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W yjątkow a okazja!
Kto z naszych Czytelników jako pierwszy zgłosi się do 
redakcji z dzisiejszym wydaniem "G R " i poda, czyje 
utwory Mistrz grał na koncercie w Rybniku przed rokiem, 
otrzyma dwuosobowe zaproszenie na występ Adama Mako
wicza, który odbędzie się 8 czerwca o godz. 19.00 w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej.

krajów świata i oczywiście 
także polskich w Rybniku, 
będzie nie tylko prezentacją 
osiągnięć artystycznych, po
zwoli nawiązać kontakty 
osobiste nie tylko pomiędzy 
zespołami, ale również po
między organizatorami 
i osobami towarzyszącymi 
orkiestrom, którymi są 
często menadżerowie i biz
nesmeni. Mamy więc nad
zieję na kontakty również 
pozaartystyczne, w tym gos
podarcze. W latach 
następnych przymierzamy

się do połączenia tej imprezy 
artystycznej z targami, które 
mogłyby spełniać rolę pro
mocyjną dla naszego prze
mysłu i handlu. Jest to po
mysł sprawdzony i tu chcieli
byśmy skorzystać z dobrych, 
włoskich wzorców.

- Jak udało się dotrzeć do 
tak atrakcyjnych zespołów 
i namówić je do przyjazdu do 
Rybnika?

- Weszliśmy w kontakt 
z organizatorami Międzyna
rodowych Spotkań Muzycznych

- Przez cztery dni miasto 
rozbrzmiewać będzie muzyką 
tak bliską wszystkim miesz
kańcom Śląska...

- Tak, Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr Dętych 
o „Złotą Lirę,, odbędzie się 
już po raz drugi i mamy 
nadzieję, że wejdzie on na 
stałe do kalendarza imprez 
kulturalnych nie tylko Ryb
nika, ale i regionu. Organi
zacja w naszym mieście fes
tiwalu akurat tego typu mu
zyki wydaje się, ze wzglądu 
na bogate tradycje orkiestr 
górniczych i rodzinnego mu
zykowania, bardzo natural
na.

- Jako radnemu i przewod
niczącemu Komisji Kultury 
Rady Miasta nie są panu obce

problemy budżetowe tej sfe
ry. Jak udało się sfinansować 
tak wielkie przedsięwzięcie 
kulturalne?

- To prawda, impreza jest 
zakrojona szeroko, do Ryb
nika przybędzie około 700 
muzyków. Największy 
ciężar finansowy bierze na 
siebie Urząd Miasta, ale or
ganizacja festiwalu była 
możliwa dzięki sponsorom, 
których w zeszłym roku nie 
było, a więc i proporcje wy
datków są inne. A że im
preza będzie warta wyłożo
nych pieniędzy, dali się prze
konać komitetowi organiza
cyjnemu rybnickie banki, 
a więc Powszechny Bank 
Kredytowy SA, Prosper 
Bank, Bank PKO, a także 
oddział PZU, Elektrownia

Królewska Orkiestra z Hagi będzie niewątpliwie atrakcją festiwalu.

II Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych o ’’Złotą Lirę"

Rynek salą koncertową
Oficjalny hejnał na otwarcie II M iędzynaro

dowego Festiwalu Orkiestr Dętych w  R yb
niku, którego g łów nym  trofeum  jest „Złota 
Lira,,, zabrzmi na Rynku dzisiejszego w iec zo
ra. Przez następne kilka dni tu właśnie od
bywać się rów nież będą konkursowe 
przesłuchania. O wysokim  poziomie artysty
cznym zaproszonych orkiestr zapewnia jeden 
z anim atorów imprezy, muzyk i dyrygent, 
przewodniczący Komisji Kultury  Rady Miasta 
Marian W O L N Y , który udzielił naszej gazecie 
w yw iadu.

„Rybnik,,, REN-CAR oraz 
spółka UTEX. Pewien 
wkład wniosą również mias
ta ościenne: Wodzisław i Ra
cibórz, w których orkiestry, 
z racji dawanych tam kon
certów, będą goszczone. 
Przyjmujemy, że drugie spo
tkanie orkiestr dętych z paru

Muzycznych Orkiestr Wojskowych 
w Krakowie i zgraliśmy tak 
terminy, by orkiestry tam 
występujące mogły zagrać 
i u nas. Dlatego właśnie te
goroczny festiwal zaczyna 
się, nie jak w ub. r. w drugiej 
połowie, ale na początku 
czerwca.

- Nie jest więc plotką wia
domość, że gościć będziemy 
orkiestrę Sił Powietrznych 
USA?

