 
Trenerowi ROW-u Grzegorzowi 
SZULIKOWI nie udało się tym 
razem dostatecznie uporządko
wać gry i znaleźć skutecznego 
sposobu na zespół ze Staracho
wic, który grał poprawnie, ale 
nie na tyle, by być poza zasię
giem rybniczanek.

Szwankowała przede wszyst
kim skuteczność, tylko niektóre 
rzuty osiągały cel. Nawet te od
dawane z najbliższej odległości, 
rzadko okazywały się celnymi. 
Nic dobrego nie można też po
wiedzieć o zbiorkach z tablicy, 
w których prym wiodły stara
chowiczanki.

Za sprawą dziurawej obrony, 
rywalki zdobywały swe punkty 
nieraz z dziecinną łatwością i ca
łymi seriami po 8,10 punktów, 
nie tracąc przy tym ani jednego. 
Po jednej z takich serii ich prze
waga wzrosła do dwudziestu 
punktów, ale pewność wygranej 
rozluźniła w końcówce ich szeregi

szeregi i mecz zakończył się dziesię
ciopunktowym zwycięstwem.

Inny mankament rybnickiego 
zespołu to niewłaściwe i zbyt 
wolne zazwyczaj podania, wy
przedzane często przez rywalki. 
Z tego powodu rybniczanki bar
dzo często wracały spod kosza 
STAR-u bez zdobyczy punkto
wej, stąd też mierny dorobek 
w całym spotkaniu.

Porażka ta spowodowała do
tkliwe skutki w postaci osunię
cia się na 5 miejsce w tabeli, 
a „przepchanie,, się na drugą 
lokatę premiowaną prawem gry 
w barażach o pierwszą ligę bę
dzie już bardzo, bardzo trudne. 
ROW - STAR Starachowice 
52:62 /2 2 :3 5 /

ROW: K. Mistak 11 /7 / T .  
Trosko 19 /4 / A. Pietras 0, M. Mazur
0, G. Fulbiszewska 0, G. Szulik 
2 /0 /  L .  
Malinowska-Szarzyńska  4 /0 /  S. Stasiukiewicz 16/11/

STAR: E. Osadczaja 14 /8 /
I .  Legut 18/14/ N. Tkaczuk 
12/4/, L. Żłobecka 7/3/, B. Zają
czkowska 11 /6 /
Trener: E. SZUTOW

/wack /
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Człowiek oraz otaczająca go 
przyroda jako część materii kos
micznej, podlegają odwiecznym 
prawom ewolucji, metamorfoz 
i przemijania.

Jakże więc łatwo ulega na
strojom indywiduum ludzkie, 
wyposażone w bogaty arsenał 
doznań, emocji i wzruszeń.

Przeminęło lato, a wraz z nim 
euforia jakiej poddawaliśmy się 
zwiedzając wielkie metropolie 
europejskie, bliskie naszemu 
sercu rejony ojczystego kraju 
oraz zaciszne zakątki przyrody 
raczącej nas zmienną grą świat
łocieni, bogactwem barw oraz 
odurzającym zapachem kwie
cia, ziół i sitowia - przepysznymi 
ozdobami roślin, którymi usia
ne były  łąki, mokradła i zalewis
ka.
A oto CZAS - nieubłagany, nie
przejednany „władca materii,,. 
Onże to, kierując nami i mając 
nad nami moc, niespodziewanie

Rzecz o przemijaniu
przenosi nas w porę mżawek, 
deszczów i mgieł, rozciągają
cych swój smętny woal nad roz
ległymi połaciami szarych, wil
gocią tchnących pól - w porę 
jesieni, kiedy to życie istot or
ganicznych zwalnia swoje pro
cesy życiowe, układa się do snu, 
NIEKONIECZNIE MAJĄCE
GO SWÓJ KRES Z NASTA
NIEM WIOSNY.

