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Niepodległościowe
świętowanie

Główne uroczystości 
Święta Niepodległości odby
ły się w Chwałowicach - po 
uroczystej mszy św. za oj
czyznę w kościele pod we
zwaniem św. Teresy od Dzie
ciątka Jezus - przed pomni
kiem poległych Chwałowi
czan, gdzie ks. proboszcz 
TEODOR SUCHOŃ po
święcił pamiątkową tablicę 
z nazwiskami pomordowa
nych. Były poczty sztanda
rowe, wiązanki kwiatów, gó
rnicza orkiestra i apel poleg
łych; było wreszcie krótkie

przypomnienie tego, co nasz 
naród ma za sobą, ale rów
nież nie do końca zwerbali
zowane pytanie o to, co cze
ka go w najbliższej przyszło
ści.

W skromnej uroczystości 
udział wzięli m.in. wicepre
zydent Rybnika JERZY 
KOGUT, kierownik Urzędu 
Rejonowego w Rybniku JE
RZY FRELICH i dyrekto
rzy chwałowickich szkół 
wraz z młodzieżą.

/w a c k /

Gazeta Rybnicka rozmawia z ambasadorem Republiki Francuskiej w Polsce, 
z panem ALAINEM BRY

Nasze samorządy mają 
ogromną władzę i pieniądze

Redakcja: - Panie Amba
sadorze, cieszy nas Pana wi
zyta w Rybniku, jak każde 
odwiedziny dostojnego goś
cia. Odczytując ją jednak 
w języku dyplomacji, obec
ność Pana jest dla nas pewną, 
nieomal obietnicą, gdyż 
oprócz kurtuazji są chyba 
konkretne powody Pana 
przyjazdu do Rybnika ? Czy 
rzeczywiście są, a jeśli - to 
jakie ?

Ambasador Alain Bry: -

Sesje są jawne
Sesja Rady Miasta to ze

branie ludzi, których sami 
wybraliśmy w wyborach do 
władz samorządowych 27 
maja 1990 roku. Zebrania te, 
na których zapadają /więk
szością głosów/ najważniej
sze decyzje dotyczące miasta 
- SĄ JAWNE! A więc każdy 
może przysłuchiwać im się 
z balkonu sali posiedzeń 
w Urzędzie Miasta przy ul. 
Bolesława Chrobrego.

Wejście na balkon z dru
giego piętra. Najbliższa sesja 
Rady Miasta /dawniej nazy
wała się Miejską Radą Na
rodową/ odbędzie się w śro
dę 11 grudnia br. 
o godz. 16.00. Jesteś zapro
szony! Przyjdź! Tam się mówi 
tylko o naszych, tj. twoich 
sprawach.

/s z o ł/

J U B I L E U S Z
harcerzy

W niedzielę, 10 paździer
nika br w Szkole Podstawo
wej w Rybniku-Gotartowi
cach miała miejsce uroczys
tość Z okazji 20-lecia Szczepu 
ZHP im. Harcerzy Buchali
ków oraz 10-lecia Kręgu In
struktorskiego SKAUT. 
W czasie imprezy odbył się 
turniej strzelecki, apel i uro
czysta msza polowa oraz ko
minek harcerski.

Turniej strzelecki mimo 
padającego deszczu dał har
cerzom okazję wykazania się 
sprawnością, której nie ćwi
czą n a co dzień. Zorganizował

wał go rybnicki LOK. Mszę 
polową odprawił kapelan 
harcerski, ojciec Krzysztof 
Mazurek. W apelu i mszy 
wzięło udział 9 drużyn har
cerskich HUFCA RYB
NIK, harcerze z Gotartowic 
oraz goście z Koła Przyjaciół 
Harcerzy i zaprzyjaźnionej 
Drużyny Żeglarskiej z Opo
la. Rybnicki hufiec zafundo
wał uczestnikom grochów
kę, a spotkanie przy ko
minku stało się okazją do 
wspomnień o odzyskaniu 
niepodległości i patronach 
gotartowickiego szczepu.

/g w /

Moja obecność tutaj znaczy 
tyle i tylko tyle, że w tym 
miejscu dzieje się coś waż
nego dla Francji i działania 
te postrzegane są jako po
żyteczne, rokujące nadzieję 
na przyszłość, a więc poważ
ne i konkretne...

Red.: - Czy jednakowo dla 
obu stron ?

Amb. A. Bry: - To już zale
ży od tych, którzy swoimi 
czynami wypełnią wzajem
ne, przyjazne deklaracje 
współpracy, czyli od ludzi 
biznesu i samorządów lokal
nych.

Z naszej strony, na pewno 
nie będzie obietnicy uczenia 
się języka polskiego...

Red.: - Ale Pan radzi sobie 
z nim dobrze...

Amb. A. Bry: - To jest mój 
obowiązek, a skoro jestem 
już po raz drugi w Polsce - 
nie widzę w tym nic szczegól
nego... Wracając do wzajem
ności kontaktów francusko-
polskich, chcę być dobrze 
zrozumiany w podstawowej 
kwestii, czyli w tym, KTO 
TWORZY KONKRETY 
tej współpracy. Powtarzam 
więc, że tylko firmy, które 
z sobą będą współpracowały 
i tylko samorządy miejskie 
oraz regionalne, które mają 
u nas ogromną władzę i pie
niądze.

Dotyczy to także inwes
tycji. W Polsce widzimy in
teresujące nas możliwości 
i uważamy, że skoro jesteś
my bliższym sąsiadem niż 
USA, mamy szansę wyprze
dzenia ich na liście zagrani
cznych inwestorów w Polsce, 
gdy obecnie jesteśmy na 
czwartym miejscu, ZA USA! 
Na pierwszym są Włosi, ale 
to dzięki fabryce samochodów

samochodów Fiata. Jeśli FSO pod
pisze kontrakt z Citroenem, 
zajmiemy lepszą lokatę. Ale 
czy podpisze ?

Red.: - Czy zatem, wizytę 
Pana w naszym mieście można 
odczytać tak, że i tutaj pod
pisane zostaną ważne umowy 
gospodarcze ?

Amb. A. Bry: - Te sprawy 
nie należą do gestii ambasa
dy ! O tym decydują ludzie 
biznesu i władze samorządo
we. Ich autorytet jest we 
Francji ogromny i do nich 
należą takie decyzje. Ale 
skoro jest tu z nami delega
cja z Mazamet wraz z merem 
tego miasta, to znaczy, że 
coś się najwyraźniej zapo
wiada. Ale nie ja o tym decy
duję.

Red.: - Powróćmy zatem 
do innego konkretu, czyli ot
wartego właśnie ośrodka Al
liance Francaise. Czy jego 
istnienie i działalność mają 
rzeczywiście taką rangę, że 
uroczystość otwarcia za
szczyca ambasador ?

Amb. A. Bry: - Właściwie, 
to co powiem jest truizmem, 
ale sądzę, że jednakowo ro
zumianym we Francji jak 
i w Polsce: kultura jest glebą, 
z której wszystko wyrasta 
i niemożliwe są osiągnięcia 
technologiczne bez tej gle
by...

A język jest kluczem do 
kultury, więc mamy powo
dy, aby propagować naukę 
naszego języka.

Proszę jednak nie myśleć, 
że kultura polska jest we 
Francji niedoceniana. Zaró
wno Polska, Polacy jak i wa
sza kultura są bardzo szano
wane we Francji, a wzajem
na sympatia ma dalekie, historyczne 
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Z A R Z Ą D  M I A S T A  
DZIĘKUJE

Składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do przygotowania pierwszych demokratycznych 
wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawne ich przeprowadzenie mimo skromnych środków finan
sowych i ogromu pracy, możliwe było jedynie dzięki zaangażowa
niu i poczuciu odpowiedzialności ludzi biorących udział w pracach 
Obwodowych Komisji Wyborczych i pomocy zakładów pracy 
naszego miasta.

Zarząd Miasta Rybnika

W poprzednim numerze 
„GR,, poinformowaliśmy na
szych czytelników, że przyszło
roczny budżet naszego miasta 
zamknie się zapewne kwotą 200 
mld zł.

Wiadomość ta okazała się być 
niezbyt ścisłą, gdyż 200 mld zł 
wynosi już tegoroczny budżet 
Rybnika.

Zmartwienie gospodarzy 
miasta sprowadza się zatem do 
innego pytania: co będzie, jeśli 
dochody kasy miejskiej nie będą 
większe od uzyskanych w roku

Miliardy
■i

miliony
bieżącym?

Warto przy tej okazji porów
nać zasobność samorządowych 
dwu zaprzyjaźnionych miast:

francuskiego Ales /10 tys. mie
szkańców /  i naszego Rybnika, 
liczącego 150 tys. obywateli/.

Porównanie to /oczywiście 
w przeliczeniu na dolary/, 
uzmysławia dobitnie skalę róż
nic w poziomie i stylu życia obu 
społeczności; nasze bowiem ok. 
20 mln dolarów w kasie miejskiej 
wystarczyć musi na potrzeby 150 
tys. mieszkańców, podczas gdy 
mer Ales dysponuje rocznie ok. 
50 mln dolarów - dla 10 tysięcz
nego miasta!

/ e m /

Okruchy dyskusji Po „BŁYSKU,, nie błyszczy
Podczas dyskusji nad projek

tem uchwały Rady Miasta 
o „dekomunizacji,, nazw ulic 
w Rybniku, bardzo charaktery
styczne i - co ciekawe - wewnę
trznie sprzeczne były wypowie
dzi radnego ZYGFRYDA 
CZEREPKOWSKIEGO.

Radnemu nie do końca podo
bały się projekty zmian nazw 
ulic, zaproponowane przez odpo
wiednią komisję. Proponował in
ne rozwiązania:

Propozycja I: Takie nazwy ulic 
jak „Rewolucjonistów,, czy 
„Kombatantów,, mogłyby w za
sadzie pozostać. Bo czyż - jak ar
gumentował - działaczy „Solida
rności,, nie można nazwać rewo
lucjonistami, a dzisiaj już kom
batantami walki z komuną ? 
Propozycja II: Radny Czere
powski wyraził także myśl, że 
nazwy ulic powinny być moż
liwie najbardziej odideologizo
wane. Bo czy będzie podobało 
się nie — katolikom, że mieszkają 
na przy. św. Józefa, zaś człon
kom Ruchu Autonomii Śląska 
mieszkanie przy ul. Michała 
Grażyńskiego? Czy wreszcie 
mieszkańcom nastawionym ger
manofilsko - umieszczanie 
w swym adresie „ul. Kożdo
niów„ ? Radny argumentował 
dalej, że takie ulice jak „Chwało
wicka,,, „Zebrzydowicka,,, 
„Rudzka,,... nigdy nie były 
zmieniane. I właśnie w takim 
nazywaniu ulic widział ideał ich 
odideologizowania.

Sprzeczności tych wypowie

wypowiedzi polegają na tym, iż w pierw
szym przypadku obiektywizuje 
on subiektywne twierdzenie
o możliwości zaakceptowania 
danej nazwy. Czyli mówiąc pro
ściej, jakaś nazwa z pozoru hoł
dująca jakiejś idei, np. politycz
nej, po głębszym zastanowieniu 
może okazać się zupełnie znośna
i nie tak ideologiczna, jak to się 
powszechnie sądzi.