- Oczywiście, że nie,
a oprócz niej jeszcze kilka 
innych, rewelacyjnych ze
społów. A więc przede wszy
stkim holenderską Orkiestrę 
Królewskę z  Hagi, Kozaków 
z Kijowa, wojskową or
kiestrę Bundeswehry, Pod
halańczyków z Nowego 
Sącza, Białorusinów
z Mińska, a także zeszłoro
cznego laureata - orkiestrę 
„Vitkowak„ z Ostrawy. 
W jury zasiądą: prof. Józef 
Szwed, Jiri Szindel z Czech, 
Tadeusz Folwarczny - dyry
gent z Niemiec oraz z ramie
nia organizatorów - moja 
osoba. Nasz festiwal ma for
mułę OPEN - nie ogranicza
my wieku, ilości instrumen
talistów, a w latach 
następnych będziemy dążyć 
do bardziej festiwalowego, 
a mniej konkursowego cha
rakteru imprezy.

Wszystkich miłośników 
muzyki dętej zapraszamy na 
koncerty i dodatkowo na 
pokaz paradnej musztry.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: W.

RÓŻAŃSKA

Stare problem y 
w  nowej siedzibie

II Tydzień 
Kultury 

Francuskiej
W poniedziałek 7 czerwca 

rozpocznie się w Rybniku II 
TYDZIEŃ KULTURY 
FRANCUSKIEJ. Organi
zują go wspólnie rybnicki 
Alliance Francaise, Urząd 
Miasta, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Galeria Teatru 
Ziemi Rybnickiej, a także 
Mazamet, które z naszym 
miastem łączą więzi 
współpracy i przyjaźni.

„Tydzień,, otworzy w sa
mo południe spotkanie 
z gośćmi z Francji w siedzi
bie Alliance Francaise. 
W dwie godziny później 
w LO Sióstr Urszulanek

wystąpi francuska grupa ta
neczna. We wtorek 8 czerwca 
o godz. 11.00 również w sie
dzibie Alliance Francaise 
wyświetlony zostanie film 
„Pod Słońcem Szatana,, 
z Gerardem Depardieu w ro
li głównej. O godz. 16.00 
ponownie wystąpi grupa ta
neczna, a także laureaci 
Konkursu Poezji Francus
kiej. W środę 9 czerwca 
o godz. 10.00 w LO Sióstr 
Urszulanek odbędzie się 
konferencja prezesa Towa
rzystwa Francusko-Polskie
go w Mazamet Jacques’a 
BEAULIEU. O godz. 14.00 
w Galerii TZR otwarta zo
stanie wystawa malarstwa p. 
Granier. Z nauczycielami 
języka francuskiego spotka 
się Jean-Louis BATKO, a J. 
Beaulieu wygłosi prelekcję 
„Midi-Pyrenees - geografia, 
ekonomia,,. O godz. 20.00 
w restauracji „Olimpia,, 
w Kamieniu nastąpi otwar
cie imprezy towarzyszącej -

 ZARZĄD MIASTA 
gorąco dziękuje 

wszystkim, którzy 
przyczynili się 

do uatrakcyjnienia 
Dnia Dziecka, 

zorganizowanego na 
stadionie KS ROW: 
policji, strażakom, 

żużlowcom, członkom 
Aeroklubu ROW oraz 
pracownikom MOSiR. 

Pokazy dostarczyły 
dzieciom wiele 

 radości i emocji. 

II Tygodnia Kuchni Francus
kiej. I tu również wystąpi 
francuska grupa taneczna. 
Również w czwartek 10 czer
wca będzie można skoszto
wać francuskich potraw.

„Tydzień,, zakończy
w piątek 11 czerwca występ 
francuskiej grupy oraz kon
ferencja J. Beaulieu w I LO 
oraz wieczorne rozkosze 
podniebienia w „Olimpii,,.

W ostatnim dniu maja 
miało miejsce uroczyste ot
warcie nowej siedziby Rejo
nowego Urzędu Pracy w Ry
bniku. Z ciasnych pomiesz
czeń Urzędu Rejonowego 
Urząd Pracy przeniósł się do 
wyremontowanego lokalu po 
byłym hotelu „Rybnik,, przy 
ul. Jankowickiej. W uroczys
tości brali udział: Jan 
KOZŁOWSKI - z-ca kiero
wnika Centralnego Urzędu 
Pracy, Janina ZAŁAWA - 
kierownik Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy i jej zastępca 
Andrzej PUCHER, a także 
władze naszego miasta na 
czele z prezydentem Józefem 
MAKOSZEM oraz burmist
rzowie i wójtowie sąsiednich 
gmin. Wystrój wnętrz wywarł 
na wszystkich duże wrażenie. 
Nic więc dziwnego, że gos
podyni uroczystości, kierowniczka

kierowniczka Rejonowego Urzędu 
Pracy w Rybniku, Teresa 
BIERZA miała powody do 
dumy. Jak powiedział Jan 
KOZŁOWSKI, takiego 
Urzędu Pracy, jaki na obec
nie Rybnik, sama Warszawa 
mogłaby nam pozazdrościć. 
Z Teresą BIERZĄ rozmawia 
Jacek RECLIK.

