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PROGRAM IMPREZ
CENTRUM RYNEK

1. V. sobota - godz. 15.00
występ artystów z cyrku ukraińskiego /akrobacje, pokazy 
zręcznościowe/
2. V. niedziela - godz. 16.00
występ Rozrywkowej Orkiestry Dętej z Domu Kultury 
w Niedobczycach
3. V. poniedziałek - godz. 10.00
wymarsz pocztów sztandarowych oraz orkiestr z ulicy 
Zamkowej do kościoła św. Antoniego na mszę św. w in
tencji Ojczyzny. Po mszy przemarsz na Rynek 
- godz. 12.00
Uroczysty koncert połączonych chórów: „Schola 
Cantorum,,, „Mickiewicz„, „Seraf,,, „Słowiczek,, oraz 
oriestry dętej z Niedobczyc 
- godz. 16.30
„Koncert wiosenny,, - gra zespół dixielandowy pod dy
rekcją Czesława Gawlika

HALA SPORTOWA - BASEN KRYTY 
przy ul. Powstańców 40 

1-2-3.V. - codziennie w godz. 15.00 - 19.00 
festyn - wspólna zabawa z udziałem zespołu instrumental
no-wokalnego „Tacy Sami,,, gry, zabawy, konkursy - dla 
uczestników nagrody

MUZEUM w Rybniku
zaprasza do zwiedzania wystawy pt. „Powstańców nie 
wiążą wersalskie traktaty - III Powstanie Śląskie,, w Miejs
kiej Bibliotece Publicznej przy 
ul. Szafranka 7______________________

OSIEDLE „NOWINY,,
1. V. SOBOTA
godz. 9.00 - Szkoła Podstawowa Nr 31 
Turniej koszykówki klas V-VI 
godz. 10.00 - Stadion, ul. Broniewskiego 
Turniej piłkarski dzikich drużyn do lat 12 
godz. 12.00 - Szkoła Podstawowa Nr 31 
Turniej koszykówki klas VI I-VIII 
godz. 14.00 - Klub „PROXIMA,,
Turniej bilardu dla dziewcząt i chłopców
2. V. NIEDZIELA
godz. 13.00 - Stadion, ul. Broniewskiego 
Koncert orkiestry dętej 
godz. 14.00 - Klub „PROXIMA,,
Konkurs tańca
godz. 15.00 - Stadion, ul. Broniewskiego

ZAPROSZENIE
do wspólnych obchodów Święta 3 Maja

W tym uroczystym dniu pragniemy nawiązać do tradycji 
wspólnego świętowania. Niech wyrazem naszej patriotycznej 
postawy będą przystrojone barwami narodowymi frontony 
domów, firm i instytucji publicznych. Spotkajmy się o godz.
10.00 przed Urzędem Miasta na ul. Zamkowej. Przejdziemy 
stamtąd do kościoła św. Antoniego, by uczestniczyć we mszy 
świętej za Ojczyznę o godz. 10.30. Po mszy świętej 
przejdziemy w pochodzie na nasz Rynek, na którym odbywać 
się będą świąteczne imprezy.

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Miasta Rybnika

Mecz oldboyów
3.V. PONIEDZIAŁEK
godz. 9.00 - Szkoła Podstawowa Nr 11 
Turniej piłki siatkowej do lat 15 
godz. 12.00 - Szkoła Podstawowa Nr 11 
Turniej siatkówki /mężczyźni pow. lat 15/ 
godz. 10.00 - 13.00 Stadion ul. Broniewskiego 
Biegi dla wszystkich /dla dzieci i 
dorosłych/
godz. 14.00 - 15.30 Stadion
Finałowy mecz piłki nożnej o MISTRZOSTWO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OSIEDLA „NOWINY,,
godz. 16.00 - 18.00 Stadion
Gry i zabawy sportowe
LIGOTA
3.V. PONIEDZIAŁEK
godz. 12.00 - Klub „Harcówka,,, ul. Zakątek 19 
Tradycyjne spotkanie kombatantów i 
powstańców śląskich - wspominki, wspólne 
śpiewy, tradycyjna grochówka 
godz. 15.00 - Plac przed Klubem „Harcówka,,
MINI FESTYN WIOSENNY w programie m.in.
występ zespołu, gry i zabawy z nagrodami
/dla dzieci i młodzieży/, na zakończenie
dyskoteka
NIEDOBCZYCE
1.V. SOBOTA
godz. 14.00 - MUSZLA KONCERTOWA W PARKU 
w Niedobczycach
FESTYN MAJOWY - w programie: występ zespołu
tanecznego, konkursy z nagrodami, koncert
orkiestry dętej, pokazy modeli latających
zdalnie sterowanych, występ artystów z
cyrku ukraińskiego
NIEWIADOM
1. V. SOBOTA
godz. 18.00 - Festyn przed kawiarnią „Czyn,, 
BOGUSZOWICE
1. V. SOBOTA
godz. 18.00 - Kino „ZEFIR,,
„TU RADIO CE-KA-EM,, - program satyryczny
w wykonaniu zespołu „Desant,, oraz gościnnie
Kazimierza Grześkowiaka
godz. 10.00 - Dom Kultury w Boguszowicach
Gry i zabawy komputerowe dla dzieci, pokazy
łączności radiowej /przez członków klubu
krótkofalowców/
2. V. NIEDZIELA
godz. 10.00 - PARK na osiedlu - teren wokół basenu 
pokaz modeli latających 
godz. 15.00 - Kino „ZEFIR,, 
bezpłatny seans filmowy dla dzieci 
CHWAŁOWICE 
1.V. SOBOTA
godz. 11.00 - PARK przy Domu Kultury kop. 
„Chwałowice,,
FESTYN MAJOWY, w progamie m.in. występy 
zespołów muzycznych, koncert orkiestry dętej, gry 
i konkursy z nagrodami dla dzieci itp.
OŚRODEK „KOTWICA„ NAD ZALEWEM 
1.2.3.V. SOBOTA - REGATY O PUCHAR 
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
1. V. godz. 9.00 - zgłoszenia osobowe załóg i jachtów 
godz. 11.00 - 15.00 - regaty /Zalew Rybnicki/

2. V. godz. 11.00 - start do regat /przewidywane 2 biegi/
3. V. godz. 12.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

W numerze:
★  Religia w szkole
★  Dwóch Korfantych
★  Zakwitł nam teatr

W czwartek o godz. 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicz
nej otwartą została wystawa poświęcona w całości III 
Powstaniu Śląskiemu pt. ’’...Powstańców nie wiążą wersals
kie traktaty." Otwarcia wystawy dokonała Genowefa GRA
BOWSKA (na zdjęciu), dyrektor Muzeum w Rybniku. 
Komisarzem wystawy jest historyk Renata PARYZEK.

Część eksponatów to rodzinne pamiątki Miry i Zdzisława 
KRZYWIŹNIAK oraz Kazimiery i Henryka DREWNIOK

Lekcja z prezydentem
W auli I L.O. im. Po

wstańców Śląskich odbyło 
się w czwartek spotkanie 
prezydenta miasta Józefa 
MAKOSZA z młodzieżą 
szkoły. Prezydent przypom
niał swoje szkolne lata, po 
czym, jak na byłego nauczy
ciela przystało „wyrwaną 
z ławki,, licealistkę zapytał 
o jej opinię na temat doko
nujących się w Rybniku 
zmian. Pytania młodych lu
dzi, na które prezydent odpowiadał

odpowiadał bardzo skrupulat
nie, nie unikając dowcip
nych i bardzo obrazowych 
przykładów, dotyczyły tego 
wszystkiego, co interesuje 
młodych ludzi: kultury, 
możliwości spędzania wol
nego czasu, rekr eacji, ale 
również zmian urbanistycz
nych i gospodarczych w na
szym mieście.

Spotkanie przebiegało 
w iście gimnazjalnej atmo
sferze, typowej dla tej auli 
i teej szkoły. /w a c k /

SILESIA
240 latma już

„ W pięknym co do swego 
położenia i krajobrazu powie
cie rybnickim, zielonością 
lasów i pól uwieńczonym, 
rozwija się przemysł coraz to 
bardziej. Z rąk jego wyrosły 
tu zakłady olbrzymie kopalń 
i hut, wysokich pieców i kolei 
żelaznych. Z dnia na dzień 
rozlega się huk na około 
murów i rusztowań, zaś las 
kominów unosi się nad 
okolicą. Huczące, tętniące 
życie, pogrążone za dnia 
w parę i dym, w nocy zaś 
w blask wielu tysięcy świateł. 
Jak nikłym wydaje się 
człowiek wśród tego ogromu 
ruchu , przemysłowego, 
a jednak wielkim jest on 
i panem wszystkich kół i ko
minów. Tu ojczyźnie sil 
swych użycza, tu ona mu daje, 
co dla życia mu potrzebne.,, 
Tymi słowami rozpoczął Ar
tur Trunkhardt w roku 1925 
wstęp do uzupełnienia his
torii dawnego Państwa Ryb
nickiego w rozdziale do
tyczącym przemysłu i hand
lu. Ziemia rybnicka, dzięki 
pokładom niskoprocentowej

niskoprocentowej rudy żelaza, już w daw
nych czasach była 
znaczącym ośrodkiem pro
dukcji żelaza. W dorzeczu 
Rudy jak grzyby po deszczu 
powstawały fryszarki - piece 
do gryszowania, czyli 
świeżenia surówki z żelaza. 
W pięknej, zalesionej okoli
cy Rybnika w 1753 ówczes
ny właściciel tej ziemi hrabia 
Emanuel Węgierski wybu
dował tu w Paruszowcu piec 
do wytopu żelaza i to zda
rzenie dało początek dwu
stuczterdziestoletniej już 
dziś historii tego, co dziś 
nosi nazwę Rybnickich 
Zakładów Metalowych 
„Huta Silesia,,.

W kwietniu 1788 hrabia 
Węgierski sprzedał hutę 
wraz z całym państewkiem 
rybnickim królewskiej izbie 
do spraw wojennych i do
men państwowych za 
400.000 talarów. Z powodu 
różnych zmian w organizacji 
pruskiej administracji
państwowej także Hutę Sile
sia poddano wewnętrznej re-

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Silesia ma już 240 lat
c. d. ze str. 1
organizacji. Następował jed
nak jej dalszy rozwój. 
W 1809 roku wybudowano 
tu wielki piec, zaś w 1810 
wybudowano budynki ad
ministracyjne królewskiego 
urzędu hutniczego. W 1823 
roku powstała tu walcow
nia, czyli tzw. huta „Eliza,,
o dwukołowym napędzie
wodnym oraz cztery piece 
do zgrzewania. Umową ku
pna z dnia 17-go maja 1864 
hutę nabył Izydor Mamroth. 
W 1872 przeszła ona na 
własność Górnośląskiego 
Towarzystwa Akcyjnego
Walcowni Żelaza, jednak już 
w sierpniu 1885 na mocy 
przetargu przymusowego 
właścicielami jej zostali Sa
lomon i Kasper Lachmano
wie, którzy prowadzili ją da
lej pod nazwą „Lachman. 
Zakłady Hutnicze i Sztan
cownia,,. W 1889 całą po
siadłość ziemską i hutniczą 
rozparcelowano.

W 1890 hutę nabyła firma 
C aro -H egenscheid t/C o ., 
która kilka lat później zmie
niła nazwę na „Emaliernie
i Fabryka Wyrobów Meta
lowych Caro Hegensche
idt,„ zaś w 1907 przybrała 
nazwę „Huta Żelaza Sile
sia,,.

Ta właśnie firma w roku 
1898 wybudowała walcow
nię, która pracowała do 
1972 r. Nowy obiekt obej
mował wydział pras, 
urządzenia do planierowania

planierowania wyrobów, obróbkę blach 
i wydział emalierni wypo
sażony w 24 muflowe piece. 
W dalszej kolejności wybu
dowano wydział wyrobów 
z niklu, a cały zakład prze
mianowano na Emaillewer
ke und Metalwaren Fabri
ken Silesia AG. Po I wojnie 
światowej firma blisko 
współpracowała z prze
mysłem niemieckim, prze
twarzając na produkty final
ne półprodukty sprowadza
ne z Niemiec. W 1937 r. huta 
zostaje wykupiona przez 
Stowarzyszenie Górnictwa 
i Hutnictwa, którego 
głównym udziałowcem było 
państwo polskie. W latach II 
wojny światowej produkcja 
cywilna zostaje częściowo 
zastąpiona produkcją dla 
wojska: hełmy, łuski do na
boi, części do czołgów i sa
molotów.

Po wojnie mimo dużych 
zniszczeń, produkcję
podjęto już w marcu 1945 
roku. W 1946 roku huta zo
stała znacjonalizowana i od 
tej pory działa pod nazwą 
Rybnickie Zakłady Wy
robów Metalowych „Huta 
Silesia,,. Po wojnie urucho
miono m.in. produkcję 
chłodziarek i zamrażarek, 
szkliwa emalierskiego, grzej
ników wodnych i olejowych, 
wirówek. W 1972 zamknięto 
walcownię oraz zlikwidowa
no produkcję cynowni i wy
robów niklowanych. Rok 
1992 był początkiem proce
su restrukturyzacji i zmian 
własnościowych w Hucie Si
lesia, ale o tym napiszemy za 
tydzień, kiedy to zaprezen
tujemy państwu rozmowę 
z dyrektorem huty, mgr Ja
niną STOKOWSKĄ.

Z okazji jubileuszu huty 
na ręce pani dyrektor skła
damy całej załodze życzenia 
wyjścia z zapaści, cierpli
wości, spokoju, poprawy sy
tuacji finansowej i ustabili
zowanej przyszłości - żeby 
było lepiej.