W drugiej propozycji pan Cze
repkowski jakby na przekór 
swej pierwszej wypowiedzi twie
rdzi, że w zasadzie wszystkie 
nazwy nie związane z topografią 
terenu, muszą być bardziej lub 
mniej „ideologizujące,,.

I chociaż każdej z tych propo
zycji przyznaję pewne racje, to 
jednak twierdzę stanowczo, iż są 
one wzajemnie sprzeczne. 
A sprzeczność to w logice naj
większy grzech procesu rozumo
wania.

Gdyby Czytelników intereso
wał los omawianych propozycji 
radnego Zygfryda Czerepkow
skiego przedstawionych na sesji 
Rady Miasta 6 listopada br., to 
trzeba stwierdzić, iż zostały one 
większością głosów odrzucone 
przez pozostałych radnych. 
A projekt uchwały o zmianie 
nazw ulic został przyjęty w zasa
dzie bez większych zmian.

Na koniec chcę tylko dodać, 
iż ustosunkowując się do propo
zycji wspomnianego radnego, 
kierowałem się wyłącznie zało
żeniami najbardziej odideologi
zowanej dyscypliny naukowej - 
LOGIKI!

Marek Szołtysek

W nr 44 „Gazety Rybnickiej,, 
zamieszczony został mój list, 
w którym podzieliłem się z czy
telnikami moimi refleksjami 
z niedzielnego spaceru 22 września

. W liście tym opisałem m.in. 
bałagan przy ul. Hallera, gdyż 
„każdy podmuch wiatru powodu
je wywiewanie śmieci na pobliski 
zieleniec, no i na ulicę, a tam już 
sprzątać musi miasto...,,

Otóż, wydawać by się mogło, 
że zwykłe zwrócenie uwagi na 
nieprawidłowość, spowodować 
winno jej zlikwidowanie. W tym 
przypadku tak się jednak nie 
stało. Przy okazji ujawniła się 
firma BŁYSK, która prostuje 
niesłuszne zarzuty pod jej adre
sem w liście do „GR,, z 6 lis
topada br.

Czego w tym liście nie ma? 
Jest wszystko, za wyjątkiem wy
jaśnienia, kto ma sprzątać ulicę 
Hallera, zaśmieconą brudem

W ykopki...
Ulica św. Antoniego jest od 

dłuższego czasu rozkopana. 
Trwają tam roboty przy remon
cie sieci kanalizacyjnej i wodo
ciągowej. Prowadzone prace 
okazały się bardzo trudne i kło
potliwa, gdyż trzeba dokonać 
całkowitej wymiany i przebudo
wy uzbrojenia. Stary kanał, któ
rym płynęły ścieki sanitarne 
wraz z deszczówką został całkowicie

wywianym z placu targowego. 
Co zwykłego śmiertelnika ob
chodzić może „regulamin sprzą
tania placu targowego,, nawet je
śli mówi, o której zaczynać 
sprzątanie. Nie wydaje mi się 
„nieszczęściem,, /cyt. za firmą 
BŁYSK/ nieuwzględnianie w re
gulaminie sprzątania targowiska 
godzin spaceru autora listu. Wię
kszym nieszczęściem wydaje się 
być dla tej firmy sama koniecz
ność sprzątania i to, że autor ma 
odwagę chodzić po tym placu 
codziennie, więc widzi nie tylko 
sprzątających, ale i braci Cze
chów handlujących „oparą,,, ale 
już o tym nie piszę bo się boi, że 
Straż Miejska lub policja się na 
niego obrażą /podobnie jak 
BŁYSK/. Firma ta chce prze
konać wszystkich, że sprzątanie 
„...jest pracą bardzo niewdzięcz
ną, gdyż kończy się o zmroku, 
czasem w nocy, a nazajutrz rano

całkowicie zniszczony. Był on zro
biony z betonu i nie wytrzymał 
działania agresywnych ścieków 
sanitarnych - popękał i zaczął się 
już sypać.

Remont instalacji kanaliza
cyjnych doprowadzi do oddzielenia

 ścieków sanitarnych od de
szczówki. Ta pierwsza wykona
na będzie z odpowiednich mate
riałów - rur PCV. Wymienione 
zostaną też wszystkie odgałęzie
nia rur kanalizacyjnych do bu
dynków.

Całkowitej wymianie ulegnie 
także sieć wodociągowa wraz

jest już pełno handlowców,, 
i śmiecą...

Zapytuję więc, która praca 
jest lekka i wdzięczna ? Wojciech 
Młynarski śpiewał kiedyś „Rób
my swoje,,. Róbcie panowie z fi
rmy BŁYSK swoje - sprzątajcie 
tak, żeby wokół placu targowe
go było również czysto.

W środę 6 listopada 
o godz. 21.00 ulica Hallera znowu 
była zaśmiecona wywianymi 
z placu targowego papierami...

CZESŁAW GOLIŃSKI

z przyłączami do mieszkań. Do
piero po prawidłowym ułożeniu 
rur kanalizacyjnych i wodocią
gowych można będzie wykonać 
nawierzchnię asfaltową na ulicy.

Remont uzbrojenia przepro
wadza prywatna firma - zgodnie 
z umową ma je ukończyć do 
końca roku na całej długości, od 
ul. Wyzwolenia do ul. Na Gó
rze.

Nawierzchnia ulicy zostanie 
więc wykonana dopiero w przy
szłym roku.

/ j a k /

Kronika policyjna

ŚMIERTELNE
POTRĄCENIE

W poniedziałek 4 listopada 
br. około godz. 13.55, na ul. 
Zawadzkiego, kierowca „Żuka,, 
potrącił 5 metrów przed przejś
ciem dla pieszych, przechodzą
cego przez jezdnię 15-letniego 
chłopca. Chłopiec po upadku 
dostał się pod koła i został prze
jechany przez samochód. Po 
przewiezieniu do szpitala przy 
ul. Rudzkiej zmarł.

WARTBURGIEM W SŁUP 
5 listopada o godz. 0.55 na ul. 

Rewolucjonistów, kierujący sa
mochodem Wartburg nie zapa
nował nad pojazdem i uderzył 
w przydrożny słup oświetlenio
wy. Jeden z mężczyzn jadących 
autem doznał złamania kostki 
lewej nogi, a drugi - ogólnych

potłuczeń ciała. Wartburg uległ 
całkowitemu zniszczeniu.
Uczestnicy wypadku mogą więc 
mówić o ogromnym szczęściu.

W BIAŁY DZIEŃ
4 listopada br., między 

godz. 11.00, a 16.00 włamano się 
do budynku jednorodzinnego 
przy ul. Brzozowej. Sprawca po 
wybiciu szyby w oknie, dostał 
się do środka i skradł 670 tys. zł 
w gotówce, zegarek, obrączkę 
i wyroby ze srebra, łącznej war
tości ok. 1 mln zł.

SAMOBÓJSTWO 
PRZY UL. ŚW. JANA

5 listopada br. ok. godz. 18.00, 
mężczyzna mieszkający przy ul. 
św. Jana popełnił samobójstwo 
przez powieszenie. Policja nie 
stwierdziła działania osób trze
cich.

PROSTO POD KOŁA
5 listopada br. o godz. 18.00 

na ul. Jankowickiej, pieszy 
wbiegł pod koła nadjeżdżające
go fiata 126 p i doznał złamania

ramienia oraz ogólnych potłu
czeń ciała.

WŁAMANIE 
W „MANHATTANIE,,

W nocy z 5 na 6 listopada, 
nieznany sprawca włamał się do 
sklepu spożywczego „Manhat
tan,, przy ul. Armii Ludowej 
w Boguszowicach. Po wybiciu 
otworu w szybie wystawowej, 
nie wchodząc do środka, skradł 
z wystawy artykuły spożywcze 
o łącznej wartości 500 tys. zł. 

MIŁOŚNICY MUZYKI 
W nocy z 6 na 7 listopada, 

przy ul. Zawadzkiego włamano 
się do sklepu z artykułami prze
mysłowymi. Sprawcy przepiło
wali kraty zabezpieczające 
drzwi od zaplecza i wyłamali 
zamek. Skradli płaszcz skórza
ny, futro damskie z jenotów,
4 kurtki skórzane damskie,
5 kurtek skórzanych męskich 
oraz organy elektroniczne „Ya
maha,,. Straty wyniosły 37 mln 
310 tys. zł.

LUBIMY SIĘ MYĆ
7 listopada br. stwierdzono 

włamanie do mieszkania przy 
ul. Mglistej. Skradziono z niego 
25m2 boazerii i umywalkę. Stra
ty wyniosły 3 mln zł. 
SKRADZIONO NOŻYCZKI 

W nocy z 6 na 7 listopada 
włamano się do zakładu TOTO 
przy pawilonie handlowym na 
ul. Wandy. Skradziono trzy ne
gatywy oraz nożyczki. Przyda
dzą się do robótek ręcznych?

AWANTURA 
W ŚWIERKLAŃCU 

7 listopada o godz.20.00, pię
ciu mężczyzn pobiło jednego 
z klientów restauracji „Świerk
laniec,,. Napastników policja 
osadziła w areszcie, a ofiarę 
przewieziono do szpitala przy 
ul. Rudzkiej. Pobity mężczyzna 
doznał rany ciętej głowy i pęk
nięcia czaszki.

DOBRY ZWYCZAJ 
- NIE POŻYCZAJ 

7 listopada o godz. 10.00,

w sklepie ze sprzętem kompute
rowym, jeden z klientów zwrócił 
się do ekspedientki o użyczenie 
kalkulatora „Truly,, wartości 
170 tys. zł, po czym wyszedł nie 
oddawszy go...

PRZEJAŻDŻKA
KRADZIONYM

8 listopada o godz. 22.00 na 
ul. Świerklańskiej nieznany 
sprawca skradł samochód oso
bowy Fiat 126p. „Malucha,, od
naleziono na ul. Chrobrego 
obok przystanku WPK, z lek
kimi uszkodzeniami. Czyżby 
złodziej śpieszył  się na autobus?

NIEDOKOŃCZONA
ROBOTA

9 listopada, o godz. 2.50 przy 
ul. Hetmańskiej, zmotoryzowa
ny patrol policyjny w składzie 
sierż. M. Kijański i sierż. W. 
Jazgar wykrył włamanie do 
sklepu spożywczego „Społem,,. 
Po krótkim pościgu policjanci 
zatrzymali sprawę włamania. 
Nawet nie zdążył skończyć „ro
boty,, - ze sklepu nic nie zginęło.
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W  liczbach i k łopotach

B EZR O B O C IE
Rybnickie Biuro Pracy

obejmuje swym zasięgiem 
miasta Rybnik i Leszczyny 
oraz gminy Gaszowice, Ly
ski, Ornontowice i Świerklany

Świerklany. Czwartego październi
ka na jego listach znajdowa
ło się 5723 bezrobotnych, 
w tym 4241 kobiet. Jak wi
dać - daleko jeszcze do „mi
liona ludzi bez pracy,,, a taki 
napis tkwi na murze u wejś
cia do Urzędu Rejonowego, 
w którym to biuro się mieści. 
Hasło zresztą odnosi się do 
ogólnopolskiego rynku pra
cy, choć wymieniona liczba 
dawno już się zdezaktualizo
wała i - niestety - pomnożyła

pomnożyła.
To tutaj szukają ratunku 

ludzie, którzy o ukończeniu 
szkół nie znaleźli zatrudnienia

zatrudnienia, lub z różnych przyczyn 
utracili dotychczasowe miej
sce pracy. Absolwentów sz
kół, którzy nie posiadali sta
łej pracy na początku paź
dziernika, było w Rybniku 
497, w tym 274 po ukończo
nych szkołach zawodowych, 
180 po średnich zawodowych 
i policealnych, 25 po liceach 
ogólnokształcących oraz 18 
po studiach Wyższych. Nie-
którzy z nich po ukończeniu 
szkoły wybrali się na waka
cje, a po powrocie dopadła
ich twarda sytuacja bytowa. 
Powinni oni jak najszybciej 
/po  stwierdzeniu braku za
trudnienia/ zgłosić się do 
Biura Pracy, aby nie tracić 
cennego czasu /z  zarezerwo
wanych w ich statusie 9 mie
sięcy/ na znalezienie odpo
wiedniej oferty lub przekwa
lifikowanie się. Ustawa jest 
tutaj bezwzględna: prawo do 
zasiłku przysługuje absolwentom

absolwentom wyłącznie 9 miesię
cy po ukończeniu szkoły i nie 
uwzględnia możliwości bra
ku orientacji młodego człowieka

człowieka, którego czeka trudny 
start w życie.

