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Halo Rybnik - tu św ia t!

Być może już jutro...
... lub pojutrze, a na pewno 
do 15 grudnia, abonenci ryb
nickiego węzła telekomuni
kacyjnego, czyli mieszkańcy 
Rybnika, Żor, Wodzisławia, 
Jastrzębia i Raciborza, staną 
się obywatelami zjednoczo
nej Europy - zjednoczonej za 
sprawą łączy telekomunika
cyjnych. Każdy, kto ma tele
fon, po podniesieniu słucha
wki i wykręceniu dwu zer 
znajdzie się na łączach mię
dzynarodowych i po wykrę
ceniu numeru kraju, miasta 
i abonenta, będzie mógł zło
żyć osobiście życzenia świą
teczne cioci w Nowym Jorku 
lub wujkowi w Hamburgu, 
albo znajomym w Paryżu 
czy Rzymie.

Dech zapierają tak nie
wiarygodne możliwości, a je
szcze bardziej zadziwiają ce
ny, które za to będziemy 
płacić, gdyż minuta rozmo
wy do Niemiec kosztować 
będzie 8 tys. zł. /za  każdą 
rozpoczętą minutę/. Nie bę
dziemy więc płacić od razu 
za pierwsze 3 minuty.

Za rozmowy z krajami bli
ższymi, a więc Czecho-Sło
wacją, Węgrami i Związkiem

Związkiem Radzieckim - 7,5 tys. 
i będą niewiele droższe od 
minuty rozmowy z Warsza
wą, która kosztuje do 
godz. 16.00 - 7.200 zł; ale 
rozmowa z Nowym Jorkiem 
kosztować już będzie 18 tys. 
za minutę. W pierwszym 
okresie łączność bezpośred
nią będziemy mieli z Europą, 
Związkiem Radzieckim 
i Ameryką Północną, nato
miast pozostałe części świata 
nadal łączone będą za po
średnictwem centrali mię
dzynarodowej. W okresie 
rozruchu automatycznej Cen
trali Międzynarodowej rów
nież przyjmowane będą za
mówienia przez telefonistki 
z centrali międzynarodowej, 
gdyż na pewno zdarzać się 
będą w tym czasie problemy 
z połączeniami, zważywszy 
konieczność wykręcenia 
wielocyfrowego numeru 
składającego się z kilku czło
nów /k raj, miasto, abo
nent/. Łączność między
narodową mamy w naszym 
węźle telekomunikacyjnym 
dzięki połączeniu środków 
finansowych miasta /150 
mln /  i Rejonowego Urzędu

T e l e k o m u n i k a c y j n e g o  
w Rybniku /74 mln zł/. Bez 
pieniędzy z kasy miejskiej, 
długo jeszcze czekalibyśmy 
na automatyczną łączność

międzynarodową, gdyż
urządzenia taryfikatorów są 
bardzo kosztowną inwesty
cją, choć szybko się spłacają
cą. / e m /

Maćkowiak

Od 1 stycznia 1992 r.

Szkoły
pod zarządem
miasta
Już od 1 stycznia 1992 r. 

miasto przejmie od Minis
terstwa Edukacji Narodo
wej prowadzenie obsługi fi
nansowej i administracyjnej 
szkół podstawowych. Wraz 
z tymi obowiązkami przej
mie oczywiście środki finan
sowe przeznaczone przez władze

 centralne na ten cel.
Władze Rybnika przej

mują te obowiązki w prze
konaniu, iż za te same pie
niądze dobry gospodarz zro
bi więcej, niż zarządca dzia
łający na odległość. A w celu 
sprostania tym obowiąz
kom, już 1 grudnia br. po
wstaje w Rybniku nowa jed
nostka budżetowa o nazwie 
„Zespół Ekonomiczno-Ad
ministracyjny Szkół Podsta
wowych,,.

Zespół ten będzie miał co 
robić, gdyż w Rybniku 
w szkołach podstawowych 
zatrudnionych jest około 
1600 osób.

/s z o ł/

CENNIK OGŁOSZEŃ W  GAZECIE RYBNICKIEJ
1 cm2 - 6.000.- zł 
1/4 kolumny - 900.000.- zł 
1/2 kolumny - 1.600.000.- zł 
3/4 kolumny - 2.400.000.- zł 
1 kolumna - 3.000.000.- zł 
1 słowo - 3.000.- zł
1 słowo w ogłosz. towarzyskich 2.000.- zł

UWAGI DODATKOWE:

1. Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie krótszym 
niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - dolicza się 50 procent.

2. Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej i ostatniej stronie 
dolicza się 100 procent.

3. Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

4. Bonifikaty:
- 10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE

M a r k e t D om
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARKET-DOM zaprasza w dniach od 3 do 6 grud

nia br. w godz. od 10.00 do 18.00 do sali CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH /okrąg lak / w Ryb
niku przy ul. Wysokiej na W Y S T A W Ę - K I E R M A S Z  materiałów budowlanych 
szczególnie takich jak:

włoskie płyty ceramiczne, wyposażenie łazienek, materiały do budowy domów, stolarka budo
wlana z tworzyw sztucznych, ceramiczne i lekkie bezazbestowe materiały dachowe i elewacyjne, 
masy tynkarskie, wszelkie rodzaje mas uszczelniających oraz narzędzia i elektronarzędzia, arty
kuły gospodarstwa domowego itd.

W trakcie trwania Wystawy austriaccy fachowcy będą prezentowali sposoby klejenia płytek 
ceramicznych za pomocą różnych materiałów klejących.
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ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Urząd Miasta Rybnika jako administrator parku „KO
ZIE GRÓRY,,, położonego przy ulicy Chwałowickiej - 
zwraca się do mieszkańców z wnioskiem o zgłaszanie 
propozycji zagospodarowania w kierunku rekreacyjno-
wypoczynkowym terenu w.w. parku.

Istnieje możliwość udostępnienia części parku na działal
ność gastronomiczną. Szczegółowych informacji w powy
ższej sprawie udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta, ul. Chrobrego, pokój 55, tel. 24 837.

LISTY DO 
REDAKCJI

„Ekolodzy są zgodni, że jedy
nym wyjściem z zaistniałej sytu
acji jest ograniczenie konsump
cji oraz zastosowanie technolo
gii bezodpadowych,,.

- Sławomir Trzaskowski -

Wreszcie mamy Apel Ekologicz
ny autorstwa Rady Miasta Ryb
nik.
Czytający w GR z dn. 13 lis
topada br. ten apel, wyczuli 
brak jego zakończenia, CZYLI 
PORADY CO ROBIĆ Z WY
MIENIONYMI „SUROWCA
MI WTÓRNYMI,,.

Świadomi ekolodzy rozumie
ją, że spalając tworzywa emitu
jemy trujące i szkodliwe sub
stancje.

Nasz rynek jest bogaty w to
wary zagraniczne, których at
rakcyjne opakowania zaśmieca
ją równocześnie nasze środowis
ko, nie tylko w czasie ich spala
nia. Wraz z importem towarów 
z zachodu importujemy niestety 
„śmieci,, w formie kolorowych 
opakowań. Płacimy więc nie tyl
ko za towar, ale także za „kolo
rowe śmieci,,.

Podobno według Maxa Ler
nera „kamieniem milowym 
w rozwoju cywilizacji było od
krycie ognia, a więc spalając 
cokolwiek, realizujemy na co 
dzień tę „cywilizacyjną,, mak
symę. Zbliża się okres grzewczy, 
w czasie którego będziemy spa
lać możliwie najtańsze paliwa, 
czyli węgiel pod różnymi posta
ciami: węgiel kamienny, koks, 
muł i miał węglowy, bogatsi 
będą ogrzewać gazem, a najbo
gatsi energią elektryczną. Z tego 
wynika wniosek, że za przyczy
ną „biednych Polaków,, będzie
my mieć „morowe powietrze

w okresie zimowym,,. To zwykła 
anomalia.

Szkoda, że w Apelu Ekologi
cznym nie poradzono naszym 
użytkownikom paliw, jak za
chowywać się w trudnym dla 
ekologii okresie, w okresie grze
wczym, jak oszczędzać paliwa 
itd., itd.

Spalanie silnie zasiarczonych 
„tanich,, mułów i miałów węg
lowych to źródło znacznych za
nieczyszczeń powietrza. Spala
jąc „niewinny węgiel,, musimy 
sobie zdawać także sprawę, że 
produktami spalania obok po
wszechnie znanego dwutlenku 
węgla, tlenku węgla /czadu/, 
dwutlenku siarki, są także tlenki 
azotu, popiół z metalami cięż
kimi, gazy fluorowe, substancje 
organiczne.

A więc Apel Ekologiczny po
winien zawierać także wskazó
wki na okres grzewczy, który 
zawsze jest groźny dla mieszkań
ców miasta i okolic.

Warto przy okazji zwrócić 
uwagę, na słabą świadomość 
ekologiczną POLAKÓW po
przez pryzmat ostatnich wybo
rów parlamentarnych. Ani je
den komitet wyborczy o pro
gramie ekologicznym /listy 
43,53,62/ nie uzyskał mandatu 
do SEJMU RP. To wielki 
wstyd!

Z poważaniem
INOCENTY WIECZOREK

P.S. Jako członek zarządu Zwią
zku Górnośląskiego proszę, aby 
ten artykuł był Apelem naszego 
Związku.

Nowe problemy szkoły?
We wtorek 5 listopada, w sali 

wykładowej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rybniku, odbyło 
się spotkanie władz Delegatury 
Kuratorium Oświaty i Wycho
wania z młodymi nauczycielami 
Rybnika, Żor, Leszczyn, Jejko
wic i Gaszowic. Inicjatywa god
ną jest uznania, gdyż w centrum 
zainteresowania znalazły się 
problemy ludzi „wchodzących,, 
w zawód odpowiedzialny i nie
wdzięczny /nie bez przyczyny 
funkcjonuje powiedzenie-zło
rzeczenie: „obyś uczył kiedyś cu
dze dzieci!,/.