Zielenie, jawiące się jako zga
szony ton oliwkowy, złociste 
ugry, brązy i żółcienie oraz rdza
we czerwienie przypominają 
nam o zachodzącym jesiennym 
słońcu, porażającym swoją 
krwistą czerwienią nieboskłon, 
lśniący dotychczas seledyno
wym błękitem. Leniwie opada
jące brunatne liście, tworzące na 
poszyciu leśnym miękki, puszys
ty dywan, skłaniają błąkającego 
się wędrowca do refleksji nad 
tajemnicą bytu.

Budzi się bowiem w człowieku

człowieku tęsknota za NIESKOŃ
CZONOŚCIĄ, za ciągłym od
radzaniem się - przeczucie DA
LI, która nieść może WYZWO
LENIE.

Poprzez pryzmat sztuki uczy
my się spostrzegania, doznawa
nia i odczuwania rzeczywistości, 
a także pojmowania istoty i celu 
życia ludzkiego. Prawdziwe 
dzieło sztuki, budząc w nas no
we i świeże oraz różnorodne 
przeżycia, otwiera nam oczy 
i uszy na całe naszego jestestwo, 
na bogactwo tkwiące w otacza
jącym nas świecie.

Przez zaangażowanie sztuki 
w to co przemija, rozumiano 
zawsze staranie o utrwalenie 
i przekazanie pamięci o okreś
lonych ludziach, o widoku okre
ślonych miejsc, a także o spra
wach dokonujących się w czasie, 
czyli w wybranych procesach.

Aktywność twórcza artystów 
nastawiona była na to, by waż
ne, wybrane chwile historyczne, 
zdarzenia czy sytuacje ocalić od 
zapomnienia. W obecnej dobie 
odpowiada tej idei sztuka o cha
rakterze publicystycznym w naj
szerszym tego słowa znaczeniu.

W tej kategorii zaangażowa
nia sztuki w to co przemija, 
mieści się także malarstwo po
rtretowe przeszłości, którego 
ciągiem dalszym we współczes
ności są m.in. usiłowania foto
graficznej samoidentyfikacji 
i samodokumentacji.

Portret bowiem ofiarowuje 
nam za każdym razem dar nieo
ceniony: „możliwość wędrówki 
w głąb człowieka,, w towarzyst
wie artysty, który z natury rze
czy obdarzony jest większymi 
możliwościami zarówno percep
cji jak i recepcji.

Najwymowniejszym tego 
przykładem niech będzie 
wspomniany w jednym z moich 
ostatnich artykułów, amster
damski malarz Rembrandt van

Rijn /1 606-1669/. Jego autopo
rtrety, niezwykle osobiste i in
tymne, są historią jego życia 
opowiedzianą od początku nie
omal do końca. W okresie mło
dzieńczym widzimy go jako 
szczęśliwego, pełnego zapału 
młodzieńca o bystro patrzących 
oczach i zawadiacko sterczą
cych wąsikach. Potem, już jako 
dojrzałego mężczyznę, na które
go obliczu rysuje się niejedno 
doświadczenie. Na kolejnych 
podobiznach bezlitośnie śledzi 
swój przedwczesny schyłek; po
jawiają się pierwsze oznaki sta
rości i sama starość.

Maluje wtedy swoją wynędz
niałą, pobrużdżoną i jakby po
zapadaną, pełną zmarszczek 
tragiczną maskę nędzarza o za
ropiałych, czerwonych oczach. 
Z okrutną szczerością maluje 
siebie - starca, opuszczonego 
przez wszystkich, który stracił 
dobra świata, ale za to posiadł 
najwyższy skarb - ŚWIADO
MOŚĆ WSZYSTKIEGO.

Zmęczone oczy nie przestają 
jednak spoglądać uważnie i bez 
lęku na świat, na własne minio
ne życie i na pozostawione dzie
ło.

CHYBA TAK, JAK KAŻ
DY Z NAS, ZDAWAŁ SOBIE 
SPRAWĘ Z ODWIECZNEJ 
PRAWDY, ŻE PRZEMIJA
NIE JEST TRWANIEM.