Dla tych, którzy nie po
siadają żadnych kwalifikacji 
zawodowych oraz brak dla 
nich ofert pracy, rybnickie

Biuro Pracy uruchomiło od 
5 listopada dwumiesięczny 
kurs obsługi komputerów 
w Zakładzie Doskonalenia 
Zawodowego przy ulicy Za
wadzkiego. Na razie uczest
niczy w nim 16 osób, ale 
kierownik BP - KRYSTY
NA SIERADZKA - obiecu
je uruchomienie kolejnych 
takich kursów stopnia pod
stawowego i dla osób o wyż
szym stopniu zaawansowa
nia w najbliższym czasie. 
Kursy opłacane są z Fun
duszu Pracy.

Absolwenci szkól pozosta
jący bez pracy mają również 
preferencje w otrzymywaniu 
pożyczek na uruchomienie 
działalności gospodarczej na 
własny rachunek. Chętni do 
jej otrzymania powinni 
przedstawić wstępną kalku
lację zamierzonego „intere
su,,. Po jej komisyjnym za
twierdzeniu mogą otrzymać 
pożyczkę wysokości maksi
mum 20 milionów na korzy
stnych warunkach spłaty. 
Uprzywilejowane są tutaj 
działalność produkcyjna 
oraz usługi bytowe. 
W 3 kwartałach br. udzielo
no takich pożyczek na sumę 
1 miliarda 165 milionów zło
tych, co pozwoliło utworzyć 
63 miejsca pracy.

Od stycznia do końca 
września br. w rybnickim 
Biurze Pracy wydano 36 mi
liardów 979 milionów zł na 
zasiłki, ubezpieczenia społe
czne, koszty szkolenia dla 
bezrobotnych oraz ubezpie
czenia społeczne pracowni
ków młodocianych, tj. dopie
ro przygotowujących się do 
zawodu, ekwiwalenty na pra
ktyki uczniowskie, pożyczki 
na uruchomienie własnej 
działalności gospodarczej, 
prace interwencyjne, a także 
dodatki wyrównawcze. Suma 
niby zawrotna, ale podziel
my ją przez 9 miesięcy /3 
kwartały/ i prawie 6000 lu
dzi, a otrzymamy szacunko
wą kwotę około 700000 zł

miesięcznie. Nie są to z pew
nością środki wystarczające.

Palącym problemem spo
łecznym staje się w Rybniku 
i jego okolicach bezrobocie 
kobiet, szczególnie po zlik
widowaniu PSS-u, WPHW, 
PZG oraz żłobków pań
stwowych. Stąd wśród bez
robotnych znalazło się 510 
sprzedawców /w  tym 505 
kobiet/, 209 kucharzy /203 
kobiety/, 193 rolników /1 89 
kobiet/, 104 krawców /103 
kobiety/. To główne grupy 
zawodowe pozbawione pra
cy - następni w kolejce są 
mechanicy samochodowi - 
85 bezrobotnych, w tym 83 
mężczyzn.

O ile na mężczyzn ciągle 
czeka praca, np. w kopal
niach, o tyle dla kobiet pracy 
brak ! Biuro Pracy zorgani
zowało dla nich prace inter
wencyjne w ZOZ-ie /dla 30 
kobiet w charakterze pielęg
niarek i salowch/, w daw
nym MPGK, Spółdzielni 
Mieszkaniowej czy w Szpita
lu dla Nerwowo i Psychicz
nie Chorych, ale na stworze
nie miejsc pracy dla wszyst
kich bezrobotnych kobiet 
brak funduszy. Limit środ
ków finansowych na opłace
nie prac interwencyjnych 
wynosi tylko 5 procent sumy 
wypłacanych zasiłków. Pie
niędzy starcza jeszcze na mi
nimum środków do życia, 
ale na stworzenie nowych 
miejsc pracy - brak ! Nie 
wszystkie kobiety potrafią 
wyzwolić w sobie przedsię
biorczość, przekwalifikować 
się lub zdobyć jakieś kwalifi
kacje, nadążyć za przemia
nami rynku pracy, tym bar
dziej, że są to w większości 
kobiety po szkołach podsta
wowych i „zawodówkach,,, 
na dodatek często obarczo
ne kłopotami rodzinnymi.

Nowa ustawa o zatrudnie
niu i bezrobociu z 16 paź
dziernika br. czeka na pod
pis prezydenta RP i wejście 
w życie. Przyniesie ona wiele 
zmian, ale czy usunie zmar
twienia ludzi nie przygoto
wanych do zmian ustrojo
wych na taką skalę ? Trudno 
już teraz odpowiedzieć na to 
pytanie. Do bolesnej proble
matyki bezrobocia będziemy 
wracać.

GRZEGORZ WALCZAK

PRZEPRASZAMY

Przepraszamy panią 

ELŻBIETĘ BIMLER-

MACKIEWICZ 

za zniekształcenie jej 

nazwiska w artykule 

„Polemiki.

Kto autorem ?„ 

w 47 numerze GR.
IRENEUSZ DUDEK w czasie koncertu na VI Silesian Jazz 

Meeting - relacja z imprezy w następnym numerze.

Nasze samorządy mają 
władzę i pieniądze

c. dalszy ze str. 1

historyczne korzenie. Polacy są 
mile widziani we Francji...

Red.: - Nie wszyscy tak 
twierdzą...

Amb. A. Bry: - Wyjątki są 
wszędzie, ale skoro podpisa
ne zostało porozumienie 
o zatrudnieniu we Francji 10 
tys. Polaków rocznie, to chy
ba nie przeczy to moim sło
wom.

Red.: - Czy zdążył Pan 
zwiedzić Rybnik ?

Amb. A. Bry: - Tak, choć 
było mało czasu. Rybnik 
wydaje mi się trochę inny od 
miast, które znam w Polsce.

Red.: - A które miasta po
dobają się Panu w naszym

kraju ?

Amb. A. Bry: - Łódź i Wro
cław. W obu bywam dość 
często, gdyż ciekawie działa
ją tam ośrodki Alliance 
Francaise...

Red.: - W którym kraju był 
Pan przed przyjazdem do Po
lski ?

Amb. A. Bry: - W Etiopii! 
Byłem także na Madagaska
rze i tam, w czasie odwiedzin 
u misjonarzy z Polski, usły
szałem po raz pierwszy pieśń 
„Boże coś Polskę,,, śpiewaną 
oczywiście po polsku.

Taki był mój pierwszy 
kontakt z językiem polskim.

Red.: - Dziękujemy Panu 
serdecznie za rozmowę.

Rozmawiała: 
EUGENIA PLUCIK

Witam serdecznie czytelników Gazety Rybnickiej, którzy mają to szczęście żyć i pracować w takim sympatycznym mieście Śląska ! Do zobaczenia w Rybniku Alain Bry Ambasador Francji

WIWAT 
NA CZEŚĆ 

NIEPODLEGŁEJ
W rocznicę odzyskania 

niepodległości Polski, rybni
cki klub Ligi Obrony Kraju, 
zorganizował i przeprowa
dził turniej strzelecki o Pu
char Prezesa Zarządu Miej
skiego LOK.
W zawodach wzięło udział 48 
uczestników z Rybnika i są
siednich miast naszego regio
nu.

Zawody miały uroczystą 
oprawę, a konkurencja pole
gającą na strzelaniu z pistole
tu do opadających tarcz była 
bardzo widowiskowa i dosta
rczyła wielu emocji i zawod
nikom i publiczności. W wal
ce o główne trofeum zawodni
cy mogli wykonać trzy próby 
celem uzyskania najlepszego 
wyniku.

Pierwsze miejsce po trze
ciej próbie dającej 9 strąconych

strąconych tarcz na 10 m możli
wych, przypadło Adolfowi 
Siemaszkiewiczowi z Rybni
ka. Na drugiej pozycji upla
sował się Krzysztof Korusie
wicz z Dąbrowy Górniczej, 
zaliczając 8 tarcz, a na trze
ciej - Marian Krawczyk z Ja
strzębia - strącając 7 tarcz. 
Kolejne miejsca zajęli Jacek 
Kubik, Jan Kurczak, Jan 
Rorat, Grzegorz Mika, Hen
ryk Salbert, Marek Zając 
i Józef Kulasek. Zawody 
przebiegły sprawnie w miłej 
towarzyskiej atmosferze, 
a uczestnicy deklarowali 
swój udział w zawodach 
w następnym roku, zapo
wiadając skuteczniejszą wal
kę o czołowe pozycje.

Uczestnicy zajmujący czo
łowe pozycje w klasyfikacji 
indywidualnej otrzymali dy
plomy, puchary i nagrody 
rzeczowe.

Organizator zaprasza już 
teraz miłośników strzelect
wa sportowego w roku na
stępnym.
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PRZED S T A W I A M Y  R Y B N I C K I C H  
WIERZĘ 

W KOBIETY
JÓZEF M EISEL  - lekarz, 

specjalista II stopnia w zakresie 
chorób wewnętrznych, zastępca 
dyrektora ZOZ, radny Rady 
Miasta, poseł Unii Demokraty
cznej.

Redakcja: - Przede wszystkim 
w imieniu całej redakcji chcę zło
żyć panu serdeczne gratulacje 
i zapytać, jaka była pierwsza 
pana reakcja na tę wiadomość ? 
Józef M eisel: - Dowiedziałem 
się już w poniedziałek, nieofic
jalnie przesłano mi tę informację 
z Gliwic. I muszę powiedzieć, że 
było to olbrzymie zaskoczenie.

Red.: - Lecz przecież kandydo
wał pan, aby zostać posłem. 
J.M.: - Tak, oczywiście, ale mi
mo tego nie spodziewałem się. 
Było to wielkie zaskoczenie. 
Choć myślę, wie pani, że często 
przypadek decyduje przy któ
rym nazwisku na liście wyborca 
postawi krzyżyk.

Red.: - Wszyscy w tej chwili 
komentują wyniki wyborów. A co 
dla pana było największym za
skoczeniem ?
J.M.: - KPN, chociaż po tym jak 
zniknęła partia X, ludzie, którzy 
wierzą w cuda musieli znaleźć 
kogoś, kto by znowu im coś 
obiecał.