Szczególnie w tym zawodzie 
pierwsze kroki decydują o póź
niejszym stosunku do własnej 
pracy, jej podmiotów i przed
miotu.

Warta więc odnotowania by
ła przyjemna atmosfera, która 
panowała na sali, a poza tym nie 
dająca się opanować myśl, że

wszyscy obecni zdają sobie spra
wę, iż nie w sygnałach „z dołu,, 
droga ku poprawie. W odgór
nych ustaleniach także nie.

Jeśli przyjmiemy, że szkoła do 
tej pory wypełniała swoje zada
nia nie najlepiej, to młody nau
czyciel - w jakimś stopniu jej 
wytwór - też „dobry nie jest,,
. A jeśli byłby dobry, to Judy
mem nie zechce być, choćby 
nawet był humanistą.

Istotne jest to, że na spot
kaniu zachęcono zebranych do 
zapoznania się z artykułami za
mieszczonymi we wrześniowym 
„Znaku,, /n r 9,91/, które doty
czą problemów współczesnego 
wychowania.

Artykuł K. Olbrachta i dys
kusja zespołu redakcyjnego 
„Znaku,, wykazały, że najzdro
wsze podejście do poruszanych 
problemów wychowania mają... 
księża. I nawet gdyby ktoś ze

zechciał odrzucić /z  racji własnych 
przekonań/ opinie na temat Ko
ścioła i chrześcijaństwa, to od
najdzie tu rzeczy istotne, które 
sprowadzić można do dwóch 
zasadniczych wniosków :

1. Taki wychowanek, jaki wy
chowawca.
2. Taki wychowawca, jakim 
chce go widzieć finansujące go 
państwo.

Dodajmy, że wymaganie od 
nauczyciela pogody ducha, wy
rozumiałości dla ucznia, unika
nia sytuacji stresowych, kształ
towania postaw, światopoglą
dów i systemów wartości - jest 
groteskowym nadużyciem. Kie
dy stwierdziliśmy już tyle, dopo
wiedzmy, że zanim zaczniemy 
się zastanawiać nad koniecznoś
cią wpajania wychowankom 
wrażliwości na piękno, prawdę 
i dobro, należałoby sprawić, aby 
w te wartości najpierw uwierzyli 
nauczyciele, i to ... nie tylko 
młodzi.

A. ŁUKASIK

Basen
■

i
przedszkole

Wiosną br. dyrekcja KWK 
„Chwałowice„ zwróciła się do 
władz Rybnika, prosząc o prze
jęcie i utrzymywanie przez mias
to basenu kąpielowego, położo
nego w Chwałowicach pod na
sypem kolejowym i przedszkola 
nr 14 przy ul. Śląskiej.

Formalnie, wymienione obie
kty przejęte zostały przez miasto 
decyzją Rady Miasta na sesji 
w środę 6 listopada br. Basen 
oddany został w zarząd MO
SiR-u, a przedszkole - Zespołowi 
Ekonomiczno-Administracyjne
mu Przedszkoli.

/s z o ł/

Gorzkie żale pacjentów
Parę dni temu skarżyła mi się 
pewna pani, która z wezwaniem 
do szczepienia dziecka udała się 
do przychodni przy ulicy M ar
chlewskiego. Miała jednak pe
cha, gdyż w pracy nie pojawił się 
lekarz dokonujący szczepień. 
Ale znalazło się na jego miejsce 
dwóch zastępców. Kłopot 
w tym, że zastępcy nie byli dość 
wydajni, skutkiem czego, na 
długo przed zamknięciem „Re
jestracji,,, wiele spośród matek 
i dzieci musiało powrócić do 
domu.
Pomijając straty czasu wynikłe 
z wprowadzenia w błąd, warto 
zauważyć, że przy odmawianiu 
rejestracji wykazano wyjątkową 
wręcz konsekwencję - nie przyj
mowania nawet dzieci chorych...
I nawet gdyby dzień był wyjąt
kowy w dziejach przychodni, to

i tak owa wyjątkowość nie jest 
w stanie usprawiedliwić bałaga
nu, za który płacą zdani na 
czyjąś łaskę pacjenci.
Inną sprawą, z którą służba 
zdrowia sobie nie radzi, są strzy
kawki. O tym, że jesteśmy w Eu
ropie, świadczą jedynie wywie
szki informujące o braku strzy
kawek jednorazowych. 
Powodem są, jak można się do
myślać, kłopoty finansowe. 
A skoro tak, to czy w przycho
dni nie można prowadzić ich 
sprzedaży? Czy ktoś, kto znaj
dzie się już przed drzwiami po
koju zabiegowego będzie ryzy
kował i igrał z losem 
albo szukał sklepu ze strzykaw
kami, jeśli da mu się szansę 
kupienia na miejscu strzykawkę 
bezpiecznej jednorazówki?

/g k /

Likwidator Przedsiębiorstwa Produkcji,
Usług Handlu i Wdrożeń „Vitis„ spółka z o.o. 

z siedzibą w Rybniku, zawiadamia o rozpoczęciu likwi
dacji w/w przedsiębiorstwa i wzywa wierzycieli do 

zgłaszania roszczeń w terminie 30 dni od daty 
ukazania się ogłoszenia.

Porady prawnika - w  środy
Przypominamy naszym czytelnikom, że dyżury prawnika 
udzielającego bezpłatnie porad, przeniesione zostały na 

środy, w godz. od 15.00 do 17.00. Prawnik dyżuruje 
w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

Kro nika policyjna

ŚMIERĆ NA SŁUPIE
9 listopada o godz. 15.00 na 

ul. 1-Maja samochód fiat 126 
p uderzył w słup oświetleniowy. 
Kierowca poniósł śmierć na 
miejscu. Pasażerka znalazła się 
w szpitalu z poważnymi obraże
niami ciała.

LISEK - CHYTRUSEK
9 listopada miało miejsce wła

manie do kurnika przy ul. Brzo
zowej. Złodziej po zerwaniu kłó
dek z drzwi wejściowych skradł 
kury o wartości ponad 700 
tys. zł. Włamywaczem okazał się 
mąż poszkodowanej. Kury pad
ły ofiarą małżeńskich nieporo
zumień?

2

NA CMENTARNEJ 
TEŻ KRADNĄ

10 listopada włamano się do 
domu przy ul. Cmentarnej. Nie
znany sprawca skradł sprzęt vi
deo.

KIESZONKOWCY 
NA GIEŁDZIE

10 listopada o godz. 10.00 na 
terenie giełdy samochodowej 
przy ul. Gliwickiej nieznany 
sprawca skradł portfel z gotów
ką w wysokości 5,5 mln zł.

PRZEJAŻDŻKA SYRENĄ
W nocy z 9 na 10 listopada 

nieznany sprawca skradł „Syre
nę,, z niestrzeżonego parkingu. 
Auto odnaleziono w stanie nieu
szkodzonym. Któżby nie chciał 
się przejechać ekskluzywnym

pojazdem marki „Syrenault,,?

POLONEZA CZAS UKRAŚĆ
W nocy z 11 na 12 listopada 

nieznany sprawca skradł przy 
ul. Hibnera zaparkowanego 
pod blokiem „Poloneza,,. Cie
kawy to sposób uczczenia naro
dowego święta.

POPRAWILI?
W nocy z 11 na 12 listopada 

nieznani sprawcy włamali się do 
kiosków Ruchu nr 117 i 132 
przy ul. Zebrzydowickiej. Do
stali się do nich urywając kłódki 
i wyłamując zamki. Z jednego 
kiosku skradli bilety WPK i pa
pierosy wartości 8 mln zł, 
a z drugiego także bilety i papie
rosy oraz zapalniczki i gotówkę 
- łącznej wartości 10 mln zł. 
Następnej nocy dokonano włamania

włamania do kiosku nr 117, krad
nąc proszki do prania, gry elekt
ryczne i inne artykuły wartości 
4 mln zł. Czyżby musieli po
prawić?

AKCJA ZIEMNIACZANA
W nocy z 11 na 12 listopada 

nieznani sprawcy włamali się do 
piwnic wyjmując drzwi z zawia
sów. Skradli ziemniaki, słoje 
z przetworami i narzędzia war
tości 650 tys. zł.

SPŁOSZENI
WŁAMYWACZE

W nocy z 11 na 12 listopada 
nieznani sprawcy włamali się do 
kiosku Ruchu przy ul. Gliwic
kiej. Urwali kłódki i wyłamali 
zamki, dostając się do środka. 
Nic jednak nie ukradli, gdyż 
zostali spłoszeni.

POTRĄCENIE PIJANEGO
12 listopada o godz. 18,20 na 

ul. Wyzwolenia na przejściu dla 
pieszych samochód Tarpan po
trącił pijanego pieszego, który 
doznał licznych obrażeń ciała.

ZŁODZIEJE W ARESZCIE
14 listopada patrol zmotory

zowany w składzie: st. sierż. K. 
Węglorz, sierż. D. Gaca oraz 
sierż. K. Szczotka zatrzymali na 
gorącym uczynku przy ul. Miko
łowskiej złodzieja, który usiło
wał ukraść kabel. Łup w postaci 
kabla wieloprzewodowego od
zyskano w całości.

BYŁO ZIMNO?
15 listopada włamano się do 

fiata 126 p zaparkowanego przy 
ul. Armii Ludowej. Skradziono 
dokumenty, 50 tys. zł i koc.

GAZETA RYBNICKA



Po VI Silesian Jazz Meeting

jazzowanie
W dniach 8 i 9 listopada miło

śnicy jazzu spotkali się w Teat
rze Ziemi Rybnickiej na kolej
nej, szóstej edycji SILESIAN 
JAZZ MEETING. Nie oznacza 
to bynajmniej, że jazz w naszym 
mieście pojawił się dopiero sześć 
lat temu. Od połowy lat 50-tych 
odbywały się w RYBNIKU im
prezy jazzowe, organizowane 
pod różnymi tytułami: SPOT
KANIE JAZZOWE, JAZZ-Y-
ES itp.