- Kiedy pojawił się pomysł, 
aby przenieść Urząd Pracy 
Z ulicy 3 Maja?

- W końcu ubiegłego roku 
dowiedzieliśmy się o mającej 
nastąpić reorganizacji biur 
pracy i przekształceniu ich 
w urzędy pracy. Ponieważ 
w przyszłości urzędy te będą 
miały szersze kompetencje, 
należało zadbać o większą 
bazę lokalową. Wspólnie 
z dyr. Pucherem zwróciliśmy 
się o pomoc do władz Ryb
nika. Zaproponowano nam

pomieszczenia hotelu „Ryb
nik,,, co w pełni odpowia
dało naszym wymaganiom.

- Czy czerpała pani z ja
kichś wzorów, projektując 
tak a nie inaczej wnętrze bu
dynku?

- Projekt został oparty na 
wzorze szwedzkim. Przeby
wałam w tym kraju na szko
leniach, widziałam jak funk
cjonują tam urzędy pracy, 
podpatrywałam ich po
mysły, a nabyte doświadcze
nia starałam się wykorzystać 
u nas. Stąd właśnie zrodził 
się pomysł tzw. „aktywnej 
poczekalni,,, w której każdy 
bezrobotny będzie mógł 
skorzystać z kompleksowej 
informacji, a dopiero potem 
zostanie skierowany do od
powiedniego stanowiska.

- Jak duży rynek pracy 
obsługuje Rejonowy Urząd 
Pracy w Rybniku?

- Poza Rybnikiem - Lesz
czyny, Ornontowice, Świer
klany, Gaszowice, Jejkowi
ce, Kornowac, Lyski. 
W chwili obecnej mamy zarejestrowanych

c. d. na stronie 2

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



1 czerwca na rybnickim 
stadionie odbyła się II część 
Wielkiego Balu Dziecięcego, 
zorganizowanego przez wła
dze miasta z okazji Między
narodowego Dnia Dziecka. 
Na widowni zgromadziło się 
parę tysięcy dzieciaków, dla 
których organizatorzy przy
gotowali wiele atrakcji, choć 
z powodu silnego wiatru nie 
nastąpił niestety start balo
nu. Na otarcie łez byli jed
nak spadochroniarze.
Pierwszą atrakcją była po
kazowa tresura psa policyjnego

Balowanie
na

stadionie

Z p o g o d ą  i z  h u m o rem
policyjnego, później przed młodą 
publicznością zaprezento
wały się jednostki straży 
pożarnej, które pokazały na 
co mogą liczyć mieszkańcy 
Rybnika i okolic w czasie 
pożaru. Odbył się także po
kaz grupy antyterrorystycz
nej, która uchodzi za jedną 
z lepszych w Polsce. Przed 
małolatami pokazali się 
także żużlowcy.

Przerwy, które miały miej
sce między jednym a drugim 
punktem programu,
wypełniał zespół wokalno- 
instrumentalny TRIO 91. 
Na zakończenie zespół za-

Dzieci współgospodarzami miasta

M a ł y  
Pawełek, 
z symbo
lic zn y m  
k luczem  
do mia
sta.

F o t o : 
wack

A n i a  
L i s z k a  
w czasie 
w y k o n y
w a n i a  
j e d n e j  
z piosenek.

prosił wszystkich uczest
ników na murawę do 
wspólnej zabawy, w czasie 
której kto tylko chciał mógł 
zaprezentować swoje
umiejętności muzyczno-re
cytatorskie. Niewątpliwie 
gwiazdą imprezy była uczen
nica klasy VIF ze SP 10 
Anna LISZKA, która zna
komicie wykonała piosenki 
gwiazd światowej muzyki 
pop. Po jednej z piosenek 
musiała nawet bisować, cze
go nie udało się dokonać 
zespołowi TRIO 91.

Tekst i foto: MARCIN 
TROSZKA

"

OZZMiW 
Rybnik 90„ 

sponsorem
W uzupełnieniu progra

mu imprez dziecięcych infor
mujemy, że organizatorem 
atrakcji w Hali Widowisko
wo-Sportowej przy kop. 
„Jankowice,, 30 maja był 
Ogólnokrajowy Związek Za
wodowy Miast i Wsi „Rybnik 
90„.