Red.: - A jak tłumaczy pan tak 
małą różnicę między Unią a So
juszem Lewicy Demokratycznej? 
J.M.: - Wie pani obawiałem się 
tego; raz, że sama kampania 
lewicy była bardzo agresywna, 
a dwa, że w tej chwili trafiło to 
na podatny grunt.

każdy jest przecież dość giętki, 
żeby się czegoś nowego nauczyć, 
lub zmienić zawód. To jest re
wolucja, na szczęście u nas bez
krwawa, w każdym razie jak 
dotąd, a w czasie rewolucji dzie
ją się najrozmaitsze rzeczy, tak
że i bezprawie. Na Zachodzie też 
są afery, nie tak dawno była 
afera w Wiedniu, związana z ol
brzymim szpitalem, poleciało 
wiele rządowych głów. Także 
afery w największych bankach 
są stare jak świat! Oczywiście, że 
byłoby lepiej gdyby ich nie było.

Red.: - Czy zaskoczyła pana fre
kwencja ?
J.M.: - Tak. Liczyłem na prze
szło 50 procent. Akcja kościoła, 
choć z jednej strony uważam, że 
była zbyt agresywna w dwie 
ostatnie niedziele, to z drugiej 
strony spowodowała, że wielu 
ludzi poszło głosować.

Red.: - Jednak, jak ktoś policzył, 
tylko co 10 katolik posłuchał 
wezwania z ambony i glosował na 
ugrupowania wskazane przez ko
ściół.
J.M.: - Tak, i kościół może też 
z tego wyciągnąć wnioski.

Red.: - Co do sukcesu lewicy, to 
są dwie opinie: to co mówi Kuroń, 
że tak długo straszono ludzi de
komunizacją, aż wywołało to od
ruch samoobrony dawnych człon
ków PZPR i, drugie zdanie, par
tii Centrum : nie zrobiono deko
munizacji i oto efekt - dawna 
komuna rośnie w siłę i podnosi 
głowę.
J.M .: - A ja mam zupełnie inne 
zdanie. Hasło „wróć komuno,, 
jest bardzo często powtarzane 
przez ludzi, którzy boją się, że 
w tych nowych warunkach stra
cą przywileje socjalne. Ludzie 
muszą płacić za recepty, stracili 
część wysokich emerytur/ uwa
żam, że trzeba było tak zrobić, 
bo nie dało się inaczej/, ale te 
wszystkie czynniki odrzuciły 
z pewnością ludzi w kierunku 
lewicy. Z drugiej strony wiado
mo, że większość z tych, którzy 
zajmowali jakieś stanowiska na
leżała do partii. Ciągnięto ich 
nieraz na siłę, nie każdy umiał 
powiedzie nie. Rozsądny czło
wiek wie, że nie można wobec 
nich stosować zbiorowej odpo
wiedzialności. Ci ludzie chyba 
nie bali się dekomunizacji, a po 
prostu tego co niesie życie. Nie

Red.: - Wiele ugrupowań szło do 
wyborów z hasłem „Balcerowicz 
musi odejść,,, a jednak jak wska
zują badania opinii publicznej 
/G azeta Wyborcza nr 254/, 47 
procent ankietowanych pozosta
wiłoby go w rządzie, z tego 21 
procent na aktualnym stanowis
ku, a 6 procent - chętnie jako 
premiera. Jakie jest pana zdanie? 
J.M.: - Uważam, że taki czło
wiek jak Balcerowicz jest ab
solutnie potrzebny w tym kraju. 
Zostawiłbym go, oczywiście 
z pewnymi modyfikacjami jego 
planu. Jakimi - nie wiem, bo nie 
jestem ekonomistą. Ale uwa
żam, że bardzo ostra kontrola 
finansowa musi istnieć.

Red.: - Jest pan w Unii, a nie 
w Centrum. Dlaczego ?
J.M.: - Dlaczego ? Bo jestem za 
Mazowieckim ! Uważam, że 
wojna na górze doprowadziła 
do rozbicia i w efekcie do sytua
cji, w której jesteśmy. Jestem 
humanistą, ale mam wykształ
cenie biologiczne, więc zdaję so
bie sprawę, że tak jak musi być 
wiosna, lato i dopiero jesienią 
można zbierać plony, tak nie 
można przeskoczyć z zimy do 
lata. Dlatego wszystkie hasła, 
które nawołują do przyśpiesze
nia odrzucają mnie. Po prostu 
jest to nierealne !

Red.: - W ulotce przeczytałam 
też, że interesuje pana „regiona
lizm jako problem śląski i ogól
nopolski,,. Ale nie jest pan człon
kiem Ruchu Autonomii Śląska ? 
J.M.: - Zdaję sobie sprawę, że 
autonomia Śląska, w ogóle sło
wo autonomia ma w tej chwili 
bardzo negatywny wydźwięk po 
doświadczeniach jugosłowiań
skich i rozruchach w Rosji. Jest 
ono bardzo źle odbierane też 
przez ludzi, którzy np. nie są 
Ślązakami z urodzenia. Także 
przez resztę Polski.

Red.: - Ale pan jest Ślązakiem ? 
J.M.: - Tak, od pokoleń. Dla 
mnie autonomia to pełna samo
dzielność, która jest niemożliwa 
z wielu powodów. Dlatego opo
wiadam się za regionalizmem, 
tzn. systemem, w którym każdy 
region ma swoją własną lokalną 
władzę, która wie co tu się dzie
je, w co zainwestować i przede 
wszystkim ma swoje własne pie
niądze do dyspozycji. Np. lwia 
część pieniędzy chociażby z ko
palń powinna zostać tu na Śląs
ku.

Red.: - Gdyby jako premier był 
brany pod uwagę któryś z liderów 
Unii, kogo pan widziałby na tym 
stanowisku ?
J.M.: - Nie miałbym nic prze
ciwko temu, aby premierem był 
Mazowiecki. Jednak ma on bar
dzo złą prasę. Wie pani, ja wie
rzę w kobiety. Wybrałbym Ku
ratowską. Uważam, że kobiety 
są lepiej zorganizowane niż męż
czyźni i często bardziej bezkom
promisowe. Widziałbym zdecy
dowanie więcej kobiet na stano
wiskach w rządzie.

Red.: - Niemniej jednak, drugim 
posłem z Rybnika jest przewod
niczący Ruchu Autonomii Śląs
ka.
J.M.: - Wiem, i dlatego mówię, 
że tu na Śląsku jest dużo ludzi, 
którzy uważają, że autonomia 
to jest to. Ja jednak boję się jej, 
bo często prowadzi ona do za
chowań szowinistycznych.

Red.: - Jest pan i radnym i po
słem. Czy nie obawia się pan 
konfliktu między tymi dwiema 
rolami społecznymi ?
J.M.: - Konfliktu ? Nie, raczej 
ułatwienia. A poza tym żyjemy 
w świecie, gdzie pełno jest kon
fliktów.

Red.: - Moje następne pytanie 
wiąże się z tym, iż był pan człon
kiem Komitetu Obywatelskiego. 
J.M.: - Nie, nie byłem...

Red.: - Tak przeczytałam w ulot
ce wyborczej.
J .M.: - Nie, to źle napisano. 
Byłem tylko kandydatem komi
tetu w wyborach do samorządu.

Tu w Rybniku spędziłem prawie 
całe swoje życie. Urodziłem się 
w Giszowcu - w tym Giszowcu, 
który Grudzień chciał zniszczyć. 
Ale już od 1937 roku mieszkam 
w Rybniku. Gimnazjum, studia; 
przed studiami pracowałem 
w szpitalu jako pielęgniarz, bo 
nie dostałem się za pierwszym 
podejściem. Potem wróciłem do 
tego samego szpitala, gdzie pra
cuję aż do dziś. Wie pani, należę 
do tych ludzi, którzy nie umieją 
zmieniać swego miejsca pracy, 
co nie jest dobre w tych nowych 
warunkach.

Red.: - Czy któreś z dzieci poszło 
w ślady ojca ?
J.M.: - Nie, żadne. Dość późno 
się ożeniłem, dlatego dzieci 
mam jeszcze młode. Syn nie do
stał się na ASP, moi znajomi 
zaprosili go do Niemiec, tam 
poznał dziewczynę Amerykan
kę, ożenił się i jest w tej chwili 
w Arizonie. Lecz obydwoje ma
ją zamiar wrócić do Polski. Córa 
nie dostała się w tym roku na 
anglistykę i będzie próbować 
jeszcze raz.

Red.: - Co pan robi, gdy znajdzie 
wolną chwilę ?
J.M.: - Żegluję. Mój ostatni rejs 
na przełomie maja i czerwca - 
zmarzliśmy zresztą okropnie - 
był z Gdyni przez Bornholm do

NIE

Paweł Andrzej MUSIOŁ  - 
rybniczanin, prawnik, dyrektor 
Przedsiębiorstwa Utylizacji 
Odpadów Powęglowych P W 
„CERG„, poseł na sejm wybrany 
z listy Ruchu Autonomii Śląska 
jego przewodniczący.

Gazeta Rybnicka: - Był pan pier
wszą osobą, która w powybor
czym, telewizyjnym spotkaniu 
śląskich posłów, zaapelował 
o odejście od retoryki i partyku
larnych interesów. Jak pan widzi 
w kontekście niewielkiego prze
cież, a już wrzącego tygla, jakim 
była ta grupa posłów, szanse no
wego parlamentu ? 
Paweł Andrzej Musioł: - W każ
dej ludzkiej zbiorowości istnieje 
szansa na porozumienie. Jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, będę wo
łającym na puszczy, właśnie 
o zaniechanie retoryki i party
kularnych interesów, tak samo 
jak apelowałem o to w telewizji

G.R.: - Jaką rolę przewiduje pan 
dla siebie i swojego ruchu w sejmie?

P.A.M.: - Przede wszystkim bę
dę się starał w parlamencie zaist
nieć. W pierwszym etapie chciałbym

Świnoujścia.

Red.: - Jak zamierza pan to 
wszystko pogodzić ? Jest pan 
i radnym, i posłem, i zastępcą 
dyrektora ZOZ-u. Czy zrezyg
nuje pan z czegoś i przejdzie na 
dietę poselską ?
J.M.: - Nie wiem, jak będzie 
wyglądała praca w Sejmie. Jeśli 
to nieustający pobyt w Warsza
wie, to muszę z wielu rzeczy 
zrezygnować, prawie ze wszyst
kich.

Red.: - Czy gotuje pan ?
J.M.: - Och, nie ! I boleję, że nie 
umiem... Na rejsach by mi się to 
przydało. Mogę robić wszystko, 
skrobać kartofle, byle bym tyl
ko nie musiał stać przy garach 
i mieszać. Żona świetnie gotuje 
i świetnie piecze, a ja nawet 
naczynia ostatnio rzadko zmy
wam, zresztą strasznie tego nie 
lubię. Żona - architekt, także ma 
odpowiedzialną pracę, a ja, mu
szę się przyznać, praktycznie 
w niczym jej nie pomagam. Cza
sem tylko umyję samochód , do
leję oleju. Takie tam drobne 
sprawy. No cóż, źle wybrała, 
a wycofać się już nie może.

Red.: - Czy mógłby pan coś wię
cej o sobie powiedzieć ?
J.M.: - Cóż ja mogę powiedzieć?

Red.: - A co pan ostatnio przeczy
tał ?
J.M.: - Czytam Szczypiorskiego 
- „Dzień, noc, dzień,,, a poza 
tym polecam pani „Tato,, War
tona - świetna książka.
Red.- Dziękuję bardzo za roz
mowę.