Na przestrzeni tych kilkudzie
sięciu lat występowała w na
szym mieście cała czołówka pol
skiego jazzu, m.in. zespoły: The 
Wreckers, New Orleans Stom
pers, New Presentation, Walk 
Away, Young Power, Jazz Band 
Ball, Beale Street Band, Playing 
Family, grupy Zbigniewa Namy
słowskiego, Jarosława Śmieta
ny, Tomasza Szukalskiego, Woj
ciecha Groborza, Jana P. Wróbl
ewskiego; wokaliści: Ewa Bem, 

Lora Szafran, Izabella Zając, 
Ewa Wanat, Grażyna Auguścik, 
Stanisław Sojka, Mieczysław 
Szcześniak, Janusz Mych i inni. 
Jednym słowem, całe nasze jaz
zowe „high society,,, z całym

bogactwem stylów, kierunków 
i tendencji w polskim jazzie.

Nie inaczej było w tym roku. 
Wprawdzie liczba występują
cych zespołów w porównaniu 
z poprzednimi laty była dość 
skromna, ale ich dobór mógł 
zadowolić wszystkich słuchaczy 
bez względu na preferencje styli
styczne.

Pierwszy koncert rozpoczął 
się występem nowej, ciekawej 
grupy złożonej z muzyków 
dwóch czołowych polskich ze
społów - NEW PRESENTA
TION /bracia Niedzielowie/ 
i WALK AWAY /Adam 
W endt/ oraz z perkusisty Ada
ma Buczka. W efekcie powstała

muzyka o nowym, bardzo in
teresującym brzmieniu. Szkoda 
tylko, że wskutek absencji dru
giego perkusisty Krzysztofa Za
wadzkiego zespół nie mógł zrea
lizować wszystkich pomysłów 
rytmicznych.

Bardzo przyjemną niespodzi
ankę sprawił, występujący ja

ko drugi, zespół CANTATE 
DEO. Młoda, mało jeszcze zna
na szerszemu audytorium, lecz 
bardzo ambitna grupa, przed
stawiła urozmaicony program - 
od ballad minstreli amerykań
skich, spirituals i gospels do 
standardów jazzowych. Świetne 
wyczucie stylu, precyzja wyko
nawcza i duża swoboda estradowa

estradowa zachwyciły słuchaczy. O ze
spole tym z pewnością jeszcze 
usłyszymy.

Koncert zakończył występ 
znakomitego saksofonisty 
z Krakowa - Janusza Muniaka. 
Organizatorzy meetingu od lat 
wielokrotnie zabiegali o udział 
tego świetnego muzyka, jednak 
dopiero w tym roku udało się 
pozyskać jego akces. W towa
rzystwie świetnych partnerów: 
Andrzeja Cudzicha /kontrabas/ 
i Kazimierza Jonkisza /perku
sja/ Muniak zaprezentował jazz 
na najwyższym, europejskim 
poziomie. Jego występ długo 
pozostanie w pamięci słuchaczy.

Drugi dzień SJM rozpoczął

się od występu tria Andrzeja 
Trefona. Ten znany i ceniony 
muzyk rybnicki, mając znako
mitych partnerów w osobach 
Jacka Niedzieli A ontrabas/ 
i Adama Buczka /perkusja/, za
prezentował wszystkie walory 
jazzowej muzyki gitarowej. Był 
to z pewnością najlepszy występ 
tego muzyka na przestrzeni 
ostatnich lat.

Na zakończenie meetingu or
ganizatorzy przewidzieli występ 
Ireneusza Dudka, znanego mu
zyka i wokalisty bluesowego. 
Nie zawsze artyści bluesowi są 
zapraszani do udziału w impre
zach jazzowych. Wydaje się jed
nak, że prezentacja jak najszer
szego wachlarza stylistycznego 
ma swoje uzasadnienie zarówno 
artystyczne, jak i popularyza
cyjne. Dowodem tego było go
rące przyjęcie zespołu Dudka 
przez rybnicką publiczność.

Wszystkie zresztą występują
ce zespoły zostały serdecznie 
przyjęte i  wszystkie bisowały. 
Optymistycznie nastraja również 
duża, jak na ten gatunek sztuki, 
frekwencja na obu koncertach. 
Pozwala to z pewną nadzieją 
oczekiwać na przyszłoroczny, 
VII Silesian Jazz Meeting.

Jest w orkiestrach 
dętych 

taka siła ...
Rozwijająca się stopniowo 

współpraca między Rybni
kiem a, włoskim miastem 
Storo zapoczątkowana zo
stała przez orkiestry dęte. 
W październiku 1990 r. or
kiestra RYBNICKICH ZA
KŁADÓW NAPRAW
CZYCH wygrała okręgowy 
przegląd w Rybniku, zorga
nizowany przez Polski Zwią
zek Chórów i Orkiestr. Na 
przeglądzie obecny był pro
fesor Jan Langosz - włoski 
kompozytor polskiego po
chodzenia. Zaproponował 
on orkiestrze RZN udział 
w festiwalu kompozycji dla 
orkiestr dętych w Gonzadre 
we Włoszech. Jest to naro
dowy festiwal włoski, a od
bywa się w ten sposób, że 
kompozytorzy zgłaszają 
swoje utwory, a gdy jury je 
zaakceptuje - wskazują or
kiestrę, która je wykona. 
Prof. Langosz wybrał orkie
strę RZN. Festiwal ten od
był się we wrześniu b.r. 
Wymiana między Rybnikiem

Rybnikiem a Storo, rozpoczęła się 
od kontaktów między orkie
strami dętymi RZN oraz 
miasta Storo. Polska delega
cja podpisała umowę 
o współpracy między tymi 
zespołami oraz o wymianie 
kulturalnej. Dzieci pracow
ników RZN, a później być 
może z całego Rybnika, bę
dą mogły wyjeżdżać na kolo
nie do włoskiej miejscowości 
Bondone. Dzieci włoskie bę
dą zaś wypoczywać w Wielo
polu. Planowana jest także 
wymiana „rodzinna,,. Włosi 
będą przyjeżdżać do rodzin 
polskich, a Polacy do wło
skich. Podpisanie umowy 
w tej sprawie przewidywane 
jest w marcu.

Orkiestra RZN przeby
wała we Włoszech w dniach 
od 3 do 15 września br. Ryb
niczanie byli tam z rewizytą 
na zaproszenie członków or
kiestry ze Storo. W dniach 
od 11 do 16 lipca w Rybniku 
gościła miejska orkiestra dę
ta ze Storo.

- W wyniku tych kontaktów 
narodził się pomysł zorgani
zowania pierwszego między
narodowego festiwalu or
kiestr dętych - mówi Marian 
Wolny - przewodniczący 
Komisji Kultury Rady Miej
skiej. - Odbędzie się on 
w dniach 25-27 września 
1992 r. Patronat nad nim 
objął prezydent miasta. 
Nasz niedawny, listopado
wy wyjazd do Włoch był 
związany m.in. z tym fes
tiwalem.
Dużą pomoc w organizowaniu

organizowaniu wymiany kulturalnej 
z Włochami okazuje prof. 
Jan Langosz. Zajmuje się on 
tym już od 4 lat. Dzięki 
niemu na występy do Włoch 
wyjeżdżały m.in. zespół 
„Przygoda,, z Rybnika, chór 
Państwowej Szkoły Muzycz
nej I i II stopnia w Rybniku, 
orkiestra z Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Wodzi
sławiu oraz orkiestra dęta 
RZN.
Za kulturą poszła wymiana 
gospodarcza. Podczas wrze
śniowego pobytu orkiestry

RZN we Włoszech towarzy
szyli jej przedstawiciele władz 
miasta - prezydenci Józef 
Makosz, Jerzy Kogut i Mi
chał Śmigielski oraz Zyg
munt Czaja i Henryk Michal
ski - dyrektorzy RZN. Pro
wadzili oni z Włochami roz
mowy na temat współpracy 
gospodarczej i handlowej, 
a w dniach od 9 do 11 lis
topada we Włoszech przeby
wała delegacja z Rybnika. 
W jej skład wchodzili Hen
ryk Michalski oraz Wojciech 
Bronowski - dyrektor Teatru 
Ziemi Rybnickiej. Te z kolei 
rozmowy dotyczyły konty
nuacji wymiany kulturalnej 
między Rybnikiem Storo 
i zorganizowania wymiany 
wczasów między RZN a tym 
włoskim miastem. W Storo 
odbyło się także pierwsze 
posiedzenie Komitetu Orga
nizacyjnego Międzynarodo
wego Festiwalu Orkiestr Dę
tych, który ma się odbyć 
w Rybniku we wrześniu 
przyszłego roku. W skład 
tego Komitetu wchodzą 
: Marian Wolny, Wojciech 
Bronowski, Józef Ratajczak 
- belgijski muzyk polskiego 
pochodzenia oraz Jan Lan
gosz - włoski kompozytor, 
również polskiego pocho
dzenia.

/ j a k /
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NA ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA - NIEDZIELA 24 LISTOPADA

nawy krakowskiego kościo
ła Mariackiego. Krucyfiks 
ten, powstał równocześnie ze 
słynnym ołtarzem mistrza 
Wita, a więc w latach 1477-
1489.

To monumentalne dzieło, 
najwyższej klasy, jest

TAK, JESTEM KRÓLEM

WIT Stwosz. CHRYSTUS NA KRZYŻU /fragment/ w rysunku MARIANA RAKA

„A żołnierze uplótłszy ko
ronę z cierni, włożyli Mu ją 
na głowę„ /J.XVII,37/. 
Wymyślili ten okrutny żart, 
aby wykpić Jezusa i Jego 
słowa wypowiedziane przed 
Piłatem: „TAK, JESTEM 
KRÓLEM!„ Jest to jedyny

tego rodzaju wypadek we 
wszystkich historycznie zna
nych ukrzyżowaniach.