 Lekarz domowy radzi |

Apteczka domowa
W każdym domu powin

na być podręczna apteczka, 
w której, oprócz najczęściej 
używanych leków, powinny 
znaleźć się również środki 
opatrunkowe. Nie należy 
jednak wpadać w przesadę 
i gromadzić zbyt dużej ilości 
leków. Leki długo leżące tra
cą swą wartość i stają się 
bezużyteczne. Leki przeter
minowane, a szczególne te, 
o których działaniu nic nie 
wiemy, są dość częstą przy
czyną zatruć. Należy zadbać 
również o to, by dzieci nie 
miały dostępu do apteczki.

Oto spis podstawowych 
środków i medykamentów, 
które powinna zawierać ap

teczka:
- środki opatrunkowe: gaza 
jałowa, bandaże, lignina, wa
ta, przylepce, plastry;
- środki odkażające: spiry
tus, woda utleniona, jodyna,
- środki p. bólowe: pyralgina, 
gardan, pabialgina, czopki 
rozkurczowe, vegentalgin;
- środki p. gorączkowe: po
lopiryna, asprocol;
- środki miejscowo działają
ce na skórę - maści i aero
zole: neomycyna, oxycort, 
pantenol, decubitol;
- krople: Walerianowe, żołąd
kowe, cardiamid z kofeiną.
- środki p. biegunkowe: wę
giel leczniczy, sulfaguanidy
na.

Poza wymienionymi wy
żej lekami i środkami opat
runkowymi, powinien znaj
dować się w apteczce termometr

metr, zakraplacz, gruszka do 
irygacji i nożyczki. W aptecz
ce domowej nigdy nie powin
ny znajdować się leki silnie 
działające i trucizny.

/K .W ./

Fatałachy z naszej szafy

W czym na głowie ?
Jesieni i zimy, jak zresztą co 

roku, znów nie da się uniknąć. 
I o ile o główny zimowy ciuch, 
a więc jakiś płaszcz na watolinie, 
kożuszek, pikowaną kurtkę, 
sztuczne lub prawdziwe futerko, 
zdążyliśmy już zadbać, to na
krycie głowy już od paru lat 
sprawia kłopoty. Są oczywiście 
dziewczyny i kobiety, które 
twierdzą, że nigdy niczego na

głowę nie włożą, i, co najgorsze, 
niektóre słowa dotrzymują. Od
chorowują później tę heroiczną 
decyzję, nie bardzo jednak łą
cząc bóle głowy, zapalenie ucha 
czy zatok z gołą głową w zimie.

Założę się jednak, że postawa 
taka wynika tylko z braku wie
dzy, co się nosi i z braku czasu, 
by się zastanowić, w czym jest 
mi najlepiej. A „nieubrana,, gło
wa jest po prostu niemodna. 

Co więc proponują projektanci

projektanci? Przede wszystkim kapelu
sze, noszone jednak na luzie 
i fantazyjnie, po wtóre wielkie, 
miękkie berety, a także kaptury 
oraz chustki zawiązane w stylu 
lat 50. Mniej jest obcisłych weł
nianych czapeczek i wielkich fu
trzanych czap, choć oczywiście 
nasz klimat wymaga niekiedy 
ich włożenia.

Popołudnie poświęcone wy
próbowaniu kilku wariantów na 
pewno nie będzie stracone.

Wróżka

DOMOWY

o
RYBNlCKA

K S IĄ ŻK A
TELEFONICZNA

22925 Cechowicz Roman Stawowa
24537 Ceglarz Janina Raciborska
25462 Celary Franciszek R. Luksembug
26940 Cempel Danuta lek. Zaw. Czarnego
24469 Cichocka Irena Dworcowa
26384 Cichy Jolanta Kosmonautów
21591 Cichy Karol Myśliwska
24600 Cichon Jerzy Sławików
27435 Cichon Stanisław Dąbrówki
23266 Cichos Rudolf Wiejska
27418 Cichulski Marek Dąbrówki
25435 Centrowski Jan Findera
22113 Cesarz Barbara Wodzisławska
27361 Cieślik Edward PCK
28527 Cieślan Michał Dąbrówki
26597 Ciesielska Wiesława Wawelska
25012 Ciesielski Franciszek Kościuszki