Rozmawiała: 
EWA PODOLSKA

chciałbym pozyskać sojuszników dla 
idei regionalizacji, a więc stwo
rzyć grupę ludzi, której ta opcja 
jest bliska. Mogę przypuszczać, 
że wspólny język znajdę z przed
stawicielami Unii Wielkopolan, 
Związku Podhalan oraz Zrze
szenia Kaszubsko - Pomorskie
go. Wiem też, że przychylny idei 
regionalizacji jest Kongres Libe
ralno-Demokratyczny. Tam bę
dę szukał sojuszników.
W każdym zaułku polityki szu
kać będę dobra społecznego.

G.R.: - Czy słowo „autonomia" 
nie stanowi przeszkody w prowa
dzeniu dialogu z przedstawiciela
mi innych ruchów regionalnych ? 
P.A.M.: - W naszym rozumieniu 
tego słowa nie ma sprzeczności 
między autonomią, a silnym re
gionem. Po raz wtóry powt a
rzam, że autonomia nie ma nic 
wspólnego z secesją czy oderwa
niem od Rzeczypospolitej, j ak 
sugerują nieprzychylne nam ko
ła. Adwersarzy zresztą nie bra
kuje, szczególnie wśród ludzi, 
którzy nie pojmują słowa „auto
nomia,,. Wyjaśniam więc, że ze
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chodzi o  ewolucyjne przejście od 
regionu samorządowego do au
tonomii w sensie legislacyjnym, 
zawsze w ścisłym związku z Pol
ską i w oparciu o  jej konstytucję. 
Zakładamy powstanie Sejmu 
Śląskiego - prawodawczego, 
którego ustawy nie mogą być 
sprzeczne z zapisem konstytu
cyjnym Rzeczypospolitej.

Rozwiązaniem problemów 
budżetowych byłby Skarb Ślą
ski. Tu chcielibyśmy przywołać 
jeden z punktów Statutu Orga
nicznego z lipca 1920 roku 
o procentowym obliczaniu po
datku oddawanego do skarbca 
centralnego. Uważamy za nie do 
przyjęcia sugerowany przez nie
które ugrupowania system ali
mentacyjny dla Śląska. My ali
mentów nie potrzebujemy ! Wy
starczy nam sprawiedliwie ob
liczona część wypracowanego 
w regionie dochodu.

Zdając sobie sprawę, że słowo 
„autonomia,, może działać od
straszająco na ludzi bliżej niezo
rientowanych, nie możemy jed
nak i nie chcemy od niego 
odejść, choćby dlatego, że za
wiedlibyśmy zaufanie naszego 
elektoratu. Musimy zawsze pa
miętać, że wprowadzenie do pa
rlamentu zawdzięczamy 40 ty
siącom wyborców, których sło
wo „autonomia,, nie odstraszy
ło, a wręcz przeciwnie.

G.R.: - Trzeba przyznać, że 
wprowadzenie do parlamentu 
dwu posłów przez niewielkie, po
wstałe na prowincji ugrupowanie, 
jest sporym sukcesem. Wiemy 
skądinąd, że koszty kampanii 
wyborczej były niewspółmiernie 
niskie do sukcesu. 
Przypomnijmy, że drugim po
słem z listy Ruchu... jest Kazi
mierz ŚWITOŃ, który jednak 
we wspomnianym już telewizyj
nym spotkaniu odciął się jakby 
od swoich koalicjantów z Ru
chu..., podkreślając swoją przy
należność do Górnośląskiej 
Chrześcijańskiej Demokracji. 
Dlaczego ?
P.A.M.: - Istotnie, jeżeli chodzi 
o koszty kampanii, wyniosły 
one około 10 mln zł, z czego 
5 mln ofiarował prywatny 
przedsiębiorca Piotr SANECZ
NIK, któremu chciałbym po
dziękować. Reszta zaś pocho
dziła ze składek samych kan
dydatów.

Wracając do Kazimierza Świ
tonia. Jak pamiętamy, jest on 
jednym z pierwszych działaczy 
na rzecz wolnych związków za
wodowych o, zgodnej z naszą, 
orientacji chrześcijańskiej. Ruch 
Autonomii Śląska się rozrasta. 
Mamy, niestety, sygnały, że 
w nasze struktury przenikają lu
dzie ideologicznie nam obcy, 
wywodzący się ze starej nomen
klatury. Ślązacy nigdy nie utoż
samiali się z lewicą, choć tzw. 
klasa robotnicza stanowiła tu 
większość. Świadczą o tym 
choćby wyniki ostatnich wybo
rów. Myślę, że K. Świtoń te próby

by, którym zresztą chcemy dać 
odpór, zauważył. Stąd jego re
akcja.

G.R.: - Następne pytanie miało 
dotyczyć pana stosunku do suk
cesu wyborczego lewicy i KPN. 
Na pierwsze otrzymałam już od
powiedź. A KPN ?
P.A.M.: - Organizacja ta wnios
ła ogromne zasługi w sprawę 
niepodległości Polski, ze wzglę
du jednak na niechęć KPN do 
idei regionalizacji, nie znajdzie
my prawdopodobnie wspólnego 
języka.

G.R.: - Jednym z głównych pro
blemów Śląska jest degradacja 
jego środowiska. Ruch... poświę
ca tej sprawie w swoich założe
niach programowych sporo miej
sca. Jak pan wyobraża sobie ich 
realizację na forum parlamentu ? 
P.A.M.: - Temat ten jest mi 
szczególnie bliski i ze względu 
na miejsce zamieszkania, jak 
i na pracę zawodową. Aktualnie 
jestem dyrektorem proekologi
cznego przedsiębiorstwa utyli
zacji odpadów powęglowych. 
Tak realizuję założenia Ruchu... 
w praktyce. Poza tym chciałbym 
nawiązać kontakt z przegrany
mi w tych wyborach partiami 
ekologicznymi. Przegrali, bo lu
dzie nie widzą żadnych elektów 
ich działalności. Będę nawoły
wał, by ugrupowania te wsparły 
ideę regionalizacji, ja natomiast 
stanę się ich rzecznikiem na sej
mowym forum.

G.R.: - W poprzedniej rozmowie 
z przedstawicielem Ruchu... ży
czyliśmy własnego lokalu i tele
fonu, aby kontakt z ugrupowa
niem był łatwiejszy. Czy życzenie 
to zostało spełnione ?
P.A.M.: - Owszem, dzięki przy
chylności władz miejskich, 
otrzymaliśmy lokal przy Placu 
Wolności 7, tel. 395430. Wszyst
kich chętnych zapraszamy w go
dzinach dyżurów: we wtorek 
i piątek od godz. 17.00 do 19.00.

G.R.: - Dziękujemy za rozmowę 
i już umawiamy się na następne 
spotkanie, aby podzielił się pan 
z naszymi czytelnikami wraże
niami z pierwszych posiedzeń sej
mu.

Rozmawiała: W. RÓŻAŃSKA

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Rybnicka
„polska królowa"

„... Na przedmieściu Smo
lna /przyłączonym do mias
ta w roku 1905/ przez pół 
wieku z górą czynna była, 
pogardliwie przez Niemców 
nazywana polnische Koeni
gin /polską królową/ Roza
lia Biegeszowa, założycielka 
i długoletnia przewodniczą
ca Towarzystwa Polek w tej 
dzielnicy. Ojciec jej, niedo
szły teolog, później zarabia
jący na życie pisaniem po
dań, miał zamiłowanie do 
książek, które odziedziczyła 
po nim i córka. Była pilną 
czytelniczką „Katolika,,, 
a zwłaszcza odcinków po
wieściowych, w formie któ
rych ukazywały się takie 
utwory jak: Ben Hur, Quo 
Vadis?, Krzyżacy, O grób 
Chrystusa, Klimczok i inne. 
Historii ojczystej uczyła się 
z Dziejów Śląska, które do
stała od ojca; stąd jej wielki 
patriotyzm i częste pielgrzy
mki do Częstochowy, odby
wane po to, żeby "jechać do 
Polski,,. Raz udało się jej być 
z wycieczką w Krakowie. 
Wróciła oszołomiona prze
życiami w tym starym gro
dzie królewskim:
- Ludzie, co ja tam widzia
łam!... musicie tam jechać! - 
mówiła w domu po powro
cie.

Dzieciom chodzącym do 
niemieckiej szkoły, której re
chtor był zażartym Nie
mcem, nakazywała surowo 
wraz z mężem, by się nie 
zapierały polskości. Gdy 
wspomniany nauczyciel wy
pytywał je jak mówią w do
mu i próbował zmienić ich 
deklarację na deutsch und 
polnisch, odpowiadały uparcie

uparcie: - polnisch - Meine El
tern verlangen das /to  zna
czy: -po polsku - moi rodzice 
żądają tego/.

Gdy przyszło walczyć 
o powrót do Polski, zdwoiła 
patriotyczną gorliwość. 
Ufundowała sztandar dla 
założonego przez siebie To
warzystwa Polek, a z ich do
mu wyruszył pochód z or
kiestrą do kościoła na jego 
poświęcenie. W ich domu 
również znajdował się w cza
sie powstań skład broni. No
cą, potajemnie, podając so
bie z rąk do rąk, żeby nie 
szczęknęły, przenosili Biege
szowie z wozu na strych ka
rabiny, ukrywając je nad po
wałą pod deskami. A wokół 
nich mieszkali Niemcy /choć

o polskich nazwiskach/.
Była poza tym pracowitą, 

jak wszystkie Ślązaczki, i za
radną kobietą. W domu było 
dzieci sześcioro, więc by po
móc mężowi, który jako ro
botnik w farbiarni tkanin

mało zarabiał, zajmowała się 
z trzema córkami wyrabia
niem czepców śląskich, któ
re dawniej były w powszech
nym użyciu. Dodajmy na za
kończenie, że dzieci i wnuki 
tej polnische Koenigin ze 
Smolnej okazały się godne 
swej matki i babki,,. 
/Innocenty Libura, Z dziejów 
domowych powiatu. Gawęda 
o ziemi rybnickiej, Opole 
1984, s. 147-148/

Już ponad rok toczyła się 
w Rybniku dyskusja na temat 
nazwania imieniem Rozalii
Biegeszowej jednej z ulic 
miasta. Jak zwykle jedni byli 
za, jedni przeciw, było rów
nież wielu obojętnych.

Na sesji 29 maja br. po
stanowiono, że aktualnie na
zwana jej imieniem ulica 
/zbyt peryferyjna, by uho
norować patronkę /zostanie 
przemianowana na ul. Rey
monta dopiero wtedy, gdy 
dla R. Biegeszowej znalezio
ny zostanie bardziej ekspo
nowany fragment miasta.

Dyskusję na powyższy te
mat całkowicie zakończyła 
decyzja naszych radnych na 
sesji w środę 6 listopada br. 
Postanowiono wtedy więk
szością głosów, że aktualną 
uliczkę Rozalii Biegeszowej 
przemianuje się na ul. Lek
torską. Natomiast imieniem 
tej znanej osoby zostanie na
zwany skwer „Polonia,, 
w Rybniku.

A zatem od listopada 1991 
roku mamy w naszym mieś
cie u zbiegu ulic Bolesława 
Chrobrego i 3-go Maja -

SKWER IM. ROZALII 
BIEGESZOWEJ.