Najwyższej klasy dziełem 
Wita Stwosza, mistrza póź
nego średniowiecza, jest 
Chrystus na Krzyżu w ołta
rzu na końcu południowej

pełne niezwykłej ekspresji, 
tak charakterystycznej dla 
okresu gotyku. Jednakże ze 
względów estetycznych arty
sta pominął na ciele Zbawi
ciela ślady przebytej męki, 
a jedynie na jego obliczu 
odtworzył zakrzepły wyraz 
cierpień fizycznych i moral
nych. Jedynie też w opraco
waniu twarzy zaznaczył się 
schyłkowy gotyk: w owych 
jakby bielmem zaszłych 
oczach, które uciekły w głąb 
czaszki, w śmiertelnym skur
czu, który zastygł na ustach, 
w siatce zmarszczek, które 
zorały całą twarz.

Obok akcentów gotyckich 
zawartych w postaci Chrys
tusa, występuje tu wyraźny 
klasycyzm aktu w postaci 
znakomitego opanowania 
anatomii, odpowiadający 
w pełni rozwiniętemu rene
sansowi.

Pierwotnie, rzeźba ta mieś
ciła się na zewnątrz kościoła 
Mariackiego, na cmentarzu 
otaczającym kościół. Między 
rokiem 1603, a 1647 przenie
siono ją do wnętrza kościoła, 
a w 1735 r. ufundowano dla 
niej nowy ołtarz barokowy, 
z którym kamienna rzeźba 
Chrystusa bardzo dobrze się 
zgodziła.
Dodatkiem z epoki późnego 
baroku jest również korona 
cierniowa wraz z promienia
mi tworzącymi aureolę za 
głową Chrystusa.

MARIAN RAK

Rybnickie Gwarectwo

A po 
W celu zapoznaniu społe

czeństwa z górnictwem or
ganizowano wycieczki do 
kopalni. Przykładem może 
być opisywana przez T. Piet
rzykowskiego, wiceprezesa 
Sądu Okręgowego w Kato
wicach, wycieczka pracow
ników na zaproszenie ROW. 
Gości przywitał na kop. 
„RYMER,, dyr. Szymański. 
Szybem „KAROL,, udano 
się 400 m w głąb podziemia. 
Sprawozdawca z dumą pisze
o „dzisiejszej,, mechanizacji, 
a z podziwem o ciężkiej pra
cy gwarków. Szanowni 
przedstawiciele Temidy 
zwiedzili też elektrownię 
„ANNY,, i koksownię „E
MY„. Tutaj zapoznano się 
także z fabryką produktów 
ubocznych tj. benzolu, siar
czanu, paku itp.

Kończąc opis wycieczki 
pisze Pietrzykowski o czymś, 
co warto chyba odnotować, 
a mianowicie o pozaproduk
cyjnych zainteresowaniach 
górników. Takim przykła
dem jest poetycka działal
ność W. Kondziołki, rębacza
i ucznia z kop. „Rymer„. 
Wiadomo o górnikach, że

LIST  DO DZIECIĄTKA
Większość dzieci obdarzo

nych naturalną, bujną wyobraź
nią, nie ma większych oporów 
przed pisaniem listów do DZIE
CIĄTKA z prośbami o konkre
tne prezenty lub wytęsknione 
sytuacje. Takie listy zostawia się 
przeważnie na oknie, wkłada 
pod jakąś „świętą,, figurkę lub 
obrazek. Istnieje jednak najdos
konalszy sposób wysyłania lis
tów do nieba.

Adresatem jest JEZUS 
DZIECIĄTKO - rzymska figur
ka.

Jezus Dzieciątko /Gesu Bam
bino / to wykonana w VII wieku 
figurka z drzewa oliwkowego 
ściętego w ogrodzie Gethsemani 
w Jerozolimie /chodzi o biblijny 
ogród oliwny/. Ta około met
rowej wysokości figurka znaj
duje się w kościele Santa Maria 
in Aracoeli na wzgórzu kapitolu

Janina Podlodowska

Jak rycerz Wojsław Lubomkę dostał - odc. VII
Rycerz zalubił się w Lubom

ce, że nie było rady. A ona...? 
Świata nie widziała, tylko tyle, 
co w oczach Wojsława. Kiedy 
myślała co pocznie, jak rycerza 
nie stanie, wylewała ukradkiem 
gorzkie łzy w grzywę Wojstawo
wego wierzchowca.
- Chyba się na gałęzi obwieszę - 
żaliła się.

Jednak Wojsław myślał po
ważnie, że uzyska zgodę księcia 
i przyjedzie po dziewczynę. Nikt 
mu wtedy nie zabroni pojąć ją 
i uczynić panią na swoim. Kiedy 
przyszedł czas, że Wojsław od
jeżdżał, Lubomka płakała.
- Przestań Lubomka, o co be
czysz...?
-Tak mi smutno... - skarżyła się.

- Mnie też nielekko.
- Weźcie mnie panie choć kawa
łek na konia, obiecaliście. Po
tem wrócę sama do chaty.

Wojsław przystał. Łzy obe
schły, uśmiech rozjaśnił twarz 
Lubomki.
- Teraz dobrze? - pytał Wojsław.
- Dobrze tylko pomału, żeby 
niedaleko...
Jechali pomału, ale drogi uby
wało.
- Nijak mi się oderwać od ciebie 
dziewczyno. Ujechaliśmy taki 
kawał drogi.

Jeszcze potem koło wielkiego 
dębu zrobili przystanek, szukali 
pod śniegiem przebiśnieżków, 
gonili się wkoło, bo Wojsław 
chciał ucałować Lubomkę na 
pożegnanie, jeszcze mu dała za
wiązkę od warkocza, żeby pa
miętał i odbiegła nie oglądając 
się. Wojsławowi zrobiło się żal 
i wołał: - Lubomka poczekaj, 
odwiozę cię z powrotem. Od
krzyknęła mu: - Nie trzeba - 
i zniknęła za drzewami. Wojs
ław postał chwilę, zastanawiał 
się, czy nie gonić za Lubomką,

żeby sama nie wracała, ale się 
rozmyślił, wsiadł na konia i po
jechał swoją drogą.
- Cóż jej się może stać - rozmyś
lał - zna tu każdą ścieżkę. Nie 
męska rzecz strachy. 

W grodzie przyjęto Wojsława 
z radością. Dowiedział się, że 
nikt nie wie, gdzie przebywa 
Zbigniew, śmiano się, że scho
wał się przed księciem. Wojsław 
czekał sposobnej chwili, by 
przedłożyć księciu swoją pro
śbę, ale zanim to się stało na 
drugi dzień przybieżał ojciec Lu-
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o W ęglowe - cz. X III

pracy...
od dawna zajmowali się go
łębiami, kanarkami, muzy
kowaniem; poezja była jed
nak rzadkością i uznać ją tu 
można za swoisty ewene
ment. Kondziołka za pomo
cą rymów próbował nadać 
harmonijny sens swemu ży
ciu i pracy, zaakcentować 
swą polskość, przedstawić 
zmagania z codziennością. 
W wierszu „Obce mi słońca 
światło,, pisze:

Obce mi słońca światło, 
bo dzień cały 
oglądam szybu głębiny. 
Tu -  krajobrazem mym 
czarne skały...
Miast wstęgi dróg 

 żelazne szyny... 
i dalej:

Obce mi słońca światło 
lecz nie tęsknię 

 do tych uroków 
gdzieś na ziemi, 
wszak i tu pięknie 
wśród mroków 
żyć wraz z duchami 
podziemi.

Nie jest to arcydzieło, ale 
daje obraz świata, w którym, 
prócz morderczej pracy, by
ło też miejsce na refleksję i t o  
napisaną po polsku...

 M. PALICA

DZIECIĄTKA
lińskim w Rzymie.

Figurka Gesu Bambino jest 
adresatką tysięcy listów rocznie. 
Listów od małych i starszych 
dzieci z całego świata.

W okresie Bożego Narodze
nia, stojącą cały rok w bocznej 
kaplicy figurkę, kładzie się do 
żłobka tonącego w listach pisa
nych z podziwu godną prostotą 
dziecięcego serca /Prośby pisze 
się w swoich ojczystych języ
kach!/

Zaproponuj swoim dzieciom 
włączenie się w tę światową już 
tradycję. To nic trudnego, wy
starczy tylko kupić znaczek do 
Włoch i wypisać adres:

Signore Gesu Bambino 
ROMA - Santa Maria in Araco
eli

I T A L I A
/s z o ł /

bomki. Zląkł się Wojsław, z jaką 
to sprawą przybył Jędrzych, ale 
ten nie chciał z nim mówić i na
praszał się, by go dopuszczono 
do księcia. Kiedy się to stało, 
Smolarz oskarżył Wojsława, że 
mu porwał córkę i ukrył gdzieś, 
bo przepadła bez wieści.

Wojsław skłonił się księciu do 
nóg i wyznał wszystko. Błagał, 
by mu książę dozwolił szukać 
dziewczyny, bo to było dla niego 
- Wojsława - jeszcze większe 
nieszczęście, niżby go raz jeszcze 
porąbali tak, jak był.

c. dalszy nastąpi

Polemiki
Proszę

o „ przepraszam
Od początku wydawania 

wznowionej „Gazety Rybnic
kiej,, /marzec 1990/, a ostatnio 
w specjalnej kolumnie „Abecad
ło rzeczy śląskich,,, staram się 
popularyzować ważniejsze pro
blemy z dziejów Górnośląza
ków. Moją ambicją jest, by teks
ty te były nie tyle historyczne, co 
dydaktyczne. Objawia się to du
żymi uproszczeniami i pomija
niem szczegółów tam, gdzie 
uważam to za niekonieczne lub 
zaciemniające wnioski, do któ
rych chcę doprowadzić Czytel
ników. Takie zabiegi są oczywiś
cie ryzykowne, gdyż mogą być 
przedmiotem posądzenia o ahis
toryczność. Chociaż w rzeczywi
stości jest to tylko wierność od
powiedniej formie czy gatunko
wi literackiemu oraz ich założe
niom.