CZ. GOLIŃSKI

sprawa związana z podłącze
niem gazu. Jesteśmy w trak
cie zakończenia budowy sta
cji redukcyjnej. Liczę, że do 
końca półrocza pierwsi mie
szkańcy będą mieli zainsta
lowany gaz. Z tej okazji duże 
słowa uznania za włożony 
trud należą się Społecznemu 
Komitetowi Budowy
Gazociągu i Wodociągu na

Wielkie sprawy małych dzielnic

Paruszowiec

Paruszowiec - Piaski prze
ciętnemu rybniczanowi ko
jarzy się z „Hutą Silesia,,, 
z pięknie położonym base
nem kąpielowym, czy też 
z nieistniejącym już dziś ki
nem „Hutnik,,. O proble
mach tej dzielnicy rozma
wiamy z przewodniczącym 
Rady Dzielnicy Andrzejem 
OŚWIĘCIMSKIM.

- Działalność Rady Dzielnicy
Dzielnicy zwykli ludzie postrze
gają poprzez pryzmat zadań, 
które owemu kolektywowi 
udało się zrealizować. Czym 
pan, jako przewodniczący 
R.D. Paruszowiec - Piaski,
może się poszczycić?

- Jest kilka takich spraw. 
Jeśli chodzi o teren ulicy Sta
wowej i przyległych, został 
oddany do użytku wodo
ciąg, a na ukończeniu jest

czele z Zygmuntem WYRO
BKIEM. Z innych spraw 
warto wymienić wyasfalto
wanie ulicy Przemysłowej 
wraz z ułożeniem chod
ników, uporządkowanie pa
rku przed SP nr 3. Zdołano 
też częściowo wykonać na
wierzchnię z trelinki na ul. 
Starej, a praca ta będzie kon
tynuowana w bieżącym ro
ku. Staraliśmy się na bieżąco 
przeprowadzać drobne re
monty dróg i chodników. 
Podjęliśmy również działa
nia mające na celu zlikwido
wanie dzikich wysypisk 
śmieci, pomoc okazał nam 
tutaj Urząd Miasta, od 
którego otrzymaliśmy dwa 
duże kontenery.

- Jakie prace planowane są 
w tym roku?

- Ambicją Rady Dzielnicy

P rze zo rn i  
za w sze  szc zep ią

Od 4 do 19 maja br. na terenie Miasta Rybnika odbywać się będą 
coroczne szczepienia psów przeciw wściekliźnie, przeprowadzone 
przez służbę weterynaryjną Lecznicy dla Zwierząt w Rybniku.

W tym terminie psy można szczepić wg poniższego harmono
gramu lub w Lecznicy dla Zwierząt w Rybniku, ul. Słowackiego 15 
w godz. od 8.00 do 15.00.

Obowiązkowi szczepienia raz w roku podlegają wszystkie psy
powyżej 2-go miesiąca życia.
HARMONOGRAM
4.05. - wtorek
13.30 - ul. Stawowa 

/obok sklepu/
14.30 - Piaski 

/przystanek PKS/
15.30 - ul. Wolna 

/obok kościoła/
16.30 - Ligota

/obok Harcówki/
17.30 - ul. Boguszowicka 

/obok krzyża/
18.15 - Brzeziny Miejskie 

/Skorupa/
5.05. - środa
14.00 - ul. Jankowicka 

/Popek/
15.00 - ul. Chwałowicka 

/Piechoczek/
16.30 - Chwałowice 

/obok remizy/
18.00 - ul. Śląska 

/obok kiosku/
6.05. - czwartek
13.30 - ul. Nadbrzeżna 

/Trybuś/
14.30 - ul. Wyzwolenia 

/Spół. Mieszkan./
17.00 - ul. Rudzka 

/obok cmentarza/
18.00 - ul. Młyńska
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/obok starego młyna/
7.05. - piątek
13.30 - ul. Łąkowa 

/Koleczko/
14.30 - ul. Reymonta 

/Ośr.Zdrowia/
17.00 - ul. Chabrowa 

/parking ob.supers./
10.05. - poniedziałek
13.30 - uh Świerklańska 

/Tech.Budow /
14.30 - ul. Zebrzydowicka 

/Zimoń/
17.00 - ul. Św. Józefa 

/Zimny/
11.05. - wtorek
14.00 - Niewiadom 

/Maćkowiak/
16:30 - Niewiadom 

/obok boiska/
18.00 - ul. Frontowa 

/Przeczek/
12.05. - środa
13.30 - Wielopole 

/obok POM-u/
14.30 - ul. Podleśna 

/Leśniczówka/
15.30 - Grabownia 

/obok sklepu/
16.30 - Golejów

/obok starej remizy/
18.00 - Zebrzydowice

M o n ik a  m a  szanse na tytu ł!
Na cztery rundy przed za

kończeniem Szachowych
Mistrzostw Polski Kobiet 
w Lublinie najbliższa zdoby
cia tytułu była rybniczanka 
Monika Bobrowska, mająca 
na swym koncie 6,5 punkta; 
wprawdzie identyczną liczbę 
punktów zgromadziła
również Barbara Kaczorow
ska, ale w bezpośrednim po
jedynku zwyciężyła Monika. 
W środę rybniczanka zremi
sowała z Małgorzatą Bednarską

Bednarską, podczas gdy naj
możniejsza rywalka straciła 
punkty przegrywając partię.

W czwartek Bobrowska 
rozgrać miała pierwszą 
z czterech ostatnich partii 
z Hanną Lewandowską. 
Jeżeli Monika zdobędzie 
w tym turnieju jeszcze dwa 
punkty /2  zwycięstwa bądź 
4 remisy/ uzyska tym sam

ym szachowy tytuł mistr
zyni międzynarodowej. 
Trzymamy kciuki!

/ wack /

/za mostem/
18.30 - Zebrzydowice 

/Berger ul. Zdrzałka/
13.05. - czwartek
14.00 - ul. Niedobczycka 

/O leś/
14.30 - ul. Witosa 

/G aszka/
16.00 - ul. Kadłubka 

/plac np.kiosku/
16.30 - ul. Wodzisławska 

/Barteczko/
18.00 - ul. Młyńska 

/obok star. młyna/
14.05. - piątek
14.00 - ul. Wrębowa 

/szkoła nr 22/
15.00 - ul. Górnośląska 

/G aszka/
17.00 - ul. Górnośląska 

/dawny GS za przej.kolej/
17.05. - poniedziałek
13.30 - Radziejów

/u l. Oku lickiego Lip/
14.30 - Radziejów /obok klubu

klubu, ul. Trzech Krzyży/
16.30 - Popielów 

/Pielorz/
18.30 - Rybnik 

/parking TZR/
18.05. - wtorek
14.00 - Rybnicka Kuźnia 

/obok sklepu/
15.00 - Orzepowice 

/obok szkoły/
16.30 - Chwałęcice 

/obok remizy/
18.00 - Stodoły /Tosta/
19.05. - środa
13.00 - Kamień,

ul. Hotelowa
14.00 - Kamień

obok Przedszkola
15.00 - Kamień, ul. Jodłowa

na rok 1993 jest położenie 
nawierzchni asfaltowej na 
ulicy Stawowej /ok. 1 km / 
łącznie z chodnikami, za
kończenie budowy stacji re
dukcyjno-gazowej, ułożenie 
chodnika wzdłuż ulicy Mi
kołowskiej na odcinku od 
Rejonu Budowy Dróg do 
Domu Kultury „Huty Sile
sia,,. Jest to droga wylotowa 
z Rybnika i chcemy, aby 
stanowiła ona wizytówkę 
miasta. W planach jest także 
założenie sygnalizacji świetl
nej na skrzyżowaniu ulic Mi
kołowskiej i Przemysłowej 
/obecnie często dochodzi 
tam do różnego rodzaju wy
padków samochodowych/, 
oraz zainstalowanie
punktów świetlnych na ulicy 
Stawowej, w rejonie dojścia 
do dworca PKP i do szkoły 
na Piaskach.

- Cechą każdego dobrego 
gospodarza jest to, że widzi 
nie tylko bieżące potrzeby 
swego otoczenia, ale potrafi 
ułożyć sobie plan pracy na 
kilka, a może i kilkadziesiąt 
lat. Czy również pan dostrze
ga sprawy, które warto 
byłoby zrealizować w tej dzie
lnicy w dalszej perspektywie?

- Tak. Mam tu na myśli 
założenie sieci kanalizacyj
nej oraz dobudowanie sali 
gimnastycznej do SP 3. Poza 
tym, moim marzeniem jest 
uregulowanie koryta rzeki 
Ruda oraz zagospodarowa
nie całego ciągu terenów 
wzdłuż tej rzeki: od wiaduk
tu na Ligocie aż do stawu. 
Z myślą o przyszłości opra
cowaliśmy program, w myśl 
którego tereny te miałyby 
służyć jako obiekt rekreacyj
ny dla jednej trzeciej miesz
kańców Rybnika. Zdaję so
bie jednak sprawę, że reali
zacja takiego zadania wyma
ga sporych nakładów finan
sowych.

- Pełni pan rolę swego ro
dzaju łącznika pomiędzy 
dzielnicą, a Urzędem Miasta. 
Nic więc dziwnego, że ze 
wszelkimi problemami do
tyczącymi najbliższego oto
czenia ludzie zwracają się

bezpośrednio do pana. Na co 
najczęściej się uskarżają?

- Nie będę ukrywał, że
sąsiedztwo „Huty Silesia,, 
nie wychodzi na zdrowie ani 
ludziom, ani środowisku na
turalnemu. Innym proble
mem są częste awarie oświet
lenia ulicznego. Dużym 
utrudnieniem dla
mieszkańców ulicy Stawo
wej jest obecność 
Hydrobudowy, której ciężki 
sprzęt dewastuje nawierzch
nię drogi. Ponadto dostrze
gam, że w dzielnicy tej miesz
ka dużo ludzi s tarszych, bie
dniejszych. Ze skromnych 
środków, które posiadamy, 
w okresach przedświątecz
nych przygotowujemy dla 
nich upominki w postaci pa
czek żywnościowych. Dzięki 
dotacjom z Urzędu Miasta 
staramy się również wspo
magać uboższe dzieci z po
bliskiej szkoły.

- W dzielnicy budowany 
 jest nowy kościół...

- Tak, od czasu gdy nasza 
dzielnica stała się oddzielną 
parafią, mieszkańcy jak 
mogą pomagają probosz
czowi Henrykowi GROBO
RZOWI przy budowie no
wej świątyni. W perspekty
wie mamy zamiar wystąpić 
do Urzędu Miasta z prośbą
o wykonanie drogi łączącej 
ulicę Stawową z ulicą Prze
mysłową. Byłaby to droga 
dojazdowa do kościoła.

-Czym w wolnych chwilach 
zajmują się mieszkańcy dziel
nicy?

- Życie kulturalno-oświa
towe obraca się, wokół bib
lioteki, TKKF-u /sekcje 
piłki nożnej i hokeja/ oraz 
boiska huty „Silesia,,. Jest 
tutaj również kort, zimą - 
lodowisko. Bardzo popular
ny wśród młodzieży jest ba
seball. Z kolei pasją ludzi 
starszych jest  hodowla 
gołębi i wędkarstwo.

- Dziękuję za rozmowę
i w imieniu Gazety Rybnickiej
Rybnickiej życzę zrealizowania 
wszystkich ambitnych
planów.

Rozmawiał: 
JACEK RECLIK

F irm a H an d low a  „GABO„,
Rybnik, ul. Białych /dawna Kunickiego/

oferuje w ciągłej sprzedaży 
T A N IĄ  O D Z IE Ż  A N G IE L SK Ą .

Sklep otw arty od 9.00 do 16.00. Z A PR A SZA M Y !

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza

p r z e t a r g  na następujące roboty:

☆  wykonanie nawierzchni ścieżek z kształtek na skwerze 
z fontanną przy ul. Chrobrego
☆  zagospodarowanie skweru przy ul. Curie-Skłodowskiej 
wraz z utwardzeniem ścieżek
☆  remont 1 szklarni o konstrukcji drewnianej w ZZM
☆  wykonanie ogrodzenia nowej części cmentarza komu
nalnego w Chwałowicach
☆  zagospodarowanie terenu przy ul. Zwycięstwa 
w Chwałowicach jako park dzielnicowy
☆  prace remontowe na mogiłach żołnierzy wojennych

Przetarg odbędzie się 11 maja 1993 r. 
o godz. 12.00 w sali nr 38 Urzędu Miasta Rybnika.

Bliższych informacji udziela 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, 

ul. Chrobrego 2, pok. 56 tel. 230-10.

Oferty należy składać do dnia 10.05.93 r.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Z księdzem Janem BUR
KIEM, katechetą I LO im. 
Powstańców Śląskich, wika
rym parafii św. Antoniego 
w Rybniku rozmawia Klaudia 
Michalak

- Czy wszyscy uczniowie 
uczestniczą w nauce religii?

- Trudno na to odpowiedzieć
odpowiedzieć, ja nie śledzę, ile pro
cent uczniów przychodzi, 
a ile nie. Wiem, że paru nie 
chodzi na zajęcia. Byłoby 
dziwne, gdyby wszyscy cho
dzili. Zdecydowana
większość chodzi.

- Czy w czasie pracy 
księdza w szkole przybywa, 
czy ubywa uczniów, 
biorących udział w zajęciach?

- W ubiegłym roku zda
rzyło się, że jedna czy druga 
osoba przyszła do mnie 
mówiąc, że rezygnuje. 
Odesłałem ich do pani dyre
ktor.

- A czy ona się zgodziła, 
żeby nie uczęszczali na 
zajęcia?

- Nie wiem, jak z tym 
postąpiono, nie śledziłem te
go. Ja myślę, że kiedy ktoś 
źle się czuje, to trzeba mu 
pomóc, żeby w szkole czuł 
się jak w domu. Trzeba iść 
człowiekowi na rękę.