Marek Szołtysek

Jan in a  P od lodow ska

Jak rycerz Wojsław Lubomkę dostał - odc. VI
Chory rzucał się, jęczał, zry

wał bandaże. Zielenicha nie mo
gła sobie z nim poradzić. Wresz
cie zażądał, ażeby sprowadzić 
Lubomkę. Przyszła. Odtąd 
Wojsław zdrowiał w oczach. 
Przyjmował jadło, pozwalał 
przewijać bandaże, kazał sobie 
opowiadać Lubomce to i owo. 
Potem zapadał w równ y spokoj
ny sen, nabierał sił do życia. Tak 
było dopóki nie wrócił do domu 
Smolarz. Wtedy dziewczyna 
przepadła na dobre.

Wojsław był zły. Wydziwiał. 
Wszystko mu było nie w smak, 
cokolwiek Zielenicha koło niego 
robiła. Stara wiedziała, czego się 
panu zachciewa, ale uparcie mil
czała. Wtedy sam Wojsław rzekł 
do Smolarza: potrzeba nam 
młodszej posługi, Zielenicha nie

ze wszystkim wydoli. Jutro 
przyślecie nam waszą córkę, Ję
drzychu.
- Dziewka głupia... bąknął Smo
larz
- Zobaczy się. Rzekłem. Ma być.

Cóż miał czynić Smolarz? 
Uszy po sobie i słuchać. 
Wiedział, że łaska pańska lepsza 
niż złość.

Odtąd Lubomka swobodnie 
krzątała się przy chorym, czy 
ojciec był w chacie, czy nie. 
Ochotna, czuła, radosna, cieszy
ła oczy. Wojsław wodził za nią 
spojrzeniem i uśmiechał się do 
myśli:
- Taka dziewka! Jakże luba. Cóż 
by to była za uciecha mieć ją 
zawsze. Oj, wziąłby na konia 
i uwiózł stąd. Niegłupi był ten

Zbigniew, niegłupi, pewnie tego 
samego chciał. I pomyśleć, że 
gródek po ojcu, prawie pusty 
stoi, niszczeje, aż strach, jak tam 
wszystko marnieje, a tu taka 
dziewczyna. Dadzą ją komu, co 
nie wart i przepadło. Może już 
komu przyobiecali...

Pytał więc : Lubomka ... ko
mu cię dadzą ?
- Wiem ja...? odpowiadała
- A ty nie chcesz to za kogo...?
- Dziewki się nie pytają!
- A mnie by dali?
-Głupstwa pleciecie panie... 
Trzeba leżeć spokojnie, wydob
rzeć, a nie bredzić.
- Lubomka, przecież ja mówię 
naprawdę. Nie chcesz to do 
światu? Wezmę na koń i po
jedziem...
- Dadzą to..?
- Jak nie dadzą, sam wezmę. Jak 
zechcę, muszą dać. Poproszę 
księcia. On swoim życzliwy.
- Co tam gadać głupoty panie.
- Durnaś ... Jak mi ciebie nie 
dadzą, to i tak sobie wezmę, bo

mi się widzisz dziewczyno. Nie 
będziesz mi się przeciwić? No, 
gadaj...
- Mówicie teraz, a jak wydob
rzejecie, to...
- To co ?
- Poniesie was precz, a mnie ino 
smutek...
- Przecież ci powiadam...
- Dajcie pokój...
I tak było w kółko. On swoje. 
Ona swoje.

Przez cały czas słabowania 
Wojsława posyłano, co było po
trzeba dla wygody i jego zdro
wia. Książęcy medyk zaglądał 
kilkakroć i nie mógł się nadziwić 
umiejętności Zielenichy, ale ona 
strzegła swych tajemnic, nie 
zdradziła swoich sposobów. 
Chociaż Wojsławowi zalecano 
jeszcze leżenie, rycerz rwał się do 
życia i nie mógł wytrzymać na 
posłaniu. Kiedy już wstawał
o własnych siłach, kazał się wy
prowadzać Lubomce przed dom
i siadywali na ławie do słoneczka
słoneczka, bo już się wiosna zaczęła 
robić... c.d. nastąpi
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Już nie są  bezradni
W sobotę 9 listopada 

w niewiadomskim Domu 
Kultury odbyło się zebranie 
mieszkańców tej dzielnicy 
miasta, na którym wybrano 
SAMORZĄD DZIELNI
CY, obejmujący swoim dzia
łaniem Niewiadom Górny 
i Dolny, oś. G. Morcinka 
oraz Buszowice i Beatę.

Wybrano osiemnastooso
bową Radę Dzielnicy, a ta na 
swojego przewodniczącego

wybrała JERZEGO HAN
KE, którego starania doprowadziły

 do powstania tego 
organu samorządowego.

W iceprzewodniczącym  
został mgr inż. ANDRZEJ 
KOPKA - prywatny przed
siębiorca z tej dzielnicy. Po 
ponad rocznym „bezkróle
wiu,,, z przyjemnością infor
mujemy, że na skutek dzia
łań również naszej gazety 
doszło do ukonstytuowania

się tego podstawowego or
ganu samorządowego, bez 
którego wszelkie działania 
mieszkańców były nieskute
czne.

Cieszy fakt, że w składzie 
Rady znalazło się dużo mło
dych i ambitnych ludzi. Ra
da Dzielnicy rozpoczęła 
działalność od podziału fun
kcji na zebraniu, które od
było się w piątek, 15 listopa
da w SP nr 26.

Cz. GOLIŃSKI

Śniadania w szkole
Modna ostatnio dieta Dia

mondów preferuje spożywanie 
w godzinach przedpołudnio
wych wyłącznie owoców. Doro
śli, którzy stosują ten rodzaj 
odżywiania czują się znacznie 
lepiej, zdrowiej i silniej.

Co się tyczy dzieci i młodzie
ży, trudno byłoby polecać taką 
dietę z różnych powodów. Tym 
bardziej, że Ministerstwo Edu
kacji Narodowej wespół z Insty
tutem Matki i Dziecka oraz To
warzystwa Przyjaciół Dzieci, 
wskazuje na potrzebę spożywa
nia posiłków przez młodych lu
dzi często, bo co 4 godziny. 
Średni pobyt dziecka w szkole 
/łącznie z dojściem/, wynosi 
8 godzin, w związku z czym 
MEN proponuje zorganizowa
nie posiłków w szkole, jako nie
zbędny element racjonalnego 
żywienia, warunkującego pra
widłowy rozwój dziecka, jego 
dobre samopoczucie i zdolność 
do koncentracji uwagi.

Badania wykazują, iż głód 
zwiększa drażliwość ucznia, po
wodując częstsze konflikty z ró-

rówieśnikami i nauczycielami, 
a niedobór płynów sprzyja two
rzeniu się kamicy układu moczo
wego i dróg żółciowych, nasila 
odczuwanie zmęczenia podczas 
zajęć.

Spróbujmy wyobrazić sobie 
ośmiogodzinny dzień pracy lub 
dłuższą konferencję bez szklan
ki h e rb a ty ! Owoce, owszem, 
zawierają niezbędną ilość pły
nów do prawidłowego funkcjo
nowania organizmu, lecz nie ka
żdego rodzica stać dziś na dawa
nie dziecku do szkoły drogich 
już jesienią jabłek.

Błędy w żywieniu Polaków 
można korygować poprzez wła
ściwą edukację zdrowotną dzie
ci i rodziców. Dla dzieci ubogich 
posiłek byłby uzupełnieniem 
niedoborów w żywieniu.

Czy warunki szkolne pozwa
lają na powszechne zorganizo
wanie posiłku dla dzieci ? Skle
piki szkolne z reguły sprzedają 
słodycze, co pogłębia tylko roz
wój próchnicy. Świetlica szkol
na nie jest w stanie zapewnić dla 
wszystkich, nawet jednodaniowych

jednodaniowych, obiadów.
Przychylając się do propozy

cji MEN-u warto zastanowić się 
nad SZKOLNYM ŚNIADA
NIEM. Może być to zwykła 
kanapka przyniesiona z domu 
i napój przygotowany w szkole. 
Zdrowy i w higienicznych wa
runkach posiłek nauczyciele 
i uczniowie powinni spożywać 
wspólnie. Wymaga to zaanga
żowania nie tylko dyrekcji 
szkoły i nauczycieli, ale również 
rodziców i uczniów.

GAZETA RYBNICKA ze 
swej strony zobowiązuje się przy
jąć patronat nad akcją ŚNIADA
NIE W SZKOLE. Będziemy za
mieszczać pomysły nie tylko do
rosłych, ale i dzieci. Myślimy 
o prawdziwej kampanii społecz
nej na rzecz organizacji PO
WSZECHNEGO posiłku szkol
nego. Zamieszczać będziemy cie
kawe, zdrowe zestawy śniadań, 
fotografie jadalni i gotowych 
dań, plakaty uczniów, itp. Liczy
my na wsparcie ze strony różnych 
instytucji i organizacji lokalnych.

Ministerstwo Edukacji Naro
dowej obiecuje nagrody za naj
lepsze pomysły. Mam nadzieję, 
że i miejscowe władze nagrodzą 
najlepszych !

ZOFIA GOLIŃSKA

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

SPA C ER K IEM  P O  M IE ŚC IE

Zakładowy 
na miejski

Zakładowy Dom Kultury 
KWK „Rymer,, w Rybniku 
- Niedobczycach, przekaza
ny zostanie nieodpłatnie 
z dniem 1 stycznia 1992 roku 
w zarząd władz miejskich 
Rybnika. Konkretnie utworzona

utworzona zostanie jednostka 
organizacyjna o nazwie 
„Dom Kultury w Rybni
ku - Niedobczycach,„ któ
rego obsługą finansowo-
księgową zajmie się Rybni
cki Ośrodek Kultury, gdzie 
jest zlokalizowana i scent
ralizowana księgowość 
wszystkich jednostek orga
nizacyjnych kultury w Ry
bniku.

/s z o ł/

Warzywa dla oszczędnych
W każde środy na naszym 

targu pojawia się dużo sa
mochodów ciężarowych, 
z których sprzedaje się wa
rzywa. Głównie ziemniaki, 
cebulę, kapustę i marchew. 
Samochody te mają przewa
żnie skierniewickie rejestra
cje. Handlowcy ci, nie wszys
cy rzecz jasna, wyróżniają się 
tym, że muszą oni sprzedać 
CAŁY towar, gdyż w nocy 
ze środy na czwartek usta
wiają się już w kolejce po 
węgiel - by w ten sposób nie 
mieć pustego kursu powrot
nego.

Jaki z tego płynie wnio
sek dla oszczędnych klien
tów? Oczywiście, należy 
odpowiednio długo wycze
kać, a potem zrobić zaku
py za pół - darmo! To jed
nak, jak długo trzeba cze
kać na stosowną chwilę, 
jest określone przez wiele 
czynników, np. dobrą czy 
złą pogodę.

Życzymy zatem „pogo
dy dla oszczędnych,, i uda
nych zakupów oraz wiele 
zdrowia, ponieważ warzy
wa spoza Śląska są czystsze 
ekologicznie.

/s z o ł /

Zwycięstwo niedużeJacek Bednarek 
znów na chodzie

Tytułowy chodziarz, 
uczestnik OLIMPIADY 
w Seulu, rozpoczął przygo
towania do nowego sezonu. 
Treningi rozpoczął dwa ty
godnie temu, a obecnie prze
bywa na zgrupowaniu w Za
kopanem. Głównym celem 
jest dla niego start na OLI
MPIADZIE w Barcelonie 
w przyszłym roku, który tra
ktuje jako swoje prywatne 
przedsięwzięcie, mające być 
ukoronowaniem jego spor
towej kariery.