Tylko niedouczeni doszukują 
się dzisiaj jeszcze wiedzy np. 
z dziedziny ewolucji gatunków 
fauny w biblijnym opisie stwo
rzenia oraz krytykują „Kroni
kę,, Wincentego Kadłubka za 
„nieścisłości,,. A przecież Biblia
i „Kronika,, to perły w swoich 
gatunkach.

W „Gazecie Rybnickiej,, nr 
45 pisząc „Dzieje miasta Ryb
nika...,, chciałem powiedzieć, nie 
wprost oczywiście: sprawa pol
skiego Górnego Śląska leżała na 
sercu nie tylko górnośląskim ro
botnikom i rolnikom, ale rów
nież inteligencji i to także nie
polskiego pochodzenia! Jako 
dowodem posłużyłem się Artu
rem Trunkhardtem i JEGO /jak 
by na to nie patrzeć/ KSIĄŻ
KĄ. Przy okazji zareklamowa
łem sprzedawaną jeszcze w księ
garniach pozycję, gdzie każdy 
mógł już sobie sam doczytać, iż 
„autorstwo Trunkhardta,, jest 
pośrednie i że posłużył się on 
inną książką Franciszka Idzi
kowskiego /informacja ta jest 
już w samym tytule/ itd.

W „Gazecie Rybnickiej,, nr 
47 /Polemiki s. 4-5/ zostałem - 
łagodnie rzecz mówiąc - skryty
kowany przez panią Elżbietę Bi
mler-Mackiewicz za: zły warsz
tat historyczny i nieznajomość 
historii, sprzeczności, podawa
nie błędnych i niewybaczalnie 
wypaczonych wiadomości, 
a pośrednio jestem dodatkowo 
podejrzewany o nieumiejętność 
czytania.

Pani Elżbieto, z punktu wi
dzenia historycyzmu, czy nawet 
historii ma pani całkowitą rację. 
Ja jednak nie miałem i nie mam 
nadal ambicji ani potrzeby pisa
nia rozpraw naukowych w ni
niejszym tygodniku. W „Abeca
dle rzeczy śląskich,, hołduję in
nemu gatunkowi literackiemu. 
Proszę zatem o przemyślenie te
go problemu. Chciałbym też, 
aby - zostając przy swoich rac
jach naukowych - przeprosiła 
mnie Pani na łamach tej gazety 
za niepotrzebną ilość określeń 
co do mojej osoby, które i tak 
nie wnoszą niczego nowego do 
rzeczowej dyskusji.

Marek Szołtysek

ABECADŁO 

RZECZY 

ŚLĄSKICH

 SŁOWO O BUDOWlE
KATEDRY

Kiedy cały Śląsk należał do 
arcybiskupstwa wrocławskiego, 
głównym kościołem diecezji by
ła oczywiście katedra we Wroc
ławiu. Jednak po przyłączeniu 
części Górnego Śląska do Polski 
i erygowaniu diecezji katowic
kiej, w Katowicach trzeba było 
wybudować Katedrę Śląską, se
minarium duchowne i kurię die
cezjalną. Śląskie Seminarium 
Duchowne, z siedzibą w Krako
wie, oddano do użytku w lis
topadzie 1929 roku, zaś kurię 
otwarto w roku 1936. Pierwsze 
prace przygotowawcze pod bu-

Oto prezbiterium Katedry 
Śląskiej ukończone i poświę
cone dnia 6 czerwca 1938 r.

budowę KATEDRY rozpoczęto 
na przełomie 1924/25 roku. 
Fundamenty pod nią położono 
w 1931 roku, jednak jej całkowi
te wykończenie nastąpiło dopie
ro wiele lat po II wojnie świato
wej. Można zaryzykować twier
dzenie, iż dzieło budowy Kate
dry Śląskiej, a zwłaszcza jej wy
stroju wewnętrznego, trwa po 
dzień dzisiejszy. Nas jednak in
teresuje tutaj okres budowania 
KATEDRY do roku 1938, kie
dy to w niedzielę 6 czerwca 
o godzinie 9.30 ks. bp. ordyna
riusz diecezji śląskiej STANIS
ŁAW ADAMSKI poświęcił go
towe już prezbiterium tej budu
jącej się świątyni. Od tego dnia

prezbiterium funkcjonowało 
w katowickim duszpasterstwie 
jako kościół parafialny pod we
zwaniem Chrystusa Króla.

Chociaż do 1938 roku nie 
ukończono dzieła budowy, to 
jednak nie zdajemy sobie nawet 
sprawy z ogromu prac, jakie 
wykonali Górnoślązacy w nieła
twych przecież czasach.

ZAKUP GRUNTÓW

23 maja 1924 roku ówczesny 
Administrator Apostolski i póź
niejszy pierwszy biskup katowi
cki ks. AUGUST HLOND za
kupił grunt pod budowę KATE
DRY o łącznej powierzchni 
58.572 metrów kwadratowych.

Cena wynosiła 130.000 dola
rów amerykańskich. Miasto 
Katowice dodało później jeszcze 
jedną morgę, a hrabia Thiele-
Winkler, były właściciel Kato
wic, podarował jeszcze ok. 
30.000 metrów kwadratowych.

KONKURS NA PROJEKT
ARCHITEKTONICZNY

Także w 1924 roku rozpisano 
konkurs na projekt architekto
niczny przyszłej Katedry. Spoś
ród 37 nadesłanych prac, wy
brano projekt pary krakow
skich architektów, Gawlika 
i Mączyńskiego.

Wybór ten uzasadniono fak
tem, że projekt przy ogólnej mo
numentalności Katedry dawał 
bardzo dobre rozwiązanie cało
ści wszystkich zabudowań die
cezjalnych, tj. samej Katedry 
oraz kurii i mieszkań dla kano
ników

O SKALI WYKONANYCH 
PRAC

Sama tylko Katedra miała
mieścić 10 tysięcy ludzi, toteż nie 
mogła być porównywalna z żad
nym innym kościołem na Śląs
ku, a tym bardziej z jakąkolwiek 
budowlą świecką. Oto jej roz
miary: długość 89 m, szerokość 
53 m, wysokość 95 m. Pod fun
damenty wykopano 23 tysiące 
metrów sześciennych ziemi, któ
rą wywieziono w 7.600 wagonach

Tak, zgodnie z projektem z 1924 roku, miał wyglądać cały kompleks 
katedralny. Powstać miała cala „dzielnica katedralna,, Katowic. 
Dzisiaj Katedra wygląda nieco inaczej, ma niższą kopulę i nie ma 
kamiennego parkanu.

wagonach kolejowych. Dlatego nie 
należy dziwić się, że pracowano 
najpierw kilka lat, zanim cokol
wiek było widać ponad ziemią. 
A fundamenty te sięgają nawet 
w kilku miejscach 16 m głęboko
ści i są grube na 3 m.

ZBIERANIE FUNDUSZÓW

Cała akcja gromadzenia fun
duszów na rzecz budowy Kate
dry przyniosła w latach 1924 - 
1937 kwotę 7.211.493 zł i 43 gr. 
Kwota ta pochodzi z następują
cych źródeł: rząd polski wpłacił - 
201.370.- zł, fundusz autonomi
cznego województwa śląskiego - 
5.042.500.- zł, wydziały powiato
we - 47.596.- złotych i 63 grosze, 
magistraty - 125.400.- zł, gminy - 
70.685.- złotych i 60 groszy, 
przemysł - 385.355.- złotych i 65 
groszy, banki - 11.584.- zł, pra
cownicy kolejowi - 780.566.- zło
tych i 62 grosze, pracownicy po
cztowi - 25.733.- zł, pracownicy 
komunalni - 4.988.- złotych i 98 
groszy, księża - 91.494.- złotych 
i 21 groszy,

Przy budowie Katedry znalazło 
pracę tysiące ludzi. A bezrobotni 
z wszystkich śląskich parafii byli 
zatrudniani przynajmniej przez 
jeden rok. W taki właśnie sposób 
Kuria próbowała sprawiedliwie 
zarządzać dobrodziejstwem pra
cy w okresie wielkiego bezrobo
cia.

urzędy parafialne - 82.859.- zł, 
stowarzyszenia kościelne 
19.998.- zł, zakony - 7.996.- zł, 
kolekty domowe - 5.349.- zł, sto
warzyszenia świeckie - 15.486.- 
zł., 141.307.- złotych zebrano 
w poszczególnych śląskich para
fiach i tak przykładowo: Kato
wice - wpłaciły 11.854.- zł, Sie
mianowice - 4.031.- zł, Wodzis
ław Śląski - 2.915.-zł, Bielsko - 
2.778.- zł, Pszczyna - 2.400.-zł, 
Mikołów - 1835.-zł, Biertułtowy 
- 1.500.- zł, RYBNIK - 1.452.- 
złote i 76 groszy, Żory - 1.381.- 
zł, Pszów - 1.310.- zł, Cieszyn - 
1.063.- zł.

Katedrę Śląską sponsorowały 
też przeróżne firmy, m.in. : Roz
głośnia Katowice, Polskie Ra
dio - Spółka Akcyjna - 500.- zł, 
Banque Franco-Polonaise - 
1000.- zł, Ludwik Karol hrabia 
Ballestrem z Kochcic - 300.- zł 
oraz wiele osób anonimowych !

MAREK SZOŁTYSEK

GAZETA RYBNICKA



S P A C E R K I E M  P O  M I E Ś C I E spacerkiem  po  m ieście  

Od kiedy 
będzie ładnie?
Władze Rybnika od dłuższe

go już czasu planują prace nad 
upiększaniem naszego miasta. 
Niestety, roboty ziemne w cent
rum miasta uniemożliwiają ja
kiekolwiek estetyczne inwesty
cje. Jednak do czerwca 1992 
roku wszystkie wykopy w śród
mieściu mają być skończone. 
Wtedy dopiero będzie można 
zaczynać! Pisaliśmy już, że pla
nuje się wyłożyć wszystkie chod
niki kształtkami, zaś w Rynku - 
posadzić więcej zieleni.