24306 Ciesielski Mieczysław Gliwicka
26205 Cieślinski Stanisław Reymonta
28086 Cieśla Stanisław Gliwicka
20108 Cieśla Józef Boguszowicka
22301 Cieślar Alfred Gliwicka
26634 Ciepliński Adam Dąbrówki
24445 Cieplak Jadwiga Gliwicka
22315 Cierkosz Stanisław św. Antoniego
23299 Cierpioł Róża R. Luksemburg
26947 Ciepiał-Kustosz Grażyna Orzepowicka
26580 Cierpieniak Halina Kar. Kominka
28799 Cierniak Jerzy Wawelska
28839 Cierniak Aleksandra Kar. Kominka
24236 Ciepły Stanisław Wawelska
27544 Ciepły Czesław Findera
23704 Ciecior Irena Wodzisławska
24504 Ciecior Barbara Findera
27416 Ciecior Gerard Reymonta
21666 Cieszyński Zdzisław Kościuszki
28840 Cimała Andrzej Wandy
27887 Cisowski Jacek Mglista
25291 Cisowska Jadwiga Sławików
25767 Ciszak Tadeusz Kolonki

c.d. na str. 8
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NASZE
PROPOZYCJE

Duża Scena ROK 
13 listopada, godz. 11.00, „Cyd„

Pierra Corneille’a, spektakl dla 
młodzieży w wykonaniu Teatru 
Zagłębia z Sosnowca, cena bile
tu 15.000,-zł.
15 listopada, godz.9.30 „Opo
wieść o przyjaźni, molu i...„, spe
ktakl muzyczno-fabularny dla 
dzieci w wykonaniu Teatru Lite-

Literacko-Muzycznego z Lublina,
cena biletu 8.000,-zł.

Mała Scena ROK
16 listopad a, godz. 18.00-24.00, 
DYSKOTEKA, cena biletu 
20.000,-zł.
17 listopada, godz. 18.00-23.00,

DYSKOTEKA cena biletu 
15.000,-zł.

Kino Premierowe TZR 
13 i 14 listopada, godz. 17.00 
i 19.00 „Powrót na Błękitną La
gunę„, film prod. USA w reż. 
W.A . Grahama, opowieść przy
godowa i miłosna dla nastolatków

ków, cena biletu 10.000,- 
i 6.000,-zł.

Dyskusyjny Klub Filmowy 
EKRAN

18 listopada, godz. 18.00, „Czte
rysta batów„, film francuski 
w reż. F. Truffauta, wstęp za 
okazaniem karnetów /do  naby
cia przed projekcją/.

5 minut łamania głowy

Dwie spośród czterech ilustracji są identyczne. Znajdź je? 

Rozwiązanie krzyżówki nr 39
Poziomo:
1. herb, 3. ulga, 8. przekonanie, 10. Arad, 11. klub, 12.cytryna, 14. 
jacht, 15. aneks, 16. koncha, 17. biodra, 19. mango, 21. Skawa, 22. 
ostatki, 23. unia, 25. siła, 27. elektronika, 28. Odra. 29, Adam 
Pionowo:
1. hala, 2. bard, 3. ulik, 4. Arab, 5. getyt, 6. Konrad, 7. panna, 8. 
paradowanie, 9. elektrownia, 12. Chicago, 13. aniołki, 18. wiadro, 
20. osika, 21. skand, 23. ucho, 24. alka, 25. Skra, 26. Aram.

Wśród czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie do 
20 listopada 1991 roku, wylosowana zostanie nagroda w postaci 
KASETY VIDEO.

Rozwiązania prosimy przesyłać na nasz adres: „Gazeta Rybnic
ka,,, Rybnik, ul. Kościuszki 54

Nagrodę za rozwiązanie naszej łamigłówki z „Gazety Rybnic
kiej,, nr 44 wylosował Andrzej Koncki, Rybnik, ul. Chabrowa 
12B/26. Nagrodę prosimy odebrać w redakcji.