- Jak ksiądz prowadzi lek
cje - w formie wykładów, czy 
dyskusji?

- To zależy od tematu - 
młodzież może sobie 
„zamówić,, temat, a nawet 
go przygotować. Próbuję 
być elastyczny. Niektóre te
maty wymagają wykładu. 
Czasem można spytać, co 
sądzą uczniowie i skonfron
tować to z Objawieniem. 
Ten przedmiot w sposób is
totny różni się od np. mate
matyki.

- Trudno dyskutować na 
matematyce...

- W każdym razie granicą 
dyskusji jest prawda matematyczna

ZARZĄD MIASTA 
RYBNIKA

OGŁASZA KONKURS 
NA STANOWISKO 

DYREKTORÓW

I. SZKÓŁ. PODSTAWO
WYCH NR: 1,2,5,13,17

II. PRZEDSZKOLI NR: 
4, 10, 32, 35

I I I .  M ŁO D ZIEŻO W E
GO DOMU KULTURY 
oraz OGNISKA PRACY

matematyczna. Jeśli chodzi o ka
techezę, to bywa, że to co się 
nam wydaje po ludzku logi
czne, nie jest wcale słuszne. 
Są prawdy wiary, są dog
maty - chodzi o to, aby je 
lepiej rozumieć, ale w głębi 
zawsze pozostaną tajem
nicą. Gdyby wiara zgadzała 
się z ludzkim rozumowa
niem, nie byłoby potrzebne 
Objawienie.

- Jakie tematy uczniowie 
najchętniej proponują?

- Duży wpływ na uczniów 
mają sprawy, które nas ota
czają, zwłaszcza wielka dys
kusja związana z zabijaniem 
dzieci nienarodzonych. 
W  I klasie - i nie tylko - są też 
kłopoty światopoglądowe, 
dotyczące obrazu świata. Są 
pytania o Pismo św. Czło
wiek w swojej wierze ciągle 
dorasta, mają prawo poja
wiać się nowe pytania. 
Niektóre są generowane 
naukami przyrodniczymi - 
np. teoria Darwina, ewolu
cja, a stworzenie. A więc 
w jaki sposób wiara opisuje 
świat, który jest także opisy
wany przez nauki szczegóło
we.

- Co z treści, przedstawia
nych na katechezie, sprawia 
młodzieży największą trud
ność? Co napotyka na opór 
uczniów? Co wzbudza dysku
sje?

- Opór to złe słowo - każda 
klasa jest przede wszystkim 
wspólnotą wierzących. Szu
kamy odpowiedzi w Obja
wieniu. Trudno byłoby po
wiedzieć, że muszę przeko
nywać na siłę. Dużym nie
bezpieczeństwem jest wolun
taryzm, czyli próba widzenia

POZASZKOLNEJ NR: 1, 
3 /w  poprzednim numerze 
podano omyłkowo nr 2 /

Kandydaci winni spełniać 
następujące warunki:

- co najmniej 5-letni staż 
pracy pedagogicznej na sta
nowisku nauczyciela lub 
nauczyciela akademickiego 
w pełnym wymiarze godzin,

- wykształcenie wyższe 
magisterskie z przygotowa
niem pedagogicznym, 
a w przypadku przedszkoli,

wiary według swoich chęci, 
swojego widzimisię. Ale ta
kiego zagrożenia nie ma je
dynie w matematyce, fizyce. 
Tylko, że matematyka ma 
małe znaczenie dla życia du
chowego - czy jestem dobry 
czy zły, pełen namiętności 
czy nie, twierdzenia mate
matyczne są zimne. Nauka 
Pana Jezusa jest nauką wy
magającą, już w Jego czasie 
budziła zdumienie i sprze
ciw. Byłoby dziwne, gdyby 
dzisiaj było inaczej. Ale Pan 
Jezus otwiera człowiekowi 
perspektywy.

- Jak młodzież odbiera naj
bardziej palące zagadnienia, 
takie jak przerywanie ciąży, 
etyka seksualna?

- Trudno mi uogólniać. 
To są sprawy skomplikowa
ne. Wszystkie te dyskusje, 
które się toczą, znajdują od

odzwierciedlenie w umysłach 
i sercach młodzieży. Telewi
zja jest pełna przemocy, 
także seksualnej. To uderza 
w młodzież. Wyniki w nau
ce, sporcie, wymagają wiel
kiego wysiłku. Byłoby dziw
ne, gdyby bez wysiłku 
można było zbudować swoje 
człowieczeństwo.

- Do tego, że przerwanie 
ciąży jest zabiciem człowie
ka, można przekonać, ale ka
tolicki pogląd na antykon
cepcję jest dużo bardziej kon
trowersyjny. Trudno przecież 
wskazać przykazanie, które 
dopuszcza tylko „naturalną 
a n t y k o n c e p c j ę ". Przypusz
czam, że do tego trudno 
młodzież przekonać?

- Kościół proponuje czło
wiekowi pewną koncepcję 
miłości. Tam, gdzie środki 
antykoncepcyjne wchodzą 
w grę, miłość jest odarta

OPP i MDK co najmniej 
studium nauczycielskie,

- dobry stan zdrowia.

OFERTY KANDY
DATÓW ZAWIERA
JĄCE:

1. kwestionariusz osobo
wy,

2. odpisy dyplomów stu
diów i inne dokumenty po
twierdzające posiadane 
kwalifikacje i osiągnięcia za
wodowe,

3. opinie z miejsc pracy 
z ostatnich 5 lat,

4. koncepcję pracy na sta
nowisku dyrektora danej 
placówki,

5. zaświadczenie lekarskie 
o stanie zdrowia

należy składać w Biurze

z czegoś, staje się szukaniem 
tylko przyjemności, urzeczo
wieniem drugiego człowie
ka. Poza tym, Kościół stoi 
na stanowisku, że poza 
małżeństwem współżycie 
mężczyzny i kobiety jest 
grzechem.

- Ale prawie wszyscy to 
robią... Trudno chyba dziś 
przekonać młodych ludzi, by 
czekali do ślubu.

- Tu nie chodzi o przeko
nanie, a o zawierzenie. Ma
my przecież przykłady ludzi, 
którzy się rozbili, odrzucając 
autorytety, naukę kościoła. 
Później ci ludzie są rozczaro
wani. Nie ulega wątpliwości, 
że rozwiązłość, pornografia 
przynosi niektórym ogrom
ny zysk materialny. Seksua
lizm ma w życiu człowieka 
swoje miejsce, ale to nie jest 
miejsce najważniejsze. Wypaczenia

Wypaczenia w tej dziedzinie są 
podobne do narkotyków. 
Jak pytam młodzież, żadne 
z nich nie chce mieć za 
małżeńskiego partnera ko
goś, kto był rozwiązły. Mnie 
wszystko wolno, ale nie mo
jej żonie czy mężowi. Poza 
tym, małżeństwo katolickie 
jest nierozerwalne, oparte 
o wierność. Tego się trzeba 
uczyć od początku.

- Ale licealiści się raczej nie 
pobierają, a często rozpoczy
nają życie seksualne.

- Bywa i tak. Dobrze jest 
wiedzieć, gdzie jest granica 
dobra i zła i to kościół w swej 
nauce pokazuje. Ale konkre
tne postępowanie człowieka, 
to już inna sprawa.

Ja myślę, że takie wczesne 
rozpoczynanie współżycia 
jest po prostu groźne. A cała 
atmosfera wokół tych spraw 
temu sprzyja. Ale to nie po

Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta d/s Oświaty - przy ul. 
3 Maja 27,1 piętro, pokój nr 
5 w terminie do dnia 7 maja 
1993 r. z oznaczeniem, jakiej 
placówki dotyczą.

Konkursy zostaną przep
rowadzone w okresie od 17 
maja 1993 r. do 28 maja 1993 
r. na zasadach wynikających 
z ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty 
oraz regulaminu konkursu 
ustalonego przez Zarząd 
Miasta.

Z treścią tych aktów zapo
znać się można w Biurze 
Pełnomocnika, w Zespole 
Ekonomiczno-Administra
cyjnym Przedszkoli oraz 
w Zespole Ekonomiczno- 
Administracyjnym Szkół 
Podstawowych.

pomaga budować duchowej 
i fizycznej integralności. Ta
ki seksualizm, to wyłącznie 
źródło przyjemności, bez 
myślenia o drugiej osobie. 
Dramatem staje się wtedy, 
jeśli młoda dziewczyna jest 
przy nadziei. Zagrożona jest 
jej przyszłość nie tylko „nau
kowa,,. Wtedy się okazuje, 
że seksualizm to nie tylko 
przyjemność, ale i odpowie
dzialność, a na to tych 
młodych ludzi często nie 
stać.

- Czy zdarza się, że po 
zajęciach przychodzą do 
księdza uczniowie z własnym 
problemami?

- Owszem, można poroz
mawiać na przerwie, można 
się umówić po lekcjach. Jes
tem dostępny. Taki jest 
zresztą zwyczaj w naszej 
szkole - koleżanki i koledzy

często z tego powodu nie 
mają przerwy. Uczeń zabie
ra często czas przeznaczony 
na odpoczynek, ale nauczy
ciele wcale nie są źli z tego 
powodu, wprost przeciwnie. 
Niektórzy nawet odchoro
wują kłopoty swoich 
uczniów.

- Jakie są najczęściej pro
blemy, z którymi uczniowie 
się zgłaszają?

- To są pytania, które 
mają pomóc człowiekowi 
w znajdowaniu Boga, zbyt 
osobiste, by je zadać na lek
cji. A czasem ktoś przyjdzie 
się pochwalić, że piątkę do
stał.

- Czy zdarzają się pytania
o konkretne, osobiste spra
wy?

- To się też zdarza. Każdy 
z nas szuka gdzieś pomocy. 
W takich sprawach młodzież 
przychodzi też do wycho
wawców. Na takim kontak
cie zyskują obie strony, i nas
i uczniów to wzbogaca.

- Czy istnieje rywalizacja 
o zaufanie uczniów? Czy daje 
to szczególną satysfakcję, 
jeśli uczeń z życiowymi pro
blemami przychodzi nie do 
wychowawcy, a do księdza?

- To są delikatne sprawy. 
Nie chcę zagarnąć ucznia ty
lko dla siebie.

- Czy przyszedł kiedyś do 
księdza uczeń z problemem 
utraty wiary?

- To się też zdarza. 
Próbuję być tu ekspertem, 
w końcu to moja specjal
ność. Ale powiedziałbym, że 
nie jest to kwestia utraty 
wiary, tylko dorastania. Na
sza wiara musi się zmieniać, 
dorośleć razem z nami, tak 
jak numer kołnierzyka. 
Jeżeli zmieniają się „formy,,

wiary, to jest to dowód, że 
człowiek dorasta, szuka wia
ry na miarę swojego człowie
czeństwa. Ja się cieszę, jeżeli 
ktoś ma wątpliwości. Gdyby 
ktoś swoje wątpliwości za
niedbał, odsunął, to byłoby 
niebezpieczne, bo zostałby 
na niższym poziomie rozwo
ju. Jest w psychologii zjawis
ko dezintegracji pozytywnej 
- rozbicie obrazu siebie, by 
„poskładać,, się na wyższym 
poziomie. Z wiarą jest podo
bnie.

- Jak ksiądz ocenia efekty 
wprowadzenia religii do 
szkól?

- Religia w szkole jest ko
nieczna, bo tu kształtuje się 
człowiek. W szkole trzeba 
zadawać pytania i dostawać 
odpowiedzi. Stowarzyszenie 
Szkół Twórczych, do które
go nasza szkoła należy, bar
dzo akcentuje wychowanie 
w oparciu o wartości, i to nie 
tylko intelektualne, ale i mo
ralne - żeby człowiek był 
dobry, święty. Po morderst
wie popełnionym w Liverpo
olu przez dwóch 10-latków 
na 2-letnim Jamesie rząd 
brytyjski zwrócił się do 
kościołów anglikańskiego, 
katolickiego, a także do sy
nagogi żydowskiej o opraco
wanie programu o charak
terze etycznym dla szkół. 
Dlatego właśnie w szkole 
potrzebna jest religia. Na 
naszym terenie bracia 
odłączeni, ewangelicy, są 
w znacznej mniejszości. Ale 
w Cieszyńskiem widziałem 
klasy, gdzie katolików 
i ewangelików jest po 
połowie. Pracuje tam ksiądz 
katolicki i ksiądz pastor. 
Uważam to za ogromnie 
zdrowe. Nawet jestem 
trochę smutny, że w naszej 
szkole nie ma księdza pas
tora, bo dla młodzieży 
byłaby to praktyczna lekcja 
ekumenizmu. Rozmawiałem 
z księdzem pastorem na ten 
temat, niestety, młodzież 
ewangelicka jest zbyt roz
proszona w różnych 
szkołach, by dało się to zor
ganizować. Spotkania kate
chetyczne ewangelików od
bywają się więc na terenie 
parafii ewangelicko- augs
burskiej. Ale chętnie bym się 
z księdzem pastorem spoty
kał na korytarzu, w nauczy
cielskiej komitywie.

- Czy młodzież, która się 
uczyła religii w szkole, jest 
lepsza?

- Na to potrzeba lat. Całe 
nasze społeczeństwo jest za
rażone komunizmem. Nie 
wiem, po ilu latach można 
będzie powiedzieć, że religia 
w szkole przynosi efekty. 
Dobrze, że religia jest 
w szkole, bo jest to szansa 
dla młodzieży, dla nauczy
cieli, dla tego narodu. Czy
tałem zwierzenia Miłosza na 
ten temat - on pisze, że za
wsze walczył ze swoim kate
chetą, ale po wielu latach 
stwierdza, że dobrze, że była 
ta walka, bo ona mu po
mogła ukształtować siebie. 
Dla nas wszystkich jest to 
szansa - mam nadzieję, że ją 
wykorzystamy.