Centrum miasta na pewno bę
dzie ładne we wrześniu przyszłe
go roku, gdyż wtedy na Rynku 
grać będą orkiestry z całego 
świata. W Rybniku odbędzie się 
bowiem Międzynarodowy Fes
tiwal Orkiestr Dętych.

/s z o ł/

W poniedziałek 18 listopada 
Telewizja Polska nadała pro
gram nagrany tydzień wcześniej 
w I LO im. Powstańców Ślą
skich. Realizatorzy położyli głó
wny akcent na problematykę 
szkół wobec nowej sytuacji 
szkolnictwa od września tego 
roku.

Dzięki telewizji mieliśmy oka
zję usłyszeć o jednym z najwięk
szych i najpowszechniejszych 
problemów uczniów i nauczy
cieli - o oszczędności nakazują
cej tworzenie klas złożonych 
z blisko czterdziestu uczniów.

W Rybniku, w okresie zimo
wym, 30 proc. zanieczyszczeń 
powietrza spowodowanych jest 
dymem ze spalanego w prywat
nych piecach centralnego ogrze
wania węgla i mułu węglowego.

Nie wyobrażajmy sobie jed
nak, że właściciele domów jednorodzinnych

Telewizja 
w  liceum

Jest to fakt nigdy nie odstępują
cy polskiej szkoły, ale w dzisiej
szych czasach szczególnie uciąż
liwy.

Przedstawiono również to, co 
właściwe jest szkołom twór
czym, lekcje w klasach auto
rskich i grupach profilowanych. 
Ogólnie dobre wrażenie, wynie
sione z tych prezentacji, podniosła

jednorodzinnych z przyjemnością 
schodzą każdego zimowego 
ranka do piwnicy i zapalają 
w piecu - kopcąc sobie i innym. 
Każdy z nich wolałby oczywiś
cie regulować temperaturę 
w swoim mieszkaniu za pomocą 
pokrętła umieszczonego

przyniosła Rada Uczniowska poka
zana w chwili realizacji włas
nego programu w szkolnym stu
diu telewizyjnym. Całemu pro
gramowi towarzyszył opty
mizm, którego nie pogrzebał na
wet redakcyjny komentarz, od
noszący się do programu szkol
nego zespołu pieśni i tańca: wy
nikało z niego /nie jestem pe
wien dosłowności/, że w Ryb
niku młodzież uczy się, co praw
da, mówić i pisać po polsku, ale 
tańczy i śpiewa już zupełnie ina
czej.

/ g k /

w przedpokoju... Niestety - 
ogrzewanie gazowe i olejowe nie 
stanie się w Rybniku zjawiskiem 
powszechnym. A chociaż słysza
łem kiedyś na sesji Rady Miasta, 
że w 1994 roku Rybnik może już 
być dobrze zgazyfikowany 
/chodzi również o jakość gazu/- 
to jednak do tego czasu te 30 
proc. dymu nie zmniejszy się !

/ s z o ł /

Stróże 
w „Olimpii,,

Od czasu, gdy na terenie 
MOSiR-u w Kamieniu pró
bowali panoszyć się nasi 
prowincjonalni kryminaliści 
- hotel „Olimpia,, ma ob
stawę w postaci dwóch funk
cjonariuszy Straży Miej
skiej.

Jak poinformował na sesji 
Rady Miasta radny i jedno
cześnie dyrektor MOSiR, 
Józef Śliwka - ośrodek ten 
stał się miejscem, gdzie mie
szkańcy naszego miasta oraz 
goście krajowi i zagraniczni 
mogą czuć się całkowicie 
bezpieczni.

/s z o ł /

30 procent smrodu

SPORT TURYSTYKA SPORT * TURYSTYKA

Porażka 
po dogrywce

Mecz rybnickich koszyka
rek z AZS-em Zielona Góra 
rozegrany w sobotę 16 lis
topada, był jak do tej pory 
najbardziej dramatycznym 
spotkaniem dla rybnickiej 
drużyny. Jeszcze do przerwy 
prowadziła ona ośmioma

punktami, niestety w koń
cówce zabrakło sił i właś
ciwego opanowania ner
wów.

Efektem było doprowa
dzenie przez akademiczki do 
remisu, którym zakończył się 
regulaminowy czas gry.

Na początku dogrywki za 
faule „spadły,, z boiska dwie 
najlepsze w tym spotkaniu 
rybniczanki: Mistak i Tros
ko, bez których zespół nie 
mógł rozstrzygnąć jej na swoją

ją korzyść i musiał pogodzić 
się z czteropunktową porażką.

AZS ZIELONA GÓRA - 
ROW RYBNIK 

89:85/41:49; 78:78/ 
ROW : K. MISTAK 20, T. 
TROSKO 22, F. SZULIK 8, 
L. MALINOWSKA - SZA
RZYŃSKA 12. S. STASIU
KIEWICZ 15, G. FULBI
SZEWSKA 8,
Dla AZS-u najwięcej: M. 
GONCARZ 24.

/ wack/

Ż u ż lo w y
fa n k lu b

Grupa młodych ludzi posta
nowiła założyć przy rybnickim 
klubie, podobnie jak to jest 
w wielu innych żużlowych oś
rodkach, SPEEDWAY FANC
LUB z prawdziwego zdarzenia. 
Długo nosili się z tym zamiarem, 
wreszcie zjawili się w naszej redakcji

redakcji z prośbą o krótki anons. 
Miło więc nam poinformować, iż 
pierwsze spotkanie tych, którzy 
chcieliby zostać członkami bądź 
tylko sympatykami rybnickiego 
SPEEDWAY FANCLUBU, od
będzie się w piątek 29 listopada 
o godzinie 17.30 w świetlicy klu
bowej, mieszczącej się w budyn
kach klubowych obok stadionu 
przy ulicy Gliwickiej. W imieniu 
grupy inicjatywnej zapraszamy 
na nie wszystkich sympatyków 
speedwaya od lat 7 do 99 i więcej.

Jak Marynia maJakiś czas temu, na swoim 
kolejnym spotkaniu obradowa
ła RADA LIGI ŻUŻLA, która 
z jednej strony zajęła się sprawa
mi związanymi z zakończonym 
sezonem i tymi, które czekają 
nas w roku przyszłym. Sporo 
emocji wzbudziła jak zwykle 
kwestia kalendarza rozgrywek 
w obu ligach. Podczas gdy na 
Wyspach Brytyjskich mecze od
bywają się w ciągu tygodnia, 
a niedziela jest dniem z reguły 
wolnym od żużla, u nas wręcz 
przeciwnie - to właśnie niedziela 
pozostaje terminem najbardziej 
atrakcyjnym, w którym liczyć 
można na dużą frekwencję wi
dzów.

Takie to już w polskim żużlu 
panują zwyczaje, a niedziela bez 
zawodów żużlowych wydaje się 
być niewiele warta. Sprawę 
komplikują imprezy rangi mist
rzostw świata oraz terminy, któ
re zarezerwować trzeba na róż
nej maści test - mecze kadry, tak 
seniorów, jak i juniorów.

Według pierwszego projektu 
kalendarza rozgrywek drugiej li
gi, rybniczanie swoją walkę 
o powrót do pierwszej ligi roz
poczęliby od wyjazdowego spo
tkania z Ostrowią, po czym już 
na własnym torze zmierzyliby 
się z drużyną GKM-u. Pierwszą

rundę kończyłoby spotkanie 
z Unią Leszno w Rybniku, nato
miast rundę rewanżową rozpo
częłoby spotkanie tych samych 
zespołów w Lesznie.

Meczem ostatnim w sezonie 
byłby tedy mecz z Ostrowią na 
swoim torze, po którym, jeśli 
wszystko przebiegać będzie zgo
dnie z założeniami taktycznymi, 
można będzie świętować powrót 
do pierwszej ligi. Ale póki co, do 
tego jeszcze daleko. Roman Nie
myjski zamierza również zorga
nizować przynajmniej trzy inte
resujące turnieje, wśród których 
będzie memoriał J. Ciszewskie
go i mecz drużynowy z jakimś 
doborowym rywalem, i to nie
koniecznie z polskiej ligi.

Niestety, nic nie drgnęło 
w sprawie młodzieżowców i za
powiada nam się kolejny sezon 
obligatoryjnych startów żużlo
wej „nowej fali,,, które tyle ner
wów psują widzom, płacącym za 
oglądanie tych najlepszych, nie 
zaś nieletnich nieudaczników, 
którzy odbębnić muszą swoją 
ligową pańszczyznę, by po swoim

im trzecim starcie spokojnie 
udać się do szatni i odfajkować 
kolejny w swej karierze mecz 
ligowy.

Prawda jest oczywista; system 
nakazowy nie przysporzy pol
skiemu speedway’owi klaso
wych zawodników, którzy mog
liby skutecznie walczyć z żuż
lową arystokracją. W boksie ist
nieje i funkcjonuje podział na 
kategorie wagowe, zapobiegają
cy rażącym dysproporcjom. 
W żużlu do jednego biegu wy
stawiamy mistrza świata i juniora

 X /  tak bywało w minionym 
sezonie/, którego umiejętności 
pomnożone nawet dziesięcio
krotnie i tak niewiele zwiększają 
jego szanse! Można oczywiście 
traktować to wszystko jako nie
powtarzalną okazję i wielkie 
przeżycie, tylko że nasz mło
dzian jest tym faktem tak przeję
ty, iż jego reakcja na np. pod
niesienie taśmy wydłuża się 
w czasie niemal w nieskończo
ność. Nie wspomnę już o dys
tansie dzielącym zawodników 
na mecie, gdyż często

na imię?
sto przypomina to raczej wyścig 
kolarski, w którym lider posta
nowił zorganizować samotną 
ucieczkę.