Koszałki 
- opałki

Temat tabu
- A ile pan zarabia ?
- No wie pan, tak w ogóle to 
mniej niż prezydent Stanów 
Zjednoczonych... A poza tym 
ładna dzisiaj pogoda, prawda ?

Oto jedna z wielu możliwych 
wersji dialogu, w którym pada 
pytanie o zarobki. Jeżeli osoba 
pytana nie potrafi wykręcić się 
np. żartem, to zwykle zapada 
sakramentalna, pełna obustron
nego skrępowania cisza. Nastę
pnie zmienia się temat rozmowy 
i spotkanie towarzyskie toczy się 
dalej.

Zarobki współczesnego Pola
ka są tematem zakazanym, nie
tykalnym, niemal świętym. Ow
szem, są stale obecne w naszych 
rozmowach, ale wszelkie dokła
dne bilanse przeprowadza się za 
szczelnie zamkniętymi drzwiami 
rodzinnego skarbca. Mogą 
zmieniać się okoliczności: ścisły 
krąg rodzinny zastępuje spotka
nie równorzędnych partnerów 
finansowych, np. dyrektorów, 
którzy decydują o wysokości za
robków swych pracowników 
czy udziałowców spółki, dzielą
cych swoje zyski. Świątynią, 
z której dobiega szelest przeli
czanych banknotów lub stukot 
klawiszy kalkulatorów, mogą 
być gabinety z drzwiami obitymi 
skórą albo spotkania zaintere
sowanych w prywatnej wilii.

Dżentelmeni nie rozmawiają 
o pieniądzach ? Nieprawda ! To 
przysłowie ukuto na użytek sła
bo zorientowanych !

Zastanawiam się, jakie prawi

prawidła każą milknąć ludziom pyta
nym o ich zarobki. Czy są to
zasady dobrego wychowania?

Zasady dobrego smaku mo
żemy wyeliminować. Świadczą 
o tym choćby rozmowy z cudzo
ziemcami, którzy jasnych odpo
wiedzi na temat swoich zarob
ków udzielają najczęściej bez 
oporów. Ewangeliczna reguła: 
„Niechaj więc mowa wasza bę
dzie: Tak - tak, nie - nie, bo co 
ponadto jest, to jest od złego,, 
najwyraźniej w rozmowach 
o pieniądzach nie znajduje za
stosowania. Pozostaje zatem ry
zyko, obawa - tylko przed czym ?

Zażenowanie czy skrępowanie 
wywołane tym pytaniem płynie 
z obawy przed ujawnieniem fak
tu, że może nam powodzi się 
lepiej niż innym. Wolimy to 
ukryć, by uniknąć zbędnych ko
mentarzy, dociekań, pleniącej 
się zazdrości czy /choćby nawet 
wyimaginowanej tylko/zawiści. 
Pokutują stare nawyki wynie
sione z lat poprzednich, gdy 
oficjalnie głoszony egalitaryzm 
był ewidentnym fałszem skry
wającym zjawiska nierówności 
społecznej.

Mimo zmian ustrojowych po
wodzenie materialne ciągle nie 
jest na pokaz, bogactwo nie chce 
kłuć w oczy otaczającej go biedo
ty. Obyczaje najwyraźniej nie 
nadążają za przemianami społe
czno-ustrojowymi.

Z kolei ludzie ubodzy niechęt
nie ujawniają swoją biedę. Czy
nią to tylko w chwilach despera
cji, gdy dostrzegają rażące nie
sprawiedliwości lub gdy nie ma
ją już nic do stracenia. Nawet 
nasz język podsuwający tu sfor
mułowania typu „obnażanie 
się,, mówi o tym, że takie sytua
cje są wstydliwe, że bieda osobiś
cie kogoś upokarza, rani, odbiera 
mu ludzką godność.