K O N K U R S  
na stanowiska 

dyrektorów

Religia i szkoła

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Gra m uzyka!
pobytu we Francji podzielili się       turystyczne /z  historycznym 
z nami niektórzy z uczestników        rodowodem/ wrażenia J. Salamon 
uczestników. Tak pierwsze chwile        Salamon: „Oto pięknie
zapamiętała Jadwiga Salamon       położony zamek w Yizille -  
Salamon: „Na podwórku        jeden z nielicznych będących
„ITECU„ oczekiwał nas      własnością państwa. Jest on
tłumek uczniów i ich       również rezydencją
rodziców, ponieważ po     wypoczynkową polityków -
„odbiór gości,, przyszły          bywał tu na wypoczynku

A bientôt, 
Grenoblois!

Estera Kliszewska na francusko-szwajcarskim szlaku

W ostatnią niedzielę, 25 
kwietnia orkiestra dęta 
Zakładów Naprawczych 
PW w Niedobczycach roz
poczęła sezon, dając na Ryn
ku pierwszy wiosenny kon
cert. Był on bardzo udany 
również dzięki pięknej pogo
dzie i zgromadził wielu słu
chaczy.

Niedzielne plenerowe 
koncerty odbywają się już 
trzeci rok. Tradycyjnie za
czynają się w ostatnią kwiet
niową niedzielę i trwają aż 
do końca września. Do tej 
pory orkiestra grała na scho
dach TZR, teraz przeniosła 
się na płytę Rynku i bardzo 
dobrze, bo i tak wszyscy spa
cerowicze po obiedzie tam 
się spotykają.

Oprócz rybnickiej orkiest
ry pod batutą Mariana WO
LNEGO, w tym sezonie 
koncertowym będą
występować także goście: 
cztery razy zagra ostrawski 
„Vitkovak„ - laureat 
ubiegłorocznego Konkursu 
Orkiestr Dętych o „Złotą 
Lirę,,, a na początek sierpnia 
zapowiedziała się orkiestra 
z Belgii.

II Konkurs Orkiestr 
Dętych planowany jest także 
w tym roku, od 2 do 6 czerw
ca. Organizatorzy szukają 
nowej formuły - zamiast 
przesłuchań w TZR, planuje 
się koncerty plenerowe

Mała Scena Rybnicka
gościła w piątek 23 kwietnia 
liczną grupę muzyków jaz
zowych, uczestników „I 
Wiosennego Balu Jazzowe
go,,. Był wśród nich zespół 
Czesława GAWLIKA z Ad
rzejem TREFONEM, Anto
nim KOCYBĄ, Jerzym 
WĘGLARZYM, wspoma
gany puzonem i głosem 
Tony Halika - jak żartob
liwie mówi o sobie 
spędzający wiele czasu 
w podróży adiunkt na Wy
dziale Jazzu i Muzyki Roz
rywkowej Katowickiej Aka
demii Muzycznej Lotar 
DZIWOKI. Za ozdobę wie
czoru można uznać występ 
Joanny KLIMY, wokalistki, 
która na jazzowej scenie po
jawiła się w Rybniku w 1971 
roku. Po kilkunastu latach 
nieobecności, począwszy od 
ubiegłorocznego jubileuszu 
Czesława Gawlika, zaczyna 
tu zaglądać coraz częściej. 
Inni goście wieczoru to: Sa
turnin Abrahamczyk, Leon 
Płachta, Damian Bernacki 
oraz Jacek Niedziela i Jarek 
Hanik.

Piątkowa impreza była 
dla starszego pokolenia wy
konawców i słuchaczy ży
wym wspomnieniem nieist
niejącego od ponad dwu
dziestu lat „Bombaju,,, gdzie 
grano i bawiono się przy 
muzyce jazzowej niemal 
każdego dnia. U samych 
początków istnienia tego 
klubu „zakazane piosenki,, - 
wytwory imperializmu tłu
maczono na język polski i to 
wystarczało, by były nieroz
poznawalne dla tych, co za
kazywali. W tamtym okresie 
Rybnik był też miastem, do 
którego przyjeżdżano posłu
chać utworów, na przykład 
Milesa Davisa, nawet z od
ległego Krakowa. Młodszym

w Niedobczycach, Boguszo
wicach, Żorach, Raciborzu, 
Wodzisławiu, Jastrzębiu 
i oczywiście w Rybniku. Na 
konkurs przyjadą dwie or
kiestry czeskie /jedną z nich 
będzie „Vitkovak„/, Króle
wska Orkiestra Dęta z Ho
landii, ukraińska orkiestra 
Ministerstwa Obrony Naro
dowej z Kijowa, Orkiestra 
Wojskowa z Duesseldorfu, 
Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojsk Ochrony Pogranicza, 
czyli Podhalanie z Nowego 
Sącza i Orkiestra Reprezen
tacyjna Śląskiego Okręgu 
Wojskowego, która zapre
zentuje się w strojach 
z czasów Księstwa Warsza
wskiego. Rybniczan
zachęcamy do słuchania, 
muzykom życzymy powiet
rza w trąbach.

K.

Młodszym, nie mogącym sięgnąć 
pamięcią choćby
dwadzieścia lat wstecz, 
ubiegłotygodniowe spotka
nie pozwoliło otrzeć się o at
mosferę minionych czasów. 
Zdaniem nestora rybnickie
go jazzu, Czesława Gawlika, 
wielość koncertów jazzo
wych w ostatnim okresie 
w Rybniku, Raciborzu 
i Wodzisławiu jest

Dowiedziono już dawno, 
że języka obcego najlepiej 
uczyć się w jego naturalnym 
środowisku i w bezpośre
dnim z nim kontakcie. Pa
miętając o tym, Jolanta KU
LA oraz Elżbieta PANI
CZEK, z rybnickiego Al
liance Francaise nie zanied
bywały żadnej okazji, by 
przybliżyć swoim kursan
tom Francję. Kiedy za
wiodły czynniki oficjalne, 
odwołały się do swoich oso
bistych kontaktów. Jolanta 
Kula tuż po studiach roma
ni stycznych spędziła rok na 
stażu w Uniwersytecie im. 
Stendhala w Grenoble. Tam 
też skierowała propozycję 
nawiązania kontaktu i wy
miany grup polskich i fran
cuskich. Inicjatywę podjęła 
Catherine BOIFFIN, nau
czycielka języka francuskie
go ze Szkoły Technicznej 
Nauczania Katolickiego „I
TEC„. Traf chciał, że z tą 
samą osobą, przy okazji 
sympozjum w Bordeaux, 
kontakt nawiązała Elżbieta 
Paniczek. C. Boiffin nie zda
wała sobie sprawy, że obie 
Polki, które poznała, pra
cują razem w rybnickim Al
liance Francaise...

Rezultatem bogatej kore
spondencji między Rybni
kiem a Grenoble był wyjazd 
40-osobowej grupy słucha
czy kursów j. francuskiego 
do tego miasta, kojarzącego 
się nam przede wszystkim 
z zimową olimpiadą sprzed 
ćwierćwiecza oraz autorem 
„Czerwonego i czarnego" -  
Stendhalem.

Uczestnicy wyjazdu ko
rzystali z gościny rodzin 
uczniów „ITEC„ i szlifowali 
dzięki swoim gospodarzom 
znajomość języka. Mieli 
również swój indywidualny 
program, dzięki któremu 
zwiedzili Lozannę, Chamo
nix, Lyon, Annecy, słynące 
z gorących źródeł Aix les 
Bains, czy z wyrobu likierów 
- Chartreuse.

Swoimi wrażeniami z po-

przeważnie całe rodziny. 
Emocjonujące było to 
pierwsze zetknięcie
z „naszymi„ Francuzami.
/Pani organizatorka
z Grenoble wywoływała
nazwiska rodzin
,,przypisane„ do naszych
nazwisk!/. Po wywołaniu 
z tłumu wyłania się więc 
„nasz człowiek,, i francuska 
rodzina. Uśmiechy,
pocałunki, uściski, wspólne 
już odejście po bagaże
i wspólny odjazd... dla nas 
w nieznane. A oto późniejsze

session, ale przede wszystkim 
tych, którzy na podobnym 
koncercie jeszcze nie byli. 
Muzyka jazzowa zyskuje na 
bezpośrednim kontakcie 
więcej, niż jakakolwiek inna. 
Warto się o tym przekonać.

Uwaga! Uwaga!
Dodatkową atrakcją dla 

naszych czytelników są dwa 
darniowe zaproszenia na po
wyższą imprezę, które będzie 
można uzyskać po odpowie
dzeniu na jedno pytanie: na 
jakim saksofonie / tonacja/ 
gra najczęściej Tomasz Szu
kalski?

Dwie pierwsze osoby, 
które zadzwonią lub zgłoszą 
się do naszej redakcji, słu
chają jazzu za darmo!

A.Ł.

prezydent de Gaulle. 
Zwiedzamy w tym zamku 
Muzeum Rewolucji
Francuskiej. Dlaczego tu? Bo 
paryska Bastylia to tylko 
symbol, mówią tutejsi ludzie, 
naprawdę rewolucja zaczęła 
się wcześniej, właśnie na tej 
ziemi i muzeum ten fakt 
utrwala.

Niedaleko zamku, już
jakby za miastem, znajdują 
się dwa bardzo stare zabytki 
architektury romańskiej: 
mały kościół i kaplica. 
Oprowadzają nas po nich mer

W piątek 2 kwietnia odbył 
się pogrzeb Stefanii BOTO
ROWEJ - uczestniczki po
wstań śląskich, społecznicz
ki,  wielkiej patriotki, 
wyróżnionej wielokrotnie 
najwyższymi odznaczeniami 
państwowymi.

Niewiele ponad rok temu 
umawialiśmy się z nią na 
okazję - przypadających 
w lipcu tego roku - jej set
nych urodzin. Po tamtej roz
mowie pisaliśmy: „IV jesieni 
życia, gdy panią Botorową

miasta i jego dwaj koledzy. 
Z jakim pietyzmem ci ludzie 
opowiadają i traktują każdy 
detal w tych obiektach! 
Z  jaką dumą podkreślają, co 
już zrobili dla ich ratowania 
i co jeszcze mają w planie. 
A jak serdecznie nas 
przyjmują!"

Rybniczanie poznawali 
także życie codzienne swoich 
gospodarzy. Estera Kliszew
ska opowiada, jakie zdziwie
nie wywołał w niej widok 
naczynia, z którego Francu
zi piją poranną kawę. Bar
dziej przypominało ono 
naszą bulionówkę; choć 
o trzy co najmniej rozmiary 
większą. Prośba o mniejszą 
filiżankę została przyjęta ze 
zrozumieniem, choć trzeba 
było się sporo napocić, by ją 
poprawnie wyartykułować. 
Tym bardziej, że gospodarze 
Estery są pochodzenia hisz
pańskiego i ich charakterys
tyczny akcent utrudnia zro
zumienie. Potem już szło
o wiele lepiej i Estera swobo
dnie wymieniała z panią do
mu uwagi na temat francus
kich perfum, używanych 
również przez jej mamę.
I, jak się okazało, w tej dzie
dzinie jesteśmy już bardzo 
blisko tej mitycznej Europy. 
W połowie maja Agostin 
z hiszpańskim rodowodem 
będzie gościem Estery i jej 
rodziców.

I jeszcze Jadwiga Sala
mon: „W rodzinach i małych 
grupkach więzy przyjaźni 
zostały nawiązane.
Wyjeżdżając żegnaliśmy 
bliskich już nam przyjaciół
i znajomych. Będziemy ich
gościć w Rybniku w połowie 
maja. Czekamy na nich i już 
teraz zaczniemy
przygotowywać się do tej 
rewizyty. Chcielibyśmy, aby 
ich pobyt w naszym mieście 
i naszych domach był
przyjemny i kształcący, 
a nazwa Rybnik kojarzyła się 
z dobrymi przeżyciami. 
A bientôt, Grenoblois!

W.R.

zaczynają opuszczać siły 
fizyczne, coraz częstszym 
pomocnikiem staje się nigdy 
nie odsuwany na bok Bóg. 
Wraz z nim przychodzi 
prosta i jedyna prawda, że 
największą laską życia jest 
możliwość bycia dobrym...

Stefania Botorowa
dostąpiła tej łaski, co wiedzą 
ci, którzy ją znali. Ich pa
mięć i pamięć wszystkich ry
bniczan zachowa jej dobre 
imię.

A.Ł.

Na Malej Scenie Rybnickiej

Wiosna z jazzem

Śpiewa Joanna Klima Foto: wack

wyraźnym sygnałem odżywania        koncert Kwartetu Tomasza 
odżywania dawnych, dobrych        Szukalskiego. Poza znanym 
tradycji. saksofonistą wystąpią

Klimat stworzony w miniony        w nim: Artur Dutkiewicz, 
miniony piątek na Małej Scenie        Antoni Dębski, Mirosław Sitkowski 
Rybnickiej jest obiecującą        Sitkowski. Do udziału w tym 
zapowiedzią kolejnych udanych        koncercie zachęcamy nie tylko 
udanych balów. A już dzisiaj /30        tylko muzyków, dla których 
kwietnia/ odbędzie się tutaj przewidziano nocne jam session

Kolorowy świat dziecka
Do 24 maja na pierwszym 

piętrze Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oglądać można 
wystawę pt. „Kolorowy świat 
dziecka,,, na którą składają 
się prace malarskie 
i graficzne dzieci w wieku od 
7 do 10 lat skupionych 
w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej nr 3 w Rybniku.