Nielsen i Pedersen nigdy nie 
korzystali z regulaminowych 
przywilejów, a mimo to są naj
lepszymi żużlowcami świata. 
Niestety we władzach żużlowych 
nie ma przedstawicieli żużlowej 
publiczności, która mogłaby 
bronić swoich interesów i doma
gać się likwidacji tego kontro
wersyjnego i małoefektywnego 
punktu w żużlowym regulami
nie. Warto chyba powrócić do 
praktyki sprzed lat, kiedy mło
dzieżowcy w czasie meczu ligo
wego rozgrywali swoje wyścigi, 
których wynik nie był wliczany 
do punktacji całego spotkania. 
Bez niepotrzebnego obciążenia 
psychicznego walczyli ze swoimi 
rówieśnikami, przyzwyczajając 
się powoli do atmosfery poważ
nego meczu, mając okazję za
prezentowania swych umiejęt
ności publiczności. A sportowa 
publiczność na całym bożym 
świecie ma to do siebie, że pragnie

pragnie oglądać nie tylko gwiazdy, 
ale także nowe twarze i zawod
ników, którzy mogliby stawić 
czoła uznanym mistrzom. Taka 
kolej rzeczy sprawia, że młody 
sportowiec musi po prostu SAM 
walczyć o swoje miejsce w dru
żynie; pozbawiony przywilejów 
nabiera tego, jakże potrzebnego 
w sportowej rywalizacji na to
rze, boisku i ringu, hartu ducha.

Z ekonomicznego punktu wi
dzenia bardziej opłaca się wy
chować własnego zawodnika, 
niż za ciężkie pieniądze pozys
kiwać ich z innych klubów, a ki
bicom nieobce jest pojęcie swoj
skości, więc większą sympatią 
darzą zwykle swego niż tego 
z krajowego „importu,,.

Trzeba wreszcie zrozumieć, że 
opiekuńczość i cieplarniane wa
runki jak dotąd nie zaowocowa
ły talentami na miarę światową, 
a publiczność ma już dosyć ofiar 
ponoszonych rzekomo dla dob
ra polskiego żużla i oglądać chce 
najlepszych, bo za to płaci! Tak 
jest na całym świecie i nie tylko 
w przypadku sportu.

Do rozpoczęcia sezonu roku 
1992 czasu jest sporo i nie moż
na go zmarnować na debaty na 
temat: jak Marynia ma na 
imię???

Wacław TROSZKA
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Konkurs gawędziarzy

Dobry żart -
Wydział Kultury Urzędu 

Miasta Rybnika zaprasza 
młodzież szkół ponadpods
tawowych, studentów, a tak
że Panie i Panów bez wzglę
du na wiek, miejsce zamiesz
kania i wykonywany zawód 
/chętnie widziani także eme
ryci/ - do udziału w KON
KURSIE GAWĘDZIA
RZY, który odbędzie się 
w czwartek 12 grudnia 1991 
r. o godz. 15.30 na MAŁEJ 
SCENIE w Rybniku, przy 
ul. Kościuszki 54 /budynek 
Politechniki Śląskiej/.

Konkurs ma na celu wy
szukanie ludzi mających 
szczególny dar opowiada
nia, dzięki któremu zwykłe 
wydarzenie opisane ich sło
wami nabiera cech „żywego 
obrazu„, a żart czy skecz 
zaprezentowany przez gawę
dziarza zmusza nas do nie
pohamowanego śmiechu.

Tematem gawędy - opo
wiadania mogą być zwykłe, 
codzienne wydarzenia, włas
ne przeżycia z czasów obec
nych albo dawnych, bądź

dużo wart!
historyjki, kawały czy „go
dki„ publikowane w książ
kach lub czasopismach.

Prezentacja gawędy jest 
całkowicie dowolna: może to 
być monolog jednej osoby lub 
wystąpienie w grupie / nie 
większej jednak niż 3-osobo
wej/, teksty mogą być ubar
wiane przyśpiewkami, wsta
wkami muzycznymi, pokaza
mi zręcznościowymi itp. Pro
gram prezentowany przez 
wykonawcę może składać 
się z jednej, dwóch i więcej 
gawęd - ale koniecznym wa
runkiem jest, żeby występ nie 
przekroczył w sumie 10 mi
nut.

Gawęda wykonywana 
może być w języku literac
kim lub w gwarze i to nie 
tylko śląskiej. Mile są wi
dziane inne gwary, prezen
tować mogą się także lwo
wiacy, wileńczycy i wszyscy 
ci, którzy w sposób ciekawy, 
oryginalny albo zabawny 
przekażą coś ciekawego i go
dnego uwagi. Występy po
szczególnych gawędziarzy 
oceniać będzie z jednej

strony grono fachowców - 
z drugiej - publiczność, która 
przyzna swojemu wybrańco
wi NAGRODĘ PUBLICZ
NOŚCI.

Wszystkie osoby wystę
pujące w KONKURSIE 
otrzymają pamiątkowe dyp
lomy, a osobom wyróżnio
nym przez jury i publicz
ność, przyznane zostaną at
rakcyjne nagrody jak rów
nież podjęta zostanie stała 
współpraca artystyczna, za
pewniająca występy na est
radzie podczas wiosenno-le
tnich koncertów niedziel
nych dla mieszkańców Ryb
nika i innych okolicznych 
miast. Udział w KONKUR
SIE zgłaszać można listow
nie pod adres: URZĄD 
MIASTA , Samodzielne 
Stanowisko do Spraw Kul
tury, 44-200 Rybnik, ul. 
Chrobrego lub telefonicznie: 
nr 26141 - wewn. 22, pod 
którym to numerem można 
też uzyskać wszelkie infor
macje dotyczące KONKU
RSU.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 
4 grudnia 1991 roku.
/Organizatorzy zapewniają 
zwrot kosztów podróży uczest
nikom nie reprezentującym żad
nej szkoły lub instytucji kultura
lnej/

/ p k /

Przedłużono
wystawę!

Niedawno informowaliś
my, że dobiegła końca wy
stawa „100 lat emalierstwa 
w Silesii,,, która czynna była 
przez cały październik w za
kładowym muzeum HUTY

Owoce
konkursu

29 listopada /p iątek / 
o godz. 13.00 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Ryb
niku, zostanie otwarta wy
stawa pod tytułem „Narko
mania - droga do nikąd,,.

W czasie otwarcia zostaną 
wręczone nagrody laurea
tom konkursu na plakat 
związany tematycznie z nar
komanią.

SILESIA.
Dla tych, którzy nie zdą

żyli jej obejrzeć, mamy dob
rą wiadomość: wystawę 
przedłużono i można ją zwie
dzać do końca bieżącego ro
ku, od poniedziałku do piąt
ku, w godzinach od 11.00 do 
13.00.

W muzeum kupić także 
można pamiątkowe przed
mioty emaliowane.

/r e d /

Znaczki
Jerzego Mańki

W dniach od 29 listopada 
1991r. do 7 grudnia 1991 r. 
w sali kameralnej ZDK 
KWK „Marcel„ w Radlinie, 
odbędzie się XX indywidual
na wystawa filatelistyczna 
JERZEGO MAŃKI pt. 
„Jan Paweł II na znaczkach 
świata,, oraz „Górnictwo na 
znaczkach świata,,.

Wystawa zorganizowana

Fatałachy z naszej szafy

Abecadło mody
Poszczególne litery alfabetu 

już wielokrotnie były wykorzys
tywane do obrazowego przed
stawienia aktualnie obowiązu
jącej modnej sylwetki.

Przed laty sportowe bluzy 
okrzyknięto mianem T-shirt 
i do dziś tak się je nazywa. 
Potem pojawiła się linia Y - tak 
przedstawiano wszystko w do
bie szerokich ramion. Dziś ra
miona są węższe, choć poduszki 
nie zniknęły tak zupełnie, jak im

przepowiadano. Następnie, już 
zupełnie niedawno, lansowano 
i lansuje się nadal linię A, okreś
lając tak ubiory rozszerzane od 
samej góry. Do nich należą tak 
chętnie noszone krótkie flauszo
we płaszcze, a w lecie należeć 
będą sukienki na obraz i po
dobieństwo rozszerzanych ko
szulek z lat 60.

I oto w żurnalach pojawia się 
następna, nieopatrzona jeszcze 
literka.

Tym razem określa ona 
wszystkie te rzeczy, które roz
szerzają się dołem i wymagają 
cienkiej talii. A więc ubieramy 
się na X !

Na zdjęciu: czarny płaszczyk 
o czystej linii X.

Wróżka

Wystawę będzie można 
oglądać do dnia 29.02.1992 
r. w godzinach otwarcia bib
lioteki.

została z okazji tegorocznej 
Barbórki i czynna będzie co
dziennie od godz. 10.00 - 
18.00

n o w i n k i  w  K u c h n i

Parówki z ciastem kukurydzianym
1 szklanka mąki, 2 łyżki cukru, 

2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
1 łyżeczka soli, 3/4 szklanki kuku
rydzy, 1 jajko, 1 szklanka mleka, 
1/3 szklanki oliwy lub oleju, 1/2 
szklanki posiekanej cebuli, 6 pa
rówek, 1 łyżka musztardy, 1 łyż
ka oliwy lub oleju

Piekarnik nagrzać do tempera
tury 180 stop. C. Do miski wsy
pać mąkę, cukier, sól i proszek 
do pieczenia. Dodać kukurydzę 
i wymieszać. Dodać jajko po

połączone z mlekiem, oliwę oraz 
cebulę i wymieszać ciasto. Wlać 
je do wysmarowanego tłusz
czem naczynia żaroodpornego. 
Parówki naciąć z jednej strony 
i położyć na cieście nacięciem do 
góry. Piec 20 min. Musztardę 
wymieszać z łyżką oliwy, po
smarować pędzelkiem parówki 
i znowu piec 20 min. Wyjąć 
z piekarnika, podzielić na 6 po
rcji i podawać z ostrym keczu
pem lub bardzo ostrym sosem 
pomidorowym.