Droga do Barcelony wie
dzie przez Meksyk, gdzie trenuje

trenuje cała światowa czołów
ka. Właśnie tam, w warun
kach wysokogórskich, za
mierza przygotowywać się 
do tej najważniejszej impre
zy. Miesięczne zgrupowanie 
będzie prawdopodobnie 
możliwe dzięki ofiarności 
sponsorów, do których nale
żą Zofia i Janusz Gładyszo
wie, właściciele firmy SCA
RIO oraz Spółdzielnia Rze
mieślniczo-Branżowa w Ryb
niku.

Po ubiegłorocznych do
świadczeniach wyniesionych 
ze wspólnych przygotowań 
do sezonu z Robertem Ko
rzeniowskim, Jacek Bedna
rek powrócił do sprawdzo
nej metody przygotowań in
dywidualnych, które, miej
my nadzieję, zaowocują oli
mpijską przepustką.

/w a ck /

Z osobą M ARZENY MAZUR  
/pseudonim M A ŁA / sympatycy ryb
nickiej koszykówki wiążą duże na
dzieje. Coraz częściej przebywając na 
parkiecie gra z dużą swobodą, a co 
ważniejsze skutecznie.

Foto: W. Troszka

W kolejnym spotkaniu dru
giej ligi koszykarki ROW po
konały zespół KORONY KRA
KÓW 85:58. Choć rybniczanki 
były zespołem wyraźnie lep
szym, trudno ocenić ich występ 
jako bardzo dobry. Znów 
szwankowała obrona, przez 
którą zbyt łatwo przedzierały się 
rywalki. Ze skutecznością rów
nież nie było najlepiej, a co nie
które, trzykrotne próby wrzucenia

 piłki do kosza z najbliższej 
odległości zakończone niepo
wodzeniem, wywoływały u wi
dzów uśmieszek politowania.

Dobrze spisała się młoda Ma
rzena Mazur, która dwukrotnie 
trafiała za trzy punkty, ku ucie
sze przekornych kibiców; 
Najwyższy czas, by talent tej 
dziewczyny zaczął rozwijać się

we właściwym tempie.
Summa summarum, styl gry 

rybnickiego zespołu na pewno 
nie zachwycił, na szczęście za 
sprawą słabego rywala obyło się 
tym razem bez przykrych kon
sekwencji. Mecz z pewnością nie 
był pasjonującym widowiskiem, 
a odniesione zwycięstwo mogło 
być bardziej przekonujące.

ROW - KORONA Kraków 
85:58 /36:26/

ROW: Mariola Cichoń 0, K. 
Mistak 12/4/, T. Trosko 8 /4 /A. 
Pietras 2/2/, M. Mazur 
10/0/,G. Fulbiszewska 12/8 G. 
Szulik 14/6/, L. Malinowska - 
Sarzyńska 12/4, S. Stasiukie
wicz 15/8.

KORONA: M. Pacula 6/2, E. 
Łapka 23/12/, U. Przybysz 
14/8/, M. Krok 2/2/, D. Kacz
marczyk 6/0/, M. Deptuch 3/0/, 
M. Bartuzel 4/2/.

/w a c k /
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SZTUKA * TWÓRCY • WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

Dar serca
Prawie każdemu człowiekowi 

dana jest umiejętność snucia opo
wiadań, pisania, nucenia piose
nek, zestawiania barw, form  
i przedmiotów. Nie znaczy to 
jednak, że jest on aktorem, litera
tem, kompozytorem, śpiewa
kiem, malarzem, rzeźbiarzem czy 
też architektem.

Pełna kompleksów istota ludz
ka jest bowiem często zawstydzo
na brakiem kompetencji, jest nie
wolnikiem konwenansów, niewo
lnikiem wyimaginowanych ogra
niczeń swoich możliwości krea
cyjnych.

Bariery te niejednokrotnie nie 
pozwalają ZAISTNIEĆ jej 
uśpionym, często nieuświadomio
nym zdolnościom, predyspozyc
jom i ukrytym pragnieniom. 
Jednakże barier tych i obiekcji 
pozbawiona jest GARSTKA LU
DZI, których psychika"  skażo
na„ została nadmiarem skraj
nych lęków, obsesji, euforii, tęsknot

kont i pragnień.
Ich sztuka, często niezbyt wy

sokiego lotu, niejednokrotnie 
nieudolna, za to pozbawiona ko
kieterii i chęci przypodobania się 
odbiorcy, posiada jednak pewną 
ważną i niezmiernie cenną zaletę: 
absolutną i niczym nie skrępowa
ną szczerość wypowiedzi, płyną
cą z głębi serca, z głębi duszy.

11 listopada br., o godzinie
16.00, w DNIU NARODOWE
GO ŚWIĘTA NIEPODLEG
ŁOŚCI odbyła się z inicjatywy 
dyrekcji Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Cho
rych w Rybniku, impreza pod 
nazwą „DAR SERCA,,. Jej or
ganizatorami byli: dyrektor 
szpitala, dr Maria Leśniak, dr 
Witold Berdziakiewicz, dr Paweł 
Dragon /dołączający zestaw 
własnych prac malaraskich/, 
tech. piast. Danuta Musioł oraz 
mgr Barbara Opoka, dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Konstantego Prusa w Ryb
niku.

W sali widowiskowej biblio
teki, wypełnionej licznie przyby
łą publicznością, odbył się kon
cert w wykonaniu krakowskie
go TRIA im. Krzysztofa Pen
dereckiego. W programie kon
certu znalazły się utwory kame
ralne Andrzeja Panufnika, 
Franciszka Szuberta oraz Fran
ka Martin.

Po koncercie autor niniejsze
go artykułu wprowadził słucha
czy w problematykę sztuki osób 
psychicznie chorych, po czym 
odbyła się w nadzwyczaj ser
decznej atmosferze aukcja eks
ponowanych na sali OBRA
ZÓW - Wy p o w ie d z i  a r
t y s t y c z n y c h  ludzi, którzy
przy pomocy pędzla i farb zma
terializowali swoje odczucia 
i emocje, ludzi, których los ska
zał na specyficzną egzystencję - 
na egzystencję, z którą ostatecz
nie musiała pogodzić się ich oso
bowość.

Dochód z kilkunastu prac na
bytych przez uczestniczące w au
kcji osoby wyniósł 3.240.000,-zł.
Ogromnym zaskoczeniem i pra
wdziwą niespodzianką było wy
stąpienie wiceprezydenta mgra

Jerzego Koguta, który oświad
czył, iż URZĄD MIASTA RY
BNIKA nabywa za sumę
50.000.000,- zł pozostałe obrazy 
i darowuje je Państwowemu Szpi
talowi dla Nerwowo i Psychicz
nie Chorych w Rybniku, aby zdo
biły jego wnętrza i pośrednio 
przyczyniły się do złagodzenia 
bólu i cierpień tych, którzy z woli 
N I E O D G A D N I O N E J  
WSZECHMOCNEJ SIŁY 
zmuszeni zostali do trwania w tak 
smutnych miejscach odosobnie
nia, jakimi są szpitale.

Wszyscy jednak zdajemy so
bie doskonale sprawę z faktu, iż 
ta AKCJA SPOŁECZNA, ten 
wspaniały GEST jakim jest 
DAR SERCA w postaci łącznej 
sumy 53.240.000,-zł jest przysło
wiową kropką w oceanie po
trzeb Państwowego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Cho
rych w Rybniku.

P.S. Pieniądze wydane na aukcji 
przez Urząd Miasta są wyraźną 
formą wsparcia rybnickiej służ
by zdrowia, a konkretnie wy
mienionego szpitala, z kasy sa
morządu miejskiego.

Kwota 50 mln zł jest efektem 
oszczędności, jakie dało prze
kształcenie żłobków państwo
wych na społeczne.

Janin a Podlodow ska

PRZY DRODZE
Na wędrownych ścieżkach 
szukam drogowskazów 
świątków z życia wypłoszonych

ich oblicza nieuczone 
tyle wiedzą

o tych wichrach 
co przez życie 
górą i doliną

mimo burze wiernie trwają 
w bibułkowym raju

na rozdrożach 
kapliczkami odpierają 
nasze niebo

Fatałachy z naszej szafy

Futrzane
drobiazgi

Nie ma nic milszego w zimie, 
niż przytulenie policzka do 
miękkiego, ciepłego futerka -czy 
to prawdziwego czy sztucznego.

W tym sezonie nie musi to być 
całe, wielkie futro, ale futrzane 
drobiazgi. Po wielu latach wró
ciły bowiem do łask futrzane 
kołnierze, mankiety, lamowane 
futrem listwy przy zapięciu, ob
szycia kapturów kurtek i płasz
czy.

Pojawiły się również pelisy.

Mają one zazwyczaj na wierz
chu dosyć cienką bawełnianą 
lub nawet jedwabną tkaninę, co

odróżnia te pelisy od ciężkich 
płaszczy z lat 50.

Sprawienie sobie futrzanego 
drobiazgu nie powinno nastrę
czać trudności. Jakieś wyrośnię
te futerko lub kamizela podzie
lone na części świetnie spełni 
swoją rolę.

Na zdjęciu: dwa płaszcze 
z ogromnymi futrzanymi kołnie
rzami i kostium z żakietem ozdo
bionym futerkiem.

Wróżka

SMOLEŃ 
u nas !

W czwartek i piątek 
5 i 6 grudnia w TZR wystąpi 
BOHDAN SMOLEŃ z ze
społem „Firma Smoleń i De
szczyński /rok założenia 
1990/,, - jak się reklamu
ją. Przedstawi on komedię 
dla dzieci pt. „...O!!! Smolo
ne nosy... ! ...

Ilość znaków interpunk
cyjnych w tytule zapowiada, 
że publiczność przeżyje wiele 
niecodziennych emocji.

Bilety w cenie 20.000,-zł 
dla dzieci i 45.000,-zł dla do
rosłych są do nabycia w kasie 
Teatru Ziemi Rybnickiej.