Zajęcia z dziecięcymi 
zespołami plastycznymi, 
działającymi od ubiegłego 
roku prowadzą plastycy: 
grafik Barbara Rak i malarz 
Marian Rak.

Wspomnienie 
o Stefanii Botorowej

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Dwóch
KorfantychRZECZY

ŚLĄSKICH

Wojciech KORFANTY, 
którego 120 rocznicę uro
dzin właśnie obchodzimy, to 
postać o niebywale za
wikłanym, tragicznym, 
skomplikowanym i niepo
znanym do końca życiory
si e. Podobnie jak Górny 
Śląsk, któremu poświęcił 
całe swoje życie. A życie to 
wypełniły dwa główne, 
całkowicie splątane ze sobą 
wątki. To jakby dwóch Kor
fantych: PIERWSZY -
Górnoślązak, człowiek swo
jej Ziemi, którego pożerała 
troska o swych rodaków 
i swoją górnośląską ojco
wiznę: DRUGI - to człowiek 
polityki, który jakby zu
bożył swoją osobowość 
przez utożsamienie się z par
tyjną ideologią.

PIERWSZY
„Pierwszy Korfanty,, uro

dził się 20 kwietnia 1873 ro
ku w górniczym osiedlu 
„Sadzawka,, pod Siemiano
wicami. Ojciec był górni
kiem w kop. „Fanny,, w Mi
chałowicach, zaś matka 
w domku, składającym się 
z sieni, kuchni i izby, wy
chowywała pięcioro dzieci. 
W domu mówiło się gwarą, 
w szkole po niemiecku, zaś 
literackiej polszczyzny nau
czył się Korfanty z lektury

„Żywotów świętych...,, Piot
ra Skargi. Dorastając, od
krywał Korfanty swe polskie 
korzenie, a dzieląc się swymi 
narodowymi spostrzeżenia
mi w gimnazjalnym środo
wisku - usunięty zostaje ze 
szkoły, maturę zdając
w późniejszym czasie.

Następnie Wojciech Kor
fanty studiował na politech
nice w Charlottenburgu 
koło Berlina i Uniwersytecie 
Wrocławskim, gdzie zaan
gażował się w działalność 
polskich środowisk kultura
lnych i politycznych. Waka
cje spędzał w domu rodzinnym

rodzinnym, gdzie pracował doryw
czo w kopalni, a także dys
kutował z robotnikami na 
tematy narodowe oraz orga
nizował dla nich wycieczki 
do Krakowa. W tym okresie 
krystalizowały się jego 
poglądy narodowe i polity
czne. Pod ich wpływem na
woływał do uniezależnienia 
się polskiego ruchu narodo
wego na Górym Śląsku po
przez wystąpienie posłów 
śląskich z niemieckiej partii 
„Centrum,,, reprezentującej 
dotąd interesy Śląska. 
Poglądy Korfantego zdo
były wielkie poparcie 
i w 1903 roku został on wy
brany na posła śląskiego do 
niemieckiego parlamentu 
/Reichstagu./, zdobywając 
tam wielki autorytet. Po 
I wojnie światowej, w listo
padzie 1918 roku wypowie
dział się w Reichstagu za 
przyłączeniem do Polski 
ziem zaboru pruskiego /np. 
Wielkopolski/. A kiedy już 
na początku 1919 roku Wiel
kopolska, nie bez zasług Ko
rfantego, staje się częścią 
wolnej Polski, zaczyna 
myśleć o swej ojcowiźnie. 
Przyjeżdża na Górny Śląsk, 
angażuje się w powstania, 
działa podczas plebiscytu. 
Jego zasługi w dziele włącze
nia części Górnego Śląska 
do Polski były niezaprzecza
lne, co doceniali jemu 
współcześni, obdarzając go 
olbrzymim szacunkiem 
i wdzięcznością. Jego po
grzeb w sierpniu 1939 roku 
stał się wielką narodową manifestacją

manifestacją, pamięć o tym 
człowieku trwa po dzień dzi
siejszy, o czym świadczą 
świeże bukiety składane na 
jego grobowcu w Katowi
cach przy ul. Francuskiej.

DRUGI
Dla zrozumienia

„drugiego Korfantego,, na
leży przypomnieć sobie 
polską scenę polityczną 
ostatnich pięciu lat. Na 
początku, podczas upadania 
realnego socjalizmu, polity
cy jawili się jako w miarę 
zwarta masa działaczy, po
pierająca przemiany w Po
lsce. A dzisiaj? Czyż wielu 
z nas politykowanie nie 
przyprawia o autentyczny 
niesmak? Da się tu zauważyć 
pewne podobieństwo do 
czasów powstawania i istnie
nia II Rzeczypospolitej. Po
dobnie kim innym był Kor
fanty zaangażowany w spra
wy polskości Wielkopolski 
i G órnego Śląska do roku 
1922, kim innym zaś Kor
fanty pochłonięty wielką po
lityką polską i rozgrywkami 
na scenie partyjnej, sejmo
wej i rządowej. A związał się 
z partią o charakterze naro
dowym - chadecją i jako jej 
zwolennik niemal od samego 
początku występował prze
ciwko naczelnikowi Józefo
wi Piłsudskiemu. Już w dru
giej połowie 1919 roku or
ganizował wystąpienia prze
ciwko niemu w Warszawie. 
Nie przysporzyła też Kor
fantemu popularności teka 
wicepremiera w centro-pra
wicowym rządzie Wincentego

Wincentego Witosa, przeciwko które
mu w 1924 roku strajk gene
ralny ogłosili kolejarze, 
górnicy i hutnicy Górnego 
Śląska. W końcu opcja poli
tyczna Piłsudskiego
zwycięża, a Korfanty i wielu 
innych w 1930 roku osadzo
nych zostaje w twierdzy 
brzeskiej, a następnie w 1934 
zmuszonych do przymuso
wej emigracji. Przebywający 
w Czechosłowacji Korfanty 
decyduje się na powrót do 
kraju wiosną 1939 roku. 
Rząd sanacyjny miał jednak 
dobrą pamięć i Korfanty zo
stał natychmiast ponownie 
aresztowany. A jak wspomi
na jego synowa, żyjąca do 
dnia dzisiejszego w USA, 17 
sierpnia 1939 roku Wojciech 
Korfanty zmarł w Warsza
wie w więzieniu - najpraw
dopodobniej otruty!

„Pierwszy„ Korfanty, ja
ko górnośląski trybun, to 
niepowtarzalna osobowość 
i niedościgniony wzór, zaś 
„drugi,, Korfanty polityk, to 
jeden z wielu graczy polity
cznych jakich zna świat. 
Oczywiście, podział ten jest 
czystą abstrakcją, uczynioną 
tylko dla pokazania złożonej 
osobowości tego wielkiego 
Górnoślązaka i Polaka, 
którego postać rodzi kont
rowersje jeszcze w dniu dzi
siejszym, kiedy np. pytamy 
się, czy konflikt Piłsudski - 
Korfanty był wyrazem, kon
fliktu Polska - Górny Śląsk, 
czy tylko zwykłą wojną poli
tyczna „na górze,,?

MAREK SZOŁTYSEK

/„GR,, z 15 stycznia br./. 
Grupa Ekspresji Twórczej 
„Kupa,, /od trzymania sie 
razem/ pokazała piękny od 
strony wizualnej spektakl pt. 
„Świat bez mężczyzn,,. Po
wstał on z osobnych ob
razów pomysłu młodych ak
torów, które ich opiekunka 
połączyła w bardzo wizyjną,
przesyconą erotyczną symb

oliką refleksję o potrzebie 
kochania. Tytułowy „świat 
bez mężczyzn,, staje się tutaj 
„kobiecym piekłem,, 
czyżby głos w dyskusji nad 
miejscem feminizmu we 
współczesnym świecie? 
Tęsknota za dominacją 
mężczyzny? Ja - ze swej stro
ny - się zgadzam!

„Ukrzesłowanie,, to aluz
ja do ukrzyżowania Jezusa. 
Spektakl Alternatywnego 
Teatru Ruchu - podobnie jak 
poprzedni - niemal rezygnu
je ze słowa /słyszymy tylko 
pozasceniczny komentarz/,

jastrzębskiego/ teatrów 
amatorskich. Organizatorzy 
mają nadzieję przekształcić 
tę imprezę w cykliczne wyda
rzenie kulturalne /druga 
edycja - już jesienią?/. Zatem 
juz na wstępie chciałbym im 
przyklasnąć i życzyć, żeby 
kolejny przegląd teatralny 
zaowocował co najmniej 
równie udanymi spektakla
mi.

Wiosna Teatralna w Nie
dobczycach - rozgrywana 
pod znakiem rzadkiej 
w kwietniu, upalnej pogody 
- to siedem spektakli teatral
nych. Wybrałem się na nią, 
mając w pamięci niedawną 
wypowiedź lidera znanego 
Teatru Ósmego Dnia - Le
cha Raczka, iż dzisiaj teatr 
przestał pociągać młodzież, 
przestał być - jak kiedyś - 
najbardziej naturalną formą 
jej swobodnej wypowiedzi 
o sobie i o świecie. W Niedo
bczycach przyszło mi skonfrontować

I Niedobecka Wiosna Teatralna

A W garderobie...

Zakwitł nam teatr

. . . i  na scenie ► 
Foto: wack

sięgają... klasy szkolnej - 
przykładem są autorskie kla
sy teatralne z LO Sióstr 
Urszulanek /prowadzona 
przez siostrę Zofię CIP
KOWSKĄ/ i z II LO 
w Jastrzębiu Zdroju /opie
kun - Irena MAŁOLEP
SZY /  oraz Koło Dramy ze 
Szkoły Podstawowej nr 33 
w Rybniku - Niedobczycach 
/opiekun - Gabriela NIE
MIEC/. Szkolnych
początków nie ukrywają ani 
członkowie teatru „HOMO 
SUM,, /dzisiaj teatr prywat
ny, prowadzony przez 
Wandę ŚWITAŁĘ/, ani ak
torzy „ALTERNATYW
NEGO TEATRU RUCHU

teatralnej usiłują one wydobyć 
szczyptę nauki. Tymczasem 
okazało się, iż dziewczęta za 
pośrednictwem sztuki Hen
ryka Bardijewskiego pt. 
„Milczeć pogodnie,, podjęły 
próbę zastanowienia,, sie 
n a d /  tajemnicą śmierci 
w naszym życiu. Musiały też 
- z konieczności - zmagać się 
z rolami męskimi, aczkol
wiek rola żony wypadła naj
lepiej, a uroda Śmierci do
dała treści utworu nieoczeki
wanych znaczeń!

Teatr „Homo sum,, 
w sztuce „Męczeństwo Piot
ra Ohey’a„ Sławomira 
Mrożka przedstawialiśmy 
już na naszych łamach

stawia na muzykę, ruch sce
niczny, grę światła i symbo
likę rekwizytu. Jesteśmy ja
ko widzowie świadkami bar
dzo subiektywnej reinterpre
tacji męczeństwa Chrystusa. 
Jak w jednym zdaniu oddać 
sens wieloznacznej wizji, 
w której współczesny krzyż - 
krzesło, staje się /oprócz 
męczeństwa/ symbolem lu
dzkiej pychy, zagubienia, 
przesłania Odkupiciela? Ten 
spektakl porusza, zastana
wia, drąży sumienie i wyob
raźnię widza. A jeśli tak, to 
bez względu na bilans tego 
rachunku sumienia - spełnia 
swoje zadanie.

I wreszcie ostatni spektakl

Kolejną ciekawą inicja
tywę kulturalną przygoto
wał dla mieszkańców Ryb
nika i okolic Dom Kultury 
w Niedobczycach.

W sobotę 24 kwietnia br. 
odbyła się tu I NIEDOBEC
KA WIOSNA TEATRAL
NA - przegląd dorobku ryb
nickich /i  jednego

skonfrontować ów pogląd z fak
tami i oto poznałem zaska
kującą - przynajmniej dla 
mnie - prawdę, że Rybnik 
jest miastem, w którym życie 
teatralne kwitnie / i  to nie 
tylko na wiosnę/!

Korzenie niemal wszyst
kich zespołów teatralnych 
obecnych na przeglądzie

RUCHU„ /którego animato
rem jest Maciej KOZAKIE
WICZ/ - oba teatry naro
dziły się w I LO w Rybniku.

Tylko GRUPA EKS
PRESJI TWÓRCZEJ „KU
PA„ /również podopieczni 
Wandy Świtały/ działa przy 
MDK w Rybniku, zaś TE
ATR PLASTYCZNY „PA
PARAPA,, związany jest 
przez osobę swojego założy
ciela - Mariana L. BEDNA
RKA - z Domem Kultury 
w Niedobczycach.

Opiekunka uczennic z Li
ceum Sióstr Urszulanek 
skromnie stwierdziła, iż 
z tradycyjnej formy teatralnej

VII Konferencja Naukowa

Wartości symboliczne w sztuce
W czwartek 22 kwietnia 

odbyła się w sali Małej Sceny 
Rybnickiej Kolejna VII 
Konferencja Naukowa z cyk
lu: „Tradycje kulturowe i his
toryczne Śląska,,.

Jej organizatorami byli: 
Zakład Nauk Społecznych 
w Instytucie Nauk Pedago
gicznych i Społecznych Uni
wersytetu Śl. - filia w Cieszy
nie, rybnickie Muzeum oraz 
Rybnicki Ośrodek Kultury.

Tym razem tematem kon
ferencji były Wartości 
symboliczne w sztuce. Sztuki 
plastyczne.