Rozmowy o pieniądzach, 
wszechobecne w naszym życiu,

zwykle milkną w pół zdania, 
w pół słowa. Mogą ranić bied
nych, wykazując im ich brak za
radności życiowej. Nie satysfak
cjonują też bogatych, którzy mo
gą odczuwać radość ze zdobytych 
pieniędzy tylko w dość wąskim 
kręgu „swoich„.

Rozmowy o pieniądzach ro
dzą zatem najróżniejsze frustra
cje. Swoista moralność pienią
dza, mentalność oparta na pra
wie posiadania i własności oraz 
obyczajowość z nią związana 
redukuje świat humanistycz
nych wartości do poziomu: „ma 
- nie ma„. Jego Wysokość Pie
niądz - króluje. A my, zapatrzeni 
w jego hipnotyzujący blask, ślep
niemy...

KRONIKARZ

Nowinki 
w  kuchni

Parówka z kukurydzą
3 łyżki masła lub margaryny,
4 parówki przekrajane 
wzdłuż na 4 części, 2 puszki 
kukurydzy, 1 1/4 łyżeczki 
proszku curry, sól, 3/4 łyże
czki pieprzu, 1/4 szklanki 
śmietany lub śmietanki, po
siekana natka pietruszki

Na patelni stopić masło 
i usmażyć parówki na złoty 
kolor. Następnie dodać ku
kurydzę, proszek curry, sól, 
pieprz i śmietanę. Przed po
daniem posypać pietruszką.

DOMOWY
20374 Ciper Gertruda Boguszowice
27932 Ciubak Mieczysław Orzepowicka
27633 Ciupek Alicja Radziejów
27658 Ciupał Urszula Niedobczyce
21454 Ciurko Danuta Budowlanych
24650 Ciwis Alojzy S. Vallier
21218 Complak Janusz Piasta
23399 Complak Ryszard Kasprowicza
23584 Complak Renata Krasickiego
27190 Cop Hubert Sławików
23754 Cuber Irena Łokietka
21810 Cuber Urszula Wodzisławska
24907 Culic Witold Chwałowicka
26319 Cwalina Zdzisława Mała
27654 Cwenor Kazimierz Raciborska
27853 Cwik Hubert Mglista
22159 Cwołek Rita Świerklańska
22820 Cybura Czesław Chełmońskiego
25611 Cycuła Urszula Raciborska
28915 Cyganek Piotr Man. Lipcowego
25394 Cyganek Roman Świerklańska
21237 Cygan Stefania Kościuszki
27217 Cykowski Krzysztof Wodzisławska
21706 Cykowski Krzysztof Wodzisławska
26447 Cyranek Czesława Wrębowa

28624 Cypra Maria Kar. Kominka
28687 Cyr oń Elżbieta Dąbrówki
21667 Cyroń Janina Kusocińskiego
26223 Cyroń Józef Wodzisławska
28291 Cyroń Pelagia B. Czecha
22789 Cyrus Zygmunt Kościuszki
28506 Cyt ryniak Andrzej Dąbrówki
26975 Chacia Edward Skłodowskiej
21516 Chachulski Zbigniew Ogródki
21558 Chaładusz Helena Długosza
27209 Cheba Lidia Raciborska
26035 Chełczyńska Barbara Mglista
22423 Chlebicka Katarzyna Dworcowa
22170 Chlebik Ewa Sobieskiego
26096 Chlewicki Mirosław Budowlanych
22029 Chlewicki Zbigniew Powstańców
25289 Chlubek Eugeniusz R. Luksemburg
25522 Chlubek Ferdynand Zbowidowców
22956 Chlubek Ferdynand Tęczowa
23611 Chłap Renata Skłodowskiej
24553 Chłapek Jerzy Poniatowskiego
23296 Chłodek Konrad Niedobczyce
27672 Chłodek Bolesław Niedobczyce
26398 Chłopek Aniela Zawadzkiego
24096 Chłopecki Marian Grunwaldzka

c.d. nastąpi
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