NOTES DOMOWY

o
RYBNlCKA

KSIĄŻKA TELEFONICZNA
28782 Czempiel Piotr Wawelska
22114 Czempiel Henryk R. Luksemburg
25148 Czempiel Jerzy Findera
25397 Czempik Gerard Grunwaldzka
21945 Czempik Wiktor Wiejska
23615 Czempik Wiktor Rudzka
24331 Czempik Małgorzata Dworek
27535 Czernek Jerzy Mglista
23328 Czerepkowski Piotr Zawadzkiego
28680 Czerniakowski Tadeusz Dąbrówki
22553 Czernicka Jadwiga Kościuszki
21398 Czernik Jerzy Wodzisławska
27414 Czernik Stanisław Niedobczyce
24809 Czerwiński Czesław Dworek
24698 Czerwiński Ryszard Westerplatte
21650 Czerwiński Edward Hibnera

26149 Czerwiński Tadeusz Mglista
26183 Czeczor Marian Stawowa
26428 Czichos Franciszek Chabrowa
24086 Czogała Franciszek Grunwaldzka
26177 Czobot Wiesław Floriańska
28970 Czubkowski Zbigniew Orzepowicka
28469 Czupryna Tadeusz Orzepowicka
23346 Czyszczan Marian Raciborska
21708 Czyż Lucjan Popielów
27762 Ćmok Bonifacy Westerplatte
21982 Ćmok Norbert S. Vallier
21564 Ćwięk Arkadiusz Gliwicka
23959 Dacko Jerzy Żużlowa
23178 Daniuk Irena Piasta
23278 Danel Anna Raciborska
28922 Danel Maria Orzepowicka
22948 Danowski Bolesław Jankowicka
24036 Danecki Jerzy Żużlowa
22109 Danelkiewicz Bogumił 3 Maja
22404 Dajka Jerzy Olszowa
24533 Dąbrowska Małgorzata H. Sawickiej
27661 Dąbrowska Krystyna Rynkowa
28211 Dąbrowski Wiesław Mglista
21859 Dąbrowski Zygmunt Piownik
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Koszałki - op a łk i

Nieszczere
świętowanie

Pamiętacie czasy, gdy biało-
czerwoną wywieszoną na pierw
szego maja trzeba było szybko 
zdjąć przez trzecim dniem tegoż 
miesiąca? Gdy w latach osiem
dziesiątych jedna z przybudó
wek rządzącej partii przywłasz
czyła sobie trzeci dzień maja na 
swoje święto, wywołało to god
ne pożałowania zamieszanie 
w nawykach społecznych. Jedni 
nie ściągali flag nawet do dzie
wiątego maja, inni wybierali do
godny dla siebie dzień, a pozos
tali wcale... Ostatni spór wokół 
czczenia miał miejsce między 
poprzednim prezydentem, a po
przednim parlamentem. Wygrał 
parlament, ale narodowe święto
wanie nie przegrało - przesunięto 
tylko datę narodowego święta.

I tak to wykorzystywanie his
torii narodu na użytek aktual
nych potrzeb ideologicznych 
trwa. Co rusz widzimy wokół 
obalanie pomników i stawianie 
nowych. Praktyczni Rzymianie 
/starożytni/ wpadli na pomysł, 
by zmieniać wyłącznie głowy 
posągów ubóstwianych ceza
rów, którzy nazbyt często się 
zmieniali. A u nas marnotraw
stwo: ścina się nie tylko całe 
posągi, ale i cokoły!

Co mamy w zamian? Gdy 
trzeba uświęcić pomnik - skąd
inąd pamiątkę autentycznego 
poświęcenia się sprawie ojczyz
ny - wystarczy w apelu wygłasza
nym przy nim od lat /choć in
nego dnia/ zmienić niektóre sło
wa: usunąć jedne, wstawić drugie.

U suw a się bojowników 
PPR, żołnierzy GL, tych, którzy 
„odnaleźli prostą drogę do Lu
dowej Ojczyzny i stanęli u boku 
Armii Radzieckiej,,, „bohaterów

bohaterów bitwy spod Lenino,, itp., 
itd. Skreśleń jest dużo, gdyż 
grandilokwencja towarzyszy od 
propagandy nie znała umiaru.

To, co z dawnej wersji apelu 
ZOSTANIE, jest wystarczająco

aktualne i nikogo nie urazi. Kto 
pamięta, co tutaj mówiono 
przed rokiem, czyje prochy wy
woływano, czyje poświęcenie 
wykorzystywano? Nikt bowiem 
nie słucha, a jeśli słucha, to nie 
rozumie, a jeśli nawet rozumie, to 
i tak zaraz zapomina, bo wie, że 
czci /tzn . wywołuje i wykorzys
tuje/ na doraźny użytek.

O wiele mniej trzeba WSTA
WIĆ /to  również zasługa reto
rów minionej epoki/: wystarczy 
„Polskę,, przerobić na „Rzecz
pospolitą Polską,,. I już! Apel 
gotowy - mamy to z głowy.

Nie wierzę w szczerość inten
cji żonglerów słownych, którzy 
nadal uprawiają na naszych 
oczach historyczny taniec... po 
linii. Jakiż bowiem pożytek 
z uprawiania takiej magii słowa, 
wiary, że co się powie, to zaist
nieje? Chyba odebranie nam 
wszystkim wiary w sens tego, co 
się mówi, czyli poszerzanie ob
szarów społecznej nieufności. 
Chyba podważenie wiary w sens 
patriotycznych wysiłków. A mo
że właśnie o to chodzi?

KRONIKARZ

NASZE 

PROPOZYCJE

Duża Scena ROK

27 listopada, godz. 10.30 
i 13.00, spektakl pt. „PINO
KIO,, w wykonaniu Teatru Za
głębia z Sosnowca, cena biletu
10.000. -zł.

30 listopada, godz. 16.00, „JA
ŚNIE PANIE HRABIO... czyli 
kabaret KRZYSZTOFA DAU
KSZEWICZA,,, cena biletu
25.000. - zł.

3 grudnia, godz. 11.30 , Aka
demia z okazji Dnia Górnika 
dla młodzieży Technikum Gór
niczego /impreza zamknięta/ .

3 grudnia, godz. 18.00, KON
CERT SYMFONICZNY orkiestry

orkiestry Filharmonii ROW pod 
dyr. SŁAWOMIRA CHRZA
NOWSKIEGO, na fortepianie 
gra LASZLO BARANYAY 
/W ęgry/, w programie : UWE
RTURA EURYANTHE K.M. 
Webera, KONCERT FORTE
PIANOWY A-dur /KV 414/ 
W.A. Mozarta, 8 SYMFONIA 
F-dur L. van Beethovena, bilety 
do nabycia w kasie TZR.

Mała Scena ROK

30 listopada, godz. 18.00 -
24.00, DYSKOTEKA AND
RZEJKOWA z występem kaba
retu KRZYSZTOFA DAUK
SZEWICZA pt.„JAŚNIE PA
NIE HRABIO...,,, cena biletu
60.000. -zł

1 grudnia, godz. 18.00, DYS
KOTEKA BARBÓRKOWA, 
cena biletu 15.000.-zł,

2 grudnia - 5 grudnia,
godz. 11.00, pokaz towarów im-

importowanych znanych firm za
chodnich Przedsiębiorstwa Wie
lobranżowego EPOX z Sosnow
ca, w programie wskazówki na 
temat zdrowotnego wykorzys
tywania przedstawionych towa
rów, wstęp bezpłatny.

5  mi n u t  łaman ia g ł o w y

Obrysowany grubą kreską 
kwadrat wstaw w odpowiednie 
pole.

Rozwiązanie krzyżówki nr 40 

Poziomo:
1. szewc, 5. wyspa, 8. 0pole,
10. kopyto, 11. kangur, 12. cer
kiew, 14. tender, 16. Lipawa, 
18. profesjonalista, 19. snopek,

22. siniak, 25. satrapa, 26. arnika, 
27. namowa, 28. suwak,
29.Tkocz, 30.Agata

Pionowo:
2. zapłon, 3. Cooper, 4. kolekcjo
nerstwo, 5. weksel, 6. pogoda, 
7. okręt, 9. brona, 12. Celebes, 
13. wialnia, 15. ekran, 17. watra, 
19. sezam, 20. ogonek, 21. ka
masz, 22. spinka, 23. import,

24.Kadar

Wśród czytelników, którzy na
deślą prawidłowe rozwiązanie 
do 4 grudnia 1991 roku, wyloso
wana zostanie nagroda w po
staci KASETY VIDEO.

Rozwiązania prosimy przesy
łać na nasz adres: „Gazeta Ryb
nicka,,, Rybnik, ul. Kościuszki 
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NOTES DOMOWY
N O W E  N A Z W Y  

R Y B N I C K I C H  U L I C
wchodzą w  życie 1 stycznia 1992

- Marcina Kasprzaka
- Marcelego Nowotki

Osiedle 1000 lecia
- PPR

- ks. Jerzego Popiełuszki
- „Szczęść Boże,, / 9 /

- Gen. Janke

Popielów
- Wandy Wasilewskiej

Radziejów
- PKWN

Rybnicka Kuźnia
- Gwardii Ludowej
- /nowa ulica/

- Jana Dzierżonia

-Jana Rericha /3 /

- św. Maksymiliana
- ks. Konrada Szwedy

Śródmieście
- Stanisława Kunickiego
- Aleksandra Zawadzkiego
- Ludwika Waryńskiego
- Hanki Sawickiej
- Manifestu Lipcowego
- Karola Świerczewskiego
- Jurija Gagarina
- Ludwika Groborza

- Jadwigi i Feliksa Białych
- Miejska
- Ks. dr St. Siwca
- Mariańska
- Parkowa /12/
- Mjra Władysława Mażewskiego/13/
- Antoniego Staiera /1 4 /
- kpt Leopolda Janiego/15/

Rybnik - „Północ„
-Janka Krasickiego - Maksymiliana Basisty

Smolna
- Małgorzaty Fornalskiej - św. Jadwigi

Osiedle Wieczorka
- Osiedle Wieczorka
- Róży Luksemburg
- Pawła Findera
- St. Dubois

- Osiedle Dolne
- Pawła Cierpioła /1 6 /
- św. Józefa
- Obrońców Rybnika

c.d. nastąpi

GAZETA RYBNICKA