O problemach wychowa
nia wobec wartości symboli
cznych w sztuce mówiła 
prof. dr hab. Katarzyna OL
BRYCHT, kier. Zakładu 
Wychowania Estetycznego 
i dziekan Wydziału Pedago
giczno-Artystycznego U.Śl. 
filii w Cieszynie, artysta-pla
styk Anna KEYHA-LISO
WA, wykładowca historii 
kultury w Akademii Muzy
cznej w Katowicach, przed
stawiła zagadnienie symboliki

symboliki narodowej i religijnej 
w polskim malarstwie, zaś 
historyk sztuki z cieszyńskiej 
filii dr Witold IWANEK po
ruszył problematykę wzaje
mnych oddziaływań kultu
rowych na pograniczach re
gionalnych i narodowych, 
co dotyczy przecież w dużym 
stopniu również ziemi ryb
nickiej. O tym, jak wartości 
symboliczne tkwiące w sztu
ce mogą być odbiciem 
przeżyć wewnętrznych, 
mówił Andrzej OBUCHO
WICZ, asystent artoterapii 
w Szpitalu dla Psychicznie 
i Nerwowo Chorych w Ryb
niku.

Rybnickie konferencje, 
kierowane przede wszystkim 
do środowiska inteligenckie
go, wrosły już w kulturalny 
krajobraz naszego miasta 
i regionu. Dzięki nim ryb
niczanie mają okazje do oso
bistego kontaktu z pracow
nikami naukowymi, arty
kułującymi przemyślenia ry
bniczan w swoich pracach.

/ r ó ż /

spektakl, o którym chciałbym 
wspomnieć: „Strojenie,, Te
atru Plastycznego „Papara
pa„ z Niedobczyc, którego 
spiritus movens jest Marian 
L. Bednarek - człowiek wielu 
pasji - malarskiej, poetyckiej 
i - od niedawna - teatralnej. 
„Strojenie,, to niezwykły 
przykład oryginalnej i uda
nej sztuki na koronny temat 
teatru absurdu: możliwości 
porozumienia  pomiędzy 
ludźmi. I choć wymowa 
sztuki wydaje się być zgodna 
z ponurą refleksją Becketta 
na ten temat, to barwna wi
zja plastyczna, muzyka, 
stroje i gra trójki aktorskiej 
wywiedzione z najlepszej 
tradycji jarmarczno-kome
dianckiej bawią umysł 
i cieszą oko! Ten „kolorowy 
żart,,, w którym każdy, na
wet najbardziej ułomny 
przedmiot zostaje dowar
tościowany, daje do myśle
nia. Podobnie jak „człowiek 
z epoki tekturowej,,, którego 
„dostroić,, się nie udało! Pozostaje

Pozostaje się cieszyć z oryginal
nego teatru, jaki nam się 
w Rybniku narodził i życzyć 
kolejnych udanych
pomysłów scenicznych.

Niedobecka Wiosna Teat
ralna za nami. Pogratulować 
cennej inicjatywy jej 
twórcom. To znakomita 
okazja dla licznych w Ryb
niku zapaleńców sztuki teat
ralnej do porównania włas
nych scenicznych ścieżek, 
a na nich - niemałych już 
osiągnięć. Z taką oceną im
prezy w kuluarowych roz
mowach zgodziła się także 
pani Dorota FOX z Zakładu 
Wiedz y o Teatrze Uniwersy
tetu Śląskiego, którą organi
zatorzy zaprosili po to, by 
twórcy rybnickiego ruchu 
teatralnego mogli zapoznać 
się z fachową oceną kryty
ka... W Niedobczycach za
kwitł TEATR na wiosnę. 
Oby do jesieni dojrzała pub
liczność, która na razie nie 
dostrzegła tej ciekawej im
prezy!

GRZEGORZ WALCZAK

5GAZETA RYBNlCKA, TEL. 28825



SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU 
W RYBNIKU

UL. KOŚCIUSZKI 54 - TEL./FAX 28-617 
OGŁASZA NABÓR NA I ROK 3-LETNICH STU

DIÓW ZAWODOWYCH W ROKU AKADEM. 1993/94 
NA KIERUNKACH:

- zarządzanie przedsiębiorstwem i finanse
- marketing i promocja handlowa.

Podania kandydatów /n a  obowiązujących uniwersalnych 
drukach podań o przyjęcie na studia/ przyjmowane będą od 
31 maja do 30 czerwca br. w sekretariacie szkoły /budynek 
Politechniki Śląskiej, ul. Kościuszki 54, parter, pokój nr 5/. 

Wymagane dokumenty:
- świadectwo maturalne
- wypełniony i potwierdzony pieczęcią szkoły druk poda

nia
- świadectwo zdrowia
- 3 fotografie
- 2 koperty ze znaczkiem na list polecony.

Przewidywany termin egzaminów wstępnych - pierwsza 
dekada lipca /termin dokładny podany zostanie w czerwcu/.

Format egzaminów wstępnych identyczny jak na inne 
kierunki studiów ekonomicznych w pozostałych uczelniach.

Egzaminy wstępne obejmują pisemny egzamin z:
- matematyki
- geografii gospodarczej Polski i świata
-języka zachodniego /francuski, angielski i niemiecki - do 

wyboru/
UWAGA!
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, gdzie 

nabyć można zestawy ubiegłorocznych testów i zadań eg
zaminacyjnych oraz szczegółowy plan studiów.

Szkoła Zarządzania i Marketingu w Rybniku, 
ul. Kościuszki 54 pragnie zawiadomić wszystkich potencjal
nych kandydatów, którzy będą się ubiegali o przyjęcie do 
naszej szkoły lub na inne uczelnie ekonomiczne, że wy
chodząc naprzeciw ich życzeniom zamierza uruchomić 

KURS PRZYGOTOWAWCZY
Zajęcia z matematyki, języka angielskiego i francuskiego 

trwałyby przez 4 tygodnie /łączny wymiar zajęć z każdego 
z przedmiotów - 24 godziny/.

Termin rozpoczęcia zajęć - początek czerwca 1993 roku.
Orientacyjna maksymalna odpłatność za uczestnictwo 

w kursie wyniesie 1 mln zł /za oba przedmioty/.
Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w siedzibie szkoły 

do końca maja br. Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń.

W razie potrzeby

POGOTOWIE RATUNKOWE - nr tel. 999, 23-666
POLICJA - nr tel. 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA - nr tel. 27-254 w godz. 6.00 do
22.00
STRAŻ POŻARNA - nr tel. 998, 28-867 
POGOTOWIE GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55- 
38-28, 55-38-87
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 210-71 
POGOTOWIE WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA:
PKS - 22-242 PKP - 23-009 WPK - 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
NOCNY DYŻUR APTEK: od 29 do 6 maja od godz.
20.00 do 8.00 dyżuruje apteka przy ul. 1 Maja 93,
Chwałowice

Apel o nowe karetki
Dyrekcja Rejonowej Kolu

mny Transportu Sanitarnego
w Rybniku wspólnie z or
ganizacjami związkowymi 
wystosowała pismo do pre
zydentów miast i dyrek
torów kopalń Rybnickiego 
Okręgu Węglowego oraz 
zakładów pracy o rozważe
nie możliwości pomocy 
w zakupie karetek pogoto
wia. Pojazdy jakimi aktual
nie dysponuje RKTS, a więc 
fiaty i nysy, są mocno wyeks
ploatowane, a środki na za
kup nowych pojazdów są

trudne do zdobycia.
RKTS w Rybniku obsłu

guje nie tylko Rybnik, ale 
również Jastrzębie, Wo
dzisław, Rydułtowy,
Knurów, Żory i Racibórz.

Dyrekcja RKTS i organi
zacje związkowe liczą na 
zrozumienie i pomoc, 
a ewentualne wpłaty prosi
my kierować na konto 
środków specjalnych Rejono
wej Kolumny Transportu Sa
nitarnego w Rybniku, nr kon
ta: PBK I OM Rybnik 
372602-2192-131.

Program Telewizji Kablowej 
Kanału „EF”

Piątek - 30.04.1993
początek: 18.45
- rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego tygodnia
- program informacyjny „EF„ NEWS, a w nim naj

ważniejsze wydarzenia regionu: koniec rozliczeń podatko
wych, jak będą wyglądały święta: 1-go Maja, 3-go Maja 
w Rybniku, o jakości wody pitnej w Raciborzu i stopniu 
zanieczyszczenia Odry, o zbliżających się maturach, 
o najdłuższych włosach

- magazyn publicystyczny „Tutaj,,, a w nim: relacja 
z VII-ej konferencji naukowej „Tradycje kulturowe i his
toryczne Śląska,,, o pomocy Holendrów dla rybniczan, 
Pierwszy Wiosenny Wieczór Jazzowy - zespół Czesława 
Gawlika, „Biesiada Folklorystyczna,, w Raciborzu

- ogłoszenie konkursu
Sobota - 1.05.1993
12.00 - powtórka piątkowego programu
Poniedziałek - 3.05.1993
20.00 - Kino HIT - polski film fab. „Lalka,,, reż. Jerzy

Hass
Środa - 5.05.1993
10.00 - Kino HIT - powtórka filmu z poniedziałku

PRZECENY
☆  Jubiler „Eurosilver„ przy 
ul .Sobieskiego proponuje 
złoto o 10 procent taniej
☆  w „Delikatesach,, przy 
Pl. Wolności przeceniono 
komplety zabawek typu 
„Mała dama,,, „Mały chara
kteryzator,,
☆  od 40 do 50 procent sta
niały męskie i dziecięce spo
dnie oraz kurtki i spódnice 
przy ul. Kościelnej 6
☆  także sklep odzieżowy
przy ul. Powstańców 12 pro
wadzi sezonową wyprze
daż          K.

r

PORADY PRAWNIKA - w środy  
Dyżury prawnika,

udzielającego bezpłatnie porad prawnych  
w środy, w godz. od 15.00 do 17.00 

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Rybnik  
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w pojazdów:

1. samochód NYSA 522, nr rej. KAG 649C, cena wywoławcza: 5.700.000,-
2. samochód NYSA 522, nr rej. KAD 889Y, cena wywoławcza: 7.900.000,-

Pojazdy można oglądać na dwa dni przed przetargiem 
w godz. 9.00 do 13.00, adres jak wyżej.

Wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej 
należy wpłacić w kasie zakładu najpóźniej w przeddzień przetargu.

Przetarg odbędzie się w świetlicy naszego zakładu 
14 dni po ogłoszeniu w prasie o godz. 10.00.

Zastrzegamy sobie prawo wycofania pojazdów z przetargu.

Restauracja
„OLIMPIA,,

w Kamieniu 
zaprasza 

od 1 maja 
w każdą sobotę 

na dancingi 
z udziałem 

zespołu TRIO’91, 
zaś na piątkowe 

dyskoteki 
panie mają 

WSTĘP WOLNY

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

w Rybniku-Kamieniu
zaprasza na 3-dniowy fes
tyn, który  odbędzie się 
w dniach: 1-3 MAJA w obie
kcie Hali Sportowej Basenu 
Krytego w Rybniku przy ul. 
Powstańców 40 w godz. 
15.00 - 19.00.

W programie:
wspólna zabawa 

z udziałem zespołu wokalno- 
instrumentalnego „Tacy sa
mi,,, działającego przy 
RUCH S.A. Rybnik pod 
kierownictwem Czesława 
Fuksa

- gry i zabawy.
Dla uczestników kon

kursów przewidziano nagro
dy.

Do udziału zapraszamy 
dzieci i dorosłych.

EKSPRES 
Rybnik, 

Reja 2
Wywoływanie negatywów, również typu POCKET 

i wykonywanie odbitek w czterech formatach 
na dwóch rodzajach papieru.

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne. 
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

U L E XP U H
tel. 392-134, tel./fax 20-278 

Os. Południe 37, 44-253 Boguszowice 
Czynne: od 9.00 - do 17.00

prowadzi sprzedaż ratalną 
bez. poręczycieli i bez. pierwszej wpłaty

sprzętu RTV, AGD, zestawów do odbioru relewizji 
satelitarnej, kamer video wszystkich typów, 

elektronicznych klawiszowych instrumentów muzycznych. 
Linię kredytową obsługuje Górnośląski Bank 

Gospodarczy SA - lilia Boguszowice.

o

RYBNICKA
G A Z E T A

MINI GIEŁDA
Ceny z bieżącego tygodnia

M I Ę S O schab woł. ex. szynka wp. got.
Delikatesy, ul. Miejska 55 — 110

JAN NOGA 54 62 103

PIOTROWSKI 53,8 57,1 94,4-101,1

OW OCE jabłka pomarańcze banany

Miejska 3 8-20 15 16

św . Jana 13 8-26 16 15

Powstańców 24 8-24 16 16

S P O Ż Y W C Z E masło cukier jajko

HURTOWNIK 8 9 1,3

HERMES 8,5 9,5 1,55

RYNKOWY 8,5 9 1,4

W A L U T Y dolar marka korona czeska

HERMES 16350/16500 10200/10270 550/570

Delikatesy, ul. Miejska 16400/16600 10200/10280 550/570

PEWEX DUŻY 16350/16500 10200/102X0 550/565

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel./fax 28-825

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00 

GAZETA RYBNICKA. Ukazuje się od sierpnia 1919 r., wydawana w okresie międzywojennym przez MICHAŁA FRANCISZKA KWIATKOWSKIEGO, a redagowana 
od 1927 do 1939 przez IGNACEGO KNAPCZYKA. OBECNIE: tygodnik samorządowy. Nr indeksu 359-823. Redaguje zespół w składzie: redaktor naczelny RUDOLF 
PALARZ, sekretarz redakcji WIESŁAWA RÓŻAŃSKA, redaktor techniczny EWA KRZYŚCIAK, fotoreporter WACŁAW TROSZKA, korekta KLAUDIA 
MICHALAK. Skład komputerowy: ”PLASTOGRAF”, ul. Ogródki 6a, Rybnik. Druk: Zakład Poligraficzny "OLDPRINT”, ŻORY. Wydawana na zlecenie Zarządu 
Miasta.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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S P O R T T U R Y ST Y K A S P O R T T U R Y ST Y K A S P O R T T U R Y S T Y K A