/ g w/

NOTES DOMOWY

RYBNlCKA
KSIĄŻKA TELEFONICZNA

24211
22845
27540
28577
27787
24589
28061
26685
27722
21963
28762
24171
24980
23035
26497
27984
23837
25066
24737

Chmiel Andrzej 
Chmiel Elżbieta 
Chmielarz Henryk 
Chmielewski Roman 
Chmielewska Krystyna 
Chociej Franciszek 
Chomicz Andrzej 
Chochliński Józef 
Chojnacka Jadwiga 
Chojnacki Jan 
Chojnacki Jarosław 
Chrzanowska Alina 
Chrzanowski Andrzej 
Chrzanowska Franciszka 
Chrzan Stanisław 
Chrząstek Józef 
Chrobok Andrzej 
Chrobok Piotr 
Chromik Benedykt

Findera
Hibnera
Raciborska
Orzepowicka
Chabrowa
Kościuszki
Śląska
Mglista
Sławików
Dworcowa
Orzepowicka
Mglista
Findera
Kolonki
Żużlowa
Piasta
Chalotta
Raciborska
K. Miarki

21512 Chromik Bolesław Żorska
21146 Chromik Henryk Żorska
21917 Chromik Piotr Gliwicka
24220 Chromik Józef Powstańców
24357 Chromik Justyna S. Valler
25608 Chromik Jan Skłodowskiej
22368 Chromik Jadwiga Reya
21610 Chromik Kazimierz Floriańska
28145 Chromy-Żubik Grażyna
37032 Chrobok Zdzisław Zaw. Czarnego
21967 Chrubasik Józef Na Górze
23568 Chruszcz Jacek Olszowa
23980 Chrószcz Jan Kościuszki
22111 Chrószcz Maksymilian Górnicza
24662 Chudoba-Pinior Krystyna Wyzwolenia
22539 Chwałek Janusz Działkowców
23313 Chwałek Kazimierz Wieniawskiego
22359 Chwałek-Błonik Bożena Wyzwolenia
24761 Chwałek Fryderyk Kościuszki
28751 Chwałka Bohdana Kar. Kominka
23522 Chwałko Edward Rybnickiego

c. d. nastąpi
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Koszałki 
- opałki

AMPUTOWANA
PAMIĘĆ

Jak nas uczono? Długo by 
mówić. O syntezy pokuszą się 
inni. Mnie tymczasem wpadła 
w ręce „Antologia 120-u. Wier
sze na obchody, uroczystości i ro
cznice,, w opracowaniu ADA
MA GALIŃSKIEGO. Wydana 
po raz pierwszy w 1939 roku, nie 
zdążyła uradować uczniów 
i nauczycieli oraz miłośników 
poezji, dla których przeznaczył 
ją autor wyboru. Jej powojenne 
wznowienie również nie miało 
szczęścia. Ukazało się tuż przed 
szczecińskim zjazdem pisarzy 
w styczniu 1949 roku, na któ
rym ogłoszono panowanie reali
zmu socjalistycznego. NIEWIE
DZA JEST SIŁĄ; KTO KONTROLUJE

KONTROLUJE PRZESZŁOŚĆ - 
KONTROLUJE PRZYSZŁO
ŚĆ - ogłosiło Ministerstwo Pra
wdy! Siłą rzeczy książki takie jak 
ta zostały skazane na zapom
nienie.

A książka to godna uwagi: 
w 40 rozdziałach zawiera 368 
wierszy 130-tu poetów /mimo że 
w tytule zachowała przedwojen
ne „120-tu,/. Wiele mówią tytu
ły niektórych rozdziałów. Popie
ramy spółdzielczość /później nie 
popierano/, W noc grudniową - 
Gdy się Chrystus rodzi /potem 
kazano o tym zapomnieć/, 
Rzeczpospolita /niedługo PRL/, 
Witaj majowa jutrzenko /nastę
pnie przemianowania na Auro
rę/, Panno święta /o  rany Ju
lek!/

Jakim cudem antologia ta 
przetrwała na półce szkolnej do 
dzisiaj? Czterdzieści lat „czys
tek,, szkolnych księgozbiorów 
i narodowej pamięci? Zapomnia
no o niej?! Poplamione stronice, 
odpowiednia do jej lat ilość „o
ślich rogów,,, skreślenia i na
zwiska osób recytujących,, świa
dczą o tym, że nie!! Wygląda na

to, że przetrwała, gdyż była po
trzebna! Względy użyteczności 
przeważyły nad wymogami ideo
logicznej lewomyślności. Prze
trwała w małej śląskiej szkółce, 
za co słowa uznania należą się jej 
bibliotekarzom. Późniejsze an
tologie poetyckie na użytek 
szkolny wypadają na jej tle nie
zwykle blado: przeideolo..., 
ubogie w doborze autorów, te
matów, a głównie w POEZJĘ.

O obiektywiźmie wyboru 
Adama Galińskiego świadczą 
nie tylko tematy religijne, spół
dzielcze, o wiele szerzej i cieka
wiej potraktowana problematy
ka patriotyczna, ale i obecność 
tematów takich jak wieś i lud, 
pory roku, zwierzęta, miasta 
i krajobrazy polskie. Co prawda 
brak tu rozdziałów typu: Polacy 
w walce z faszyzmem o wolność 
i pokój, czy Wielka Rewolucja 
Październikowa, ale są Święto 
pracy i wolności - 1 maja, Żoł
nierz podziemny oraz Cześć tru
dowi człowieka.

Wiele tu pięknych wierszy, 
które potrafią przemówić do 
emocji i uczuć dzieci, młodzieży,

dorosłych. Amputowanie pamię
ci o Konopnickiej i Or-Ocie nie 
powiodło się!

Ale kto jeszcze pamięta Hymn 
polski Władysława Bełzy czy 
Pieśń o Śląsku Emila Zegadłowi
cza? Kto by się spodziewał, że 
o narodzinach Dzieciątka Jezus 
piękny wiersz napisze poeta - 
komunista Leon PASTERNAK, 
a obok poety - księdza Włady
sława Bandurskiego autorem li
tanii do Najświętszej Panienki 
będzie tłumacz „pogańskich,, 
erotyków Julian Ejsmond?

I kto dzisiaj pamięta Trzeci 
maj Antoniego Bogusławskiego 
albo wiersz Wilhelma Szewczy
ka o generale Sikorskim ? Pa
mięta... pewna antologia, o któ
rej chciano, byśmy zapomnieli.

KRONIKARZ

„Cyrano de Bergerac,,
Nie wykluczone, że niefortunny 

wywiad, jakiego Gerard Depardieu 
udzielił amerykańskiemu pismu,

KRZYŻ Ó WKA NR 40 
Poziomo:

1. Jan Kiliński, 5. Wiktoria, 
8. rozśpiewane nad Odrą, 
10. na jedno, 11. nie potrze
buje pieniędzy na dziecinny 
wózek, 12. świątynia wyzna
nia prawosławnego, 14. za
pycha za parowozem, 16. 
szukaj na mapie - port bałty
cki na Łotwie, 18. zawodo
wiec, 19. wiązka zboża, 22. 
przybiera wszystkie kolory 
tęczy na twoim udzie, 25. 
despota, tyran, 26. dobre 
ziółko, 27. nakłanianie, 28. 
mini kalkulator go wyparł, 
29. znany ongiś żużlowiec 
rybnicki, 30. imię słynnej au
torki kryminałów

Pionowo:
2. iskra hop przez świecę, 3. 
Gary, odtwórca roli szeryfa 
w głośnym filmie „W samo 
południe,,, 4. zbieractwo, 5. 
może być na okaziciela, 6. 
i gdy wyż i gdy niż, 7. pływa 
po morzach i oceanach, 9. 
ładnie pole uczesze, 12. wy
spa w pobliżu Borneo, 13.

służy do oczyszczania zboża 
z plew, 15. telewizor z fron
tu, 17. ognisko góralskie, 19. 
do jego otwarcia potrzebne 
jest zaklęcie, 20. znana kolej
ka, 21. but męski z cholew
ką, 22. przy mankiecie w ko
szuli, 23. cytrusy do nas, 24. 
Janos, znany działacz wę
gierskiego ruchu robotnicze-

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwią
zanie do 27 listopada 1991 
roku, wylosowana zostanie 
nagroda w postaci KASE
TY VIDEO.

Rozwiązania prosimy 
przesyłać na nasz adres: 
„Gazeta Rybnicka,,, Ryb
nik, ul. Kościuszki 54

Nagrodę za rozwiązanie 
naszej łamigłówki z „Gazety 
Rybnickiej,, nr 45 wyloso
wał Wojciech Tlołka, Ryb
nik, ul. Sikorek 7. Nagrodę 
prosimy odebrać w redakcji.

odebrał mu szansę na „Oskara,, za 
rolę Cyrana de Bergerac w ekraniza
cji sztuki Edmonda Rostanda, której 
dokonał Jean - Paul Rappeneau. 
Przyznając się w owej rozmowie do 
niezbyt chwalebnej młodości, za
przepaścił swoje szanse u purytań
skiej, amerykańskiej opinii publicz
nej.

Czy jednak świetne podawanie 
XIX-wiecznego wiersza wystarczało
by do otrzymania „Oskara,,? Fran
cuski film „Cyrano de Bergerac,, na 
tle zalewającej ekrany amerykańskiej 
produkcji jest ewenementem.

Wysmakowany estetycznie, zro
biony z rozmachem i dbałością o rea
lia epoki, zadowoli niewątpliwie ki
nowych koneserów. Rybniczanie 
będą mogli go obejrzeć w Kinie Pre
mierowym TZR w terminach poda
nych w „Naszych propozycjach,,.

(róż)

NASZE 
PROPOZYCJE

Duża Scena ROK 
23 listopada, godz. 10.00, Festi
wal Pszczyńskiej Akademii 
Sztuk Walki - pokaz walk dale
kowschodnich /impreza za
mknięta/

Mała Scena ROK
23 listopada, godz. 18.00 - 24.00,

DYSKOTEKA, 
cena biletu 20.000,-zł
24 listopada, godz. 18.00 - 23.00,

DYSKOTEKA, 
cena biletu 15.000,-zł

Kino Premierowe TZR 
20,21, 22,23 listopada, o godzi
nie 16.30 i 19.30 oraz 24 lis
topada, godz. 14.00, 16,30
i 19.00, „Cyrano de Bergerac,, 
film francuski płaszcza i szpady, 
największy przebój kina euro
pejskiego ’91 z Gerardem Depar
dieu w roli głównej, cena biletu
15.000,-zł i 12.000,-zł.

Dyskusyjny Klub Filmowy 
EKRAN

25 listopada, godz. 18.00 „Karie
ra /ro k  1955/„, film polski oraz 
„Polowanie na Czerwony Paź
dziernik głośny film sensacyjny 
o rywalizacji wywiadów dwóch 
wielkich mocarstw, w rolach 
głównych S. Connery i A. Bald
win, wstęp za okazaniem kar
netów /do  nabycia przed proje
kcją/.

NOTES DOMOWY

NOWE NAZWY 
RYBNICKICH ULIC

wchodzą w  życie 1 stycznia 1992

STARA NAZWA NOWA NAZWA

- Rewolucjonistów - Kupiecka / 7/

Chwałęcice
- Wery Kostrzewy - Gen. Jana Sadowskiego/17/
- Adolfa Warskiego - zlikwidowano
- Rycerska - zlikwidowano
- między ul. Marusarzówny i B. Czecha- Jana Dobosza

Boguszowice
- Braterstwa Broni
- ZMP
- SDKPiL
- Osiedle XXXV-lecia PRL

Boguszowice Stare
- Ernesta Thalmana
- Raszowiec

- Władysława Kuboszka / l /
- Michała Grażyńskiego /1 1/
- Pierwszej Brygady / 2 /
- Osiedle Południe

- Gen. Stanisława Szeptyckiego
- Ziemska

Kamień
- Norberta Barlickiego - Willowa

Niewiadom
- Wiktora Markiefki
- Iwana Koniewa
- Michała Roli-Żymierskiego

Orzepowice
- Zbowidowców -

- Ignacego Mościckiego
- Niewiadomska
- Grota Roweckiego

Długa

Chwałowice
- Maksyma Gorkiego
- Kombatantów
- Dąbrowszczaków

Paruszowiec
- ks. Jana Śliwki /4 /  - Kostki Napierskiego - Por. Kazimierza Ogrodowskiego /8 /
- Kożdoniów /5 /
- Anny Stefek /6 /  c.d. nastąpi
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