W żużlowych rozgryw
kach ligowych krótka prze
rwa. Niektórzy postanowili 
ją wykorzystać na wycofanie 
się z rozgrywek ligowych. 
Tak postąpił Piotr Rolnicki, 
który wycofał swój zespół 
„Victorię„ z rozgrywek, 
dzięki czemu w drugiej lidze 
znów występuje parzysta li
czba zespołów. Rozpoczęły 
się zmagania tegorocznej 
edycji Indywidualnych Mis
trzostw Świata. Do kolejnej 
rundy awansował jeden je
dyny przedstawiciel rybnic
kiej drużyny Francuz Filip 
BERGE, który na swoim ro
dzimym torze Marmande 
zdobył 9 punktów, podobnie 
jak Polak Krzysztof KUCZ
WALSKI. Rozpoczęły się 
już eliminacje brytyjskie. 
Przez turniej półfinałowy nie 
przebrnął Kelvin TATUM, 
który chyba powoli dryfuje 
ku końcowi całkiem niezłej, 
choć niespełnionej do końca 
kariery. Zadebiutował 
w duńskiej lidze Tomasz 
GOLLOB /niezły występ 
i 13 punktów/. Z dobrze 
poinformowanych źródeł 
wiem, że nie palą się do 
występów w angielsko-skan
dynawskich ligach inni po
lscy żużlowcy: Piotr Świst 
i Mirosław Kowalik, co bar
dzo denerwuje tych, którzy 
sporo się napracowali, by 
znaleźć dla nich miejsce 
w dobrych ligowych ze
społach. Nie dziwmy się więc 
później, że polscy zawodnicy 
na profesjonalnym żużlo
wym rynku brytyjskim mają 
opinię niesolidnych i niepo
ważnych. Kiedyś można 
było wszystko zwalić na nie
operatywność PZMotu, ale

W KS ROW

Zmiany na górze
dziś każdy praktycznie decy
duje i odpowiada za siebie.

W Rybniku tymczasem 
lekkie poddenerwowanie. 
Dopiero co prezydent mias
ta obiecał pomoc w zakupie 
silników, a już rozgorzała 
dyskusja kto ma je dostać 
i za co. Jedni są zasłużeni, 
inni rokują nadzieje etc. Pro
blemów co niemiara... Ale 
tak to już jest, że czasem 
żeby komuś pomóc, trzeba 
mieć jeszcze poza dobrymi 
chęciami silne nerwy i być 
bardzo wyrozumiałym. I  jak 
tu się nie dziwić, że spon
sorzy i dobroczyńcy nie lgną 
do naszego zespołu. Oso
biście chciałbym przypom
nieć, że trzeba wreszcie po
prawić pracę z młodzieżą, że 
jest kilku młodych zawod
ników posiadających li
cencję, którzy o startach 
mogą sobie jedynie poma
rzyć. Szkółki żużlowej 
właściwie nie widać.

We wtorek 27 kwietnia 
odbyło się walne zebranie 
członków klubu. Wybrano 
nowy zarząd, w skład które
go weszli: Henryk Tomasze
wski /prezes/, Adam Grzy
bowski /wiceprezes/, Domi
nik Kolorz, Piotr Matloch, 
Janusz Śpiewok, Andrzej 
Głazowski, Wiesław Sojka. 
Oni decydować będą o poli
tyce klubu w najbliższym 
czasie. Adam Grzybowski 
i Wiesław Sojka to radni 
miejscy, co powinno zapewnić

zapewnić dobrą współpracę 
z władzami miasta. ROW 
jest w tej chwili klubem 
właściwie dwusekcyjnym, 
z wielu sekcji ostał się tylko 
żużel i piłka nożna. Martwi 
mnie nieco fakt, iż nie wszedł 
do zarządu Antoni Szymik,
o którego oddaniu dla spraw 
rybnickiego żużla jestem 
przekonany, nie wspomi
nając o znajomości zagad
nień związanych z tą dyscyp
liną sportu. Ale taki to już 
nasz sportowy światek; 
przez całą zimę i wiosnę 
człowiek ten, podobnie jak 
kilku innych członków sta
rego zarządu, robił wszyst
ko, by żużlowa drużyna 
przystąpiła do rozgrywek. 
Teraz, gdy przyszło głoso
wać nad składem zarządu, 
jego kandydaturę poparli ty
lko piłkarze, co rzecz jasna 
nie wystarczyło. Naprawdę 
trudno powstrzymać się od 
złośliwości.

Nowy zarząd klubu, po
dobnie jak kilka poprze
dnich, staje przed niełatwym 
zadaniem wyprowadzenia 
tej instytucji na ekono
miczną prostą. Mam na
dzieję, że uzdrowi to rybni
cki klub, a nie wyleczy zawo
dników z profesjonalizmu, 
który jest równie trudny co 
niezbędny. Dobry początek 
został zrobiony, teraz po
trzebna jest konsekwencja
i uwalnianie klubu od kolej
nych milionów zadłużenia.

WACŁAW TROSZKA

Jakiś czas temu 
zakończyły się rozgrywki 
w wojewódzkiej klasie „A„ 
seniorów. Znakomicie spisał 
się debiutujący w tych roz
grywkach zespół Policyjnego 
Klubu Sportowego, prowa
dzony przez grającego od 
czasu do czasu trenera Kazi
mierza MIKOŁAJCA, 
który wywalczył awans do 
klasy międzywojewódzkiej 
/III liga/ Drużyna występo
wała w następującym skła
dzie: K. Mikołajec, M. Michalik

Awans 
koszykarzy 

„Policyjnego„
Michalik, T. Grzybek, T. Majda, 
K. Zielonka, A. Pojda,
M. Zwinka, G. Borgul, J . Ma
rciniak, A. Pierchała, S. Li
chodziejewski, P. Król
i B. Kozieł.

Doświadczeni działacze 
sportowi twierdzą, iż łat

łatwiej awansować do wyższej 
klasy rozgrywek niż się 
w niej później utrzymać. 
Najlepiej widać to na 
przykładzie drużyn piłkars
kich. Szefostwo policyjnego 
klubu stoi więc przed 
niełatwym zadaniem zgro
madzenia funduszy i przygo
towania, młodego przecież 
zespołu do trzecioligowych 
rozgrywek, w których nie 
brak prawdziwych rutynia
rzy.
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Pomoc ekumeniczna 
Holendrów

Rankiem w poniedziałek 
19 kwietnia do Domu Po
mocy Społecznej dotarł TIR 
z transportem darów od 
ewangelickiej parafii z ho
lenderskiej miejscowości 
HOEVEN. W ten sposób 
ośrodek otrzymał urządze
nia rehabilitacyjne, sprzęt 
ortopedyczny, łóżka,
krzesła, stoły, dwie maszyny 
do szycia, kuchenkę gazową, 
odzież oraz wiele drobnych 
sprzętów. Jest to wynik 
współpracy rybnickiej para
fii ewangelickiej i jej pastora 
ks. Zbigniewa Kowalczyka 
z zaprzyjaźnioną parafią 
w Hoeven. Jej początki 
sięgają roku 1991, kiedy to 
Holendrzy jak mogli poma
gali członkom rybnickiego 
zboru; teraz ks. Kowalczyk 
stwierdził, że skoro wśród 
jego parafian nie ma ludzi 
wymagających tak poważnej 
pomocy, to  powinni z niej 
skorzystać ludzie naprawdę

potrzebujący bez względu na 
wyznanie. Potrzeba jest po
trzebą, a pomoc pomocą, 
reszta jest nieważna.

Przy pomocy przewod
niczącej Komisji Pomocy 
Społecznej przy Radzie Mia
sta Marii Kufy-Skorupy i po 
rozmowach z Holendrami 
udało się przeorientować 
pomoc holenderskiej parafii 
- teraz będzie ona trafiać do 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
i w jej zasięgu znajdą się 
osoby najbardziej potrze
bujące. Odzież z ponie
działkowego transportu już 
trafiła do Szkoły Specjalnej, 
Szkoły Życia, Schroniska 
Brata Alberta i Domu Po
mocy Społecznej.

Dary oczywiście nie po
chodzą tylko od ewange
lików; w Hoeven akcja, 
którą prowadzi specjalnie 
powołany komitet, na czele 
którego stoi Ton de BOER, 
jest każdorazowo starannie

p r z y g o t o w y w a n a ,  
nagłaśniana i swym 
zasięgiem obejmuje całe 
miasto. W najbliższym cza
sie planuje się rozszerzenie 
współpracy o pomoc żyw
nościową, ale ostatnie słowo 
należy do samych Ho
lendrów, którzy każdy, taki 
transport przygotowują bar
dzo skrupulatnie.

Pastor Kowalczyk mówi: 
„Zdajemy sobie sprawę, że 
ten kilkutonowy kontener to 
tylko kropla w morzu 
potrzeb, ale choć jesteśmy 
stosunkowo biednym
kościołem, chcemy pomóc 
tym naprawdę
potrzebującym, bez względu 
na wyznanie. Przecież gdy 
gościłem u siebie dzieci 
z Czarnobyla, też z pomocą 
przychodzili i katolicy, 
i ewangelicy - po prostu ludzie 
dobrej woli,,.

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Ponieważ zbliża się lato 
i czas urlopów, warto zapoz
nać się z innym sposobem 
spędzania wakacji niż w do
mu wczasowym. Żeglarstwo 
to niewątpliwie metoda na 
spędzenie wspaniałej i pełnej 
niespodzianek przygody.

Co zrobić, aby dołączyć 
do tych, którzy od lat penet
rują piękne zakątki Mazur? 
Najprostszym sposobem jest 
wstąpienie do klubu żeglars
kiego. Jednym z kilku istniejących

na wspólnej zabawie robią 
z klubu żeglarskiego miejsce, 
do którego każdy chętnie 
przyjdzie. Zaplanowaliśmy 
w tym sezonie organizację 
cyklu regat żeglarskich na 
zasadach podobnych jak na 
olimpiadzie w Barcelonie, 
gdzie każdy ściga się na 
porównywalnym sprzęcie 
i gdzie umiejętności, a nie 
lepsza łódka, mają decy
dujący głos. Oczywiście w re
gatach będą mogli wziąć 
udział nie tylko członkowie

Żeglarska wiosna

drugi 24 maja, a trzeci 6 sier
pnia.

- A więc co należy zrobić, 
aby zostać członkiem klubu?

- Wystarczy przyjść do nas 
i zgłosić chęć wstąpienia. 
Deklarację od was przyjmie 
nasza koleżanka, skarbnicz
ka Lidia Bochenek, w ośrod
ku „Kotwica,, twardą ręką 
dzierżąca ster finansów 
w klubie. Składka dla osób 
dorosłych wynosi 360 tys. ro
cznie, a dla młodzieży do lat 
18 - 300 tys., które można 
wpłacać w ratach.

- A czy osoby nie należące 
do klubu mogą skorzystać 
z jego oferty?

istniejących w naszym mieście 
jest „REF„, klub mający swą 
siedzibę na terenie ośrodka 
KOTWICA, którego ko
mandorem jest znany w śro
dowisku żeglarskim od wielu 
lat Jurek SPISAK.

- Jurku, co możesz powie
dzieć o swoim klubie?

- Żeglarski Klub „REF,, 
powstał w 1992 roku. Ale 
wszystko zaczęło się dwa la
ta wcześniej, od otworzenia 
punktu sprzedaży artykułów 
żeglarskich. Wtedy to zaczął 
się kryzys w polskim żeglars
twie, które było oparte na 
dotacjach z zakładów pracy. 
Kiedy przestano finansować 
kluby - te zaczęły powoli 
upadać. W tym czasie naro
dził się pomysł stworzenia 
klubu, który byłby w stanie 
utrzymać się samodzielnie.

- Na pewno nie było to 
łatwe. W końcu klub żeglar
ski powinien posiadać kilka 
jachtów, a te przecież nie są 
tanie.

- To prawda. Zaczęliśmy 
od sklepiku żeglarskiego 
i organizowania kursów żeg
larskich, które pozwoliły 
nam wciągnąć do działal
ności nowych członków. 
Z nimi można było zacząć 
od początku na nowych za
sadach.

- Jakie to zasady?

- Takie, że członkowie 
mogą czuć się współgospo
darzami w swoim klubie. 
Mogą korzystać ze sprzętu 
oraz z pomieszczeń klubo
wych. Ilość j achtów zależy 
wszak głównie od ilości 
członków, bo oni wpłacają 
składki, z których zakupy
wany jest nowy sprzęt.

Sekcja żeglarska została 
zarejestrowana w 1992 roku. 
Sprzęt zakupiliśmy korzys
tając z wkładów członkows
kich oraz działalności gos
podarczej. Po wielu zabie
gach kupiliśmy trzy jachty 
typu „OMEGA,,, wykorzys
tywane do prowadzenia 
kursów żeglarskich oraz re
kreacji na Zalewie Rybnic
kim, a także jeden jacht ka
binowy FOKA 4. Jachtem 
tym pływali nasi członkowie 
w czasie wakacji po jezio
rach mazurskich. Jesienią 
kupiliśmy jacht kabinowy 
MAK 707, przy którym jest 
jeszcze sporo roboty. Będzie 
on gotowy w nowym sezonie 
żeglarskim.

- Czy klub oprócz tego ma 
coś do zaoferowania swoim 
członkom? Może jakieś im
prezy żeglarskie?

- Oczywiście. To przecież 
spotkania naszych członków

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES............... i

klubu.
Przewidziana jest organi

zacja dwutygodniowych tur
nusów żeglarskich na jezio
rach mazurskich, które roz
poczną się 5 czerwca, a za
kończą 11 września. 
Również dla żądnych moc
niejszych wrażeń przewidu
jemy rejs morski do portów 
Szwecji i Niemiec. No i oczy
wiście kursy na stopień żeg
larza jachtowego, których 
w tym roku chcemy zorgani
zować aż trzy. Pierwszy roz
poczyna się już w marcu,

- Oczywiście. Wszystkich 
chętnych zapraszamy, 
zarówno do korzystania 
z naszych łódek, jak i z in
nych form działalności, 
a także do punktu sprzedaży 
sprzętu żeglarskiego,
w którym można kupić pra
wie wszystko, począwszy od 
szekli i lin do kamizelek ra
tunkowych, a nawet 
i jachtów. Znajduje się on na 
terenie ośrodka „Kotwica,,. 
Jest to jedyny tego typu 
sklep w okolicy, najbliższy 
dopiero w Katowicach.

Rozmawiał: A. ŻOCZEK

Żużlowy konkurs „GR"
Los spłatał figla naszym czytelnikom - na skutek defektów 

i wykluczeń w meczu ROW-u z Polonią Bydgoszcz uroniono 
dwa punkty i mecz zakończył się przegraną rybniczan 43:47. 
Najbliżsi wyniku byli Mariusz Borowski, Stanisław Rezner 
i Ilona Drewniok. W wyniku losowania kolejne trzy bilety 
ufundowane przez KS ROW przypadły w udziale Ilonie 
DREWNIOK. Nagroda do odebrania w redakcji „GR,,.

W poniedziałek 3 maja rybniczanie w meczu wyjazdowym 
zmierzą się z UNIĄ Leszno. Przypominamy, iż konkursowe 
kupony wrzucać należy do redakcyjnych żółtych skrzynek 
najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem meczu.

 /w a c k /

K U P O N  K O N K U R S U  Ż U Ż L O W E G O  " G R "

ROW RYBNIK UNIA LESZNO

wpisz ilość punktów

7GAZETA RYBNlCKA, TEL. 28825



NASZE 
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej 
30 kwietnia - 7 maja, KON

FRONTACJE ’93 czyli FESTI
WAL FESTIWALI FILMO
WYCH:

30 kwietnia - godz. 15.30, 
17.30, 19.30, „KOCHANA
EMMO, DROGA BOBE„ film 
węg., reż. Istvan Sabo

1 maja - godz. 15.00, 17.30,
20.00, „BARTON FINK„, film 
prod. USA, reż. Joel i Ethan 
Coen

2 maja, godz. 14.00, 17.00,
20.00, „ANIOŁ PRZY MOIM 
STOLE,,, film nowozel. reż. Jane

Jane Campion
3 maja, godz. 15.00, 17.30,

20.00 „ZAWIEŚCIE CZER
WONE LATARNIE,„ Hong 
Kong - Tajwan - Chiny

4 maja, godz. 15.00, 17.30,
20.00 „GRAND CANYON,, 
film prod. USA, reż. Lawrence 
Kasdan

5 maja, godz. 15.00, 17.30,
20.00 „URGA,„ film fr.-radz., 
reż. Nikita Michałkow

6 maja, 11.30, 16.00, 20.15, 
„PIĘKNA ZŁOŚNICA,, - film 
fr., reż. J. Rivette

Cena biletu na każdy film 
25.000.-zł /w  miarę wolnych 
miejsc/, kasa czynna codziennie 
oprócz sobót i niedziel w godz. 
11.00-16.00/w  piątki do 18.00/ 
oraz na 1 godzinę przed projekcja

W oczekiwaniu na chłodne 
kaskady fontanny

Foto: wack

projekcją.
Mała Scena Rybnicka

30 kwietnia, godz. 19.00, kon
cert KWARTETU TOMASZA 
SZUKALSKIEGO w składzie: 
Tomasz Szukalski - sax tenor, 
Artur Dutkiewicz - piano, An
toni Dębski - kontrabas, Mi
rosław Sitkowski - perkusja, po 
koncercie - JAM SESSION.

31 kwietnia, godz. 19.00 - 
1.00, WIDEODYSKOTEKA, 
cena biletu 30.000.-zł

Kino WRZOS - Niedobczyce 
2 maja, godz. 17.00 „Kosiarz 

umysłów,,, film prod. USA /od 
lat 15/

Klub Energetyka - Rybnik 
30 kwietnia, godz.. 9.00 - 

„Gdzie jest skarb,, - zabawa dla 
najmłodszych

30 kwietnia, godz. 15.00, BIE
RKI - rogrywki o tytuł mist
rzowski

Kino VEGA - Żory 
30 kwietnia, godz. 16.00, 

„Godzilla kontra król Ghido
rah„, film prod. USA /od lat 12/ 

1-2 maja, godz. 17.00, 
„Godzilla kontra król Ghido
rah,„ j.w. i godz. 19.00, „Mój 
kuzyn Vinnie,,, film prod. USA 
/od lat 15/

/g w /

Pod znakami zodiaku

BARAN
Lubisz szokować ludzi niepopularnymi poglądami. Czy 

przypadkiem nie silisz się tylko na oryginalność, w głębi duszy nie 
utożsamiając się wcale z tym poglądami?

BYK
Jesteś ostatnio dość nerwowy i przeżywasz huśtawki nastrojów. Ty 

tłumaczysz to wiosennym zmęczeniem, czy to jedyny powód?
BLIŹNIĘTA

Wrodzona chęć zmian i pewne rozproszenie zainteresowań 
powodują zamęt nie tylko w Twoim życiu, ale i u osób z Tobą 
związanych. Wskazana chwila refleksji...

RAK
Żyjesz jak gdyby w dwóch planach -  realnym i w świecie własnej 

fantazji... Nie pozwól by marzenia zdominowały rzeczywistość -  

powrót na ziemię może być bardzo bolesny.

N O W IN KI W K U C H N I

Frytki bananowe
6 bananów, 1 szklanka soku z limu lub cytryny, 1/2 szklanki 

cukru pudru, olej do głębokiego smażenia.
Porcja dla czterech osób.
Do przepisu należy wybrać banany dojrzałe, lecz nie 

przejrzałe. Banany obrać i pokroić wzdłuż na cieniutkie 
płatki. Zalać je sokiem cytrynowym i moczyć 15 minut, 
opłukać i osuszyć na ściereczce. W woku  lub błębokim 
rondlu rozgrzać olej do wysokiej temperatury, wkładać 
partiami banany i smażyć je, aż staną się ciemnozłote 
i chrupkie. Osuszyć z tłuszczu na papierowym ręczniku.

Oprószyć cukrem pudrem. Podawać gorące lub zimne.
Przepis pochodzi z książki „Kuchnia tajska„, wydanej 

w serii „Encyklopedia sztuki kulinarnej,, przez wydawnictwo
TENTEN.

Fatałachy z naszej szafy

Komu
to przeszkadza?

Zrobiło się ciepło, co ja 
mówię, gorąco, nie tylko na 
dworze, ale i w naszej rub
ryce. Nie miejmy jednak 
złudzeń, kwiecień to przecież 
plecień, a w maju nieraz 
sięgałyśmy po ciepły przyo
dziewek. Póki jednak co, 
kwietniowe lato w pełni. 
Jeżeli o mnie chodzi, 
mogłoby tak zostać do sa
mego grudnia... Komu by to 
przeszkadzało?

Wiosenna i letnia moda, 
oprócz długości, niewiele 
różni się od tej z ub. sezonu. 
Nadal projektanci garściami 
czerpią z lat 70 i 60, lansując 
styl neohippie czy grzeczne 
garniturki a la The Beatles. 
Nadal błyska golizna, a to za 
sprawą obniżonych talii 
w spódnicach czy krótkich, 
ledwo na biust bluzek lub 
podwiązanych koszul. Tyl
ko... znowu ta talia, którą 
trzeba mieć. Równie modny 
jako element stroju na ulicę 
jest stanik. Często nosi się go 
do kompletu z szortami

i długą, rozpinaną spódnicą 
/patrz zdjęcie/. Takie kom
plety, w drobny zazwyczaj 
i bardzo modny rzucik, wi
działam w naszych sklepach. 
Nie mówiąc o zalewie sukie
nek z wiskozy w babciny, 
drobny wzorek. Szczerze 
mówiąc, im widzę ich więcej, 
tym mniej mi się podobają. 
W dużych ilościach strawne 
są tylko dżinsy...

Wróżka

Karlik za swo wierno 
i ciężko robota na dole dostoł 
wyjazd „Batorym„ do Ame
ryki. Ujrzoł tam na pokładzie 
gryfno dziołha, ale nie wie
dzioł, jak do niej przemówić, 
jak zacząć. Chodził kole niej, 
próbował, ale nie wiedzioł 
jak. Zawsze mu odwagi 
brakło. Jak już sie podróż 
miała ku końcowi, wypił jed
nego na odwaga, podszedł do 
niej i pado:
- Przeproszom pięknie, czy 
pani też płynie tym statkiem?

Śląskie
beranie

☆  ☆  ☆
Jednemu górnikowi, co już 

był na rencie, straciła się ko
za. Szukoł jej na wszystkich 
łąkach i polach, ale znojść nie 
mógł. Doradził mu kolega, 
żeby jeszcze w parku poszu
koł. Trowa tam świeżo - pado
- to może sie i koza skusiła. 
Poszedł stary, idzie, a tam na 
ławce siedzi se tako porka, 
a ten młodzik akurat obłapioł 
ta dziołcha, i tak jej w oczy 
spoglądoł, i pedzioł jej: „Ma
riko, w twoich oczach widza 
cały świat„. No, to górnik nie 
wytrzymoł i zawołoł:
- Ty! A mojej kozy nie widzisz 
tam kaj? Zerknij ino dobrze!

☆  ☆  ☆
Padają, że gwara śląska nie 
jest dla nie-Ślązaków zrozu
miała. A to przeca bardzo 
prosto mowa.
- Antek powiedz mi, jak sie 
nazywo to, co ryba jak pływo 
w rzece po sobie zostawio?
- No wiadomo, rybentrop!
- No, niech widzą, jakie to 
lekkie!
- A jak sie po Śląsku nazywo 
brytyjska flaga?
- Francik, tego oni nie 
Zgadną!
- No przeca brytfana!
- Tyż lekkie!
- No widzisz i padają, że 
gwara jest niezrozumiała!

LEW
Cenisz sobie piękne słowa  lubisz ich słuchać, a także oczarowywać 

nimi partnerów. To pociąga ku Tobie ludzi... do momentu, kiedy 
odkryją, jak niewiele się za tymi słowami kryje.

PANNA
Nie pozwól, by jedyną Twoją cechą rzucającą się w oczy było 

nadmierne skupianie sią na własnych sprawach, często obiektywnie 
mało ważnych. Uwierz, że obok są inni ludzie.

WAGA
Pobłażliwość wobec przywar bliźnich jest u Ciebie wręcz 

chorobliwa! Nawet nie zauważasz, jak negatywnie odbija się to na 
Twoim życiu.

SKORPION
Monotonnie -  codzienność zaczyna Cię nudzić, chciałbyś coś 

zmienić, przerwać rutynę. Nadszedł dobry czas, by to zrobić.
STRZELEC

Nie jesteś obojętny na cudze potrzeby, a pomoc jaką okazujesz 
bliźnim przynosi Ci sporo satysfakcji. Rozejrzyj się wokół  pole do 
działania jest szerokie...

KOZIOROŻEC
Masz trzy cechy, które powinny być matką sukcesu: rozsądek, 

ambicję i potrzebę uznania. Wykorzystując je wszystkie naraz, nie 
możesz nie trafić w dziesiątkę...

WODNIK
Masz wszelkie szanse, by zainicjować przedsięwzięcia, które później 

zaowocują zdobyciem życiowej pozycji, awansem, a nawet rozgłosem.
Ale początki nie będą łatwe.

RYBY
Wykazujesz mniej obaw i lęków o efekty Twoich działań, za dużo 

jednak w tym wszystkim zbiegów okoliczności i nieoczekiwanych 
przypadków. Sukces powinien mieć solidniejsze podstawy.
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MINIKONKURS HISTORYCZNY
1.

2. 
3.

i

Minikonkurs
historyczny

Zbliża się rocznica wybu
chu III Powstania Śląskiego. 
W związku z tym ogłaszamy 
minikonkurs historyczny 
o tematyce powstańczej. Do 
uczestnictwa w nim zachęca
my przede wszystkim mło
dzież.

A oto pytania, na które 
należy odpowiedzieć:

1. Podaj dokładną datę wy
buchu III Powstania Śląskie
go /dzień, miesiąc, rok/.

2. Kto podjął decyzję o jego 
rozpoczęciu, proklamował 
strajk generalny i ogłosił się 
dyktatorem powstania?

3. Jaki obiekt przedstawio
no na rysunku obok i gdzie się 
on znajduje?

Na odpowiedzi, przesłane 
na kuponie zamieszczonym 
obok i wrzucone do naszych 
żółtych skrzynek /Rynek 7, 
Kościuszki 54/ czekamy do 
poniedziałku 10 maja br.

Główną nagrodą jest kal
kulator z drukarką firmy 
CASIO, dwie następne to 
WALKMANY.

Nagrody ufundowała fir
ma ULEX.

Rozwiązanie
łamigłówki z nr 16 „G R "

Nagrodę w postaci kasety 
video otrzymuje Grażyna 
Sokołowska, ul. Chwałowic
ka 31/17, Rybnik. Nagrodę 
prosimy odebrać w redakcji.

GAZETA RYBNlCKA, TEL. 28825