Stare problem y 
w  nowej siedzibie

c. d. ze strony ] 
zarejestrowanych ponad 7 tys. 
bezrobotnych, z czego 
przeszło 5 tys. stanowią ko
biety. Jednak po ostatnich 
informacjach z kopalń pro
gnozy nie są zbyt optymis
tyczne. Jeszcze w tym roku 
w samym tylko górnictwie 
spodziewamy się przyrostu 
bezrobocia o 1000 osób. Jak 
zwykle w czerwcu zaczęli się 
do nas zgłaszać absolwenci 
różnego rodzaju szkół po
nadpodstawowych .

- Na co może liczyć bez
robotny, korzystający z wa
szego urzędu?

- Staramy się aby czas 
oczekiwania przez bezrobot
nego na pracę maksymalnie 
skrócić. Cały czas organizu
jemy kursy przekwalifiko
wania zawodowego. W tym 
roku objęto nimi już ponad 
300 osób. Absolwentom 
szkół średnich proponujemy 
kurs komputerowy połączony 
z prowadzeniem ksiąg roz
chodów i przychodów, kurs 
komputerowo-płacowo-kad
rowy, kurs bankowości kom
puterowej, kurs księgowości 
komputerowej, szkolenie do
tyczące nowego podatku 
VAT. Nie chcemy aby były 
to przeszkolenia same dla 
siebie, dlatego też dla uczest
ników kursów organizujemy 
praktyki w odpowiednich 
instytucjach. Mężczyznom 
z zawodowym wykształce
niem proponujemy prze
kwalifikowanie na blacha
rza-dekarza, ślusarza, spa
wacza, palacza c.o. Staramy 
się przy tym, aby każdy 
uczestnik kursu zdobył jak 
najwyższe kwalifikacje i jak

najszersze uprawnienia. Nie 
ukrywam, że bardzo trudna 
jest sytuacja bezrobotnych 
kobiet z podstawowym lub 
zawodowym wykształce
niem - praktycznie nie ma 
dla nich ofert pracy. Poza 
tym organizujemy roboty 
publiczne w Rybniku i w Le
szczynach, docelowo znaj
dzie w nich zatrudnienie 100 
osób. Cały czas podpisujemy

- Tak. Nie powinni mieć 
kłopotów z otrzymaniem 
pracy informatycy i progra
miści. Praca czeka na dob
rych fachowców we wszyst
kich zawodach, nawet robo
tniczych.

- Zbliża się okres wakacyj
ny. Czy macie do zaoferowa
nia jakąś pracę dla młodych 
ludzi, którzy będą chcieli za
pracować sobie na wakacje?

- Na okres wakacji chce
my powołać Młodzieżowe 
Biuro Pracy. Akcję roz
poczęliśmy już pod koniec 
maja. Wysłaliśmy oferty do

Kierowniczka Rejonowego Urzędu Pracy Teresa BIERZA 
w towarzystwie prezydenta Józefa MAKOSZA  
i wiceprezydenta Michała ŚMIGIELSKIEGO w dniu 
otwarcia nowej siedziby. Foto: M . Troszka

my umowy na prace inter
wencyjne. Duże nadzieje 
pokładamy w inkubatorze 
przedsiębiorczości i chcemy 
się włączyć do tego przed
sięwzięcia.

- Przy stałym kurczeniu się 
rynku pracy, czy są jeszcze 
zawody, w których miejsca 
pracy czekają?

30 zakładów pracy, aby zo
rientować się, jakie będą 
możliwości zatrudnienia 
młodzieży w czasie wakacji. 
Wszystkie odpowiedzi były 
negatywne. Nie załamujemy 
jednak rąk. Będziemy szu
kać pracy sezonowej 
w zakładach prywatnych 
i rzemieślniczych.

- Czy jesteście przygoto
wani do sytuacji, w której 
kopalnie będą zwalniać nie 
setki, ale tysiące pracow
ników i ci ludzie zwrócą się do 
was o pomoc?

- Docelowo we wszystkich 
pomieszczeniach, które po
siadamy, będą po dwa sta
nowiska komputerowe. Za
mierzamy utworzyć specjal
ne pośrednictwo dla osób 
zwalnianych z kopalń. Po 
odpowiednim przeszkoleniu 
będziemy proponować tym 
ludziom pożyczki na prowa
dzenie działalności gospoda
rczej. Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach wszedł 
w kontakt z Agencją Inic
jatyw Społeczno-Ekonomicz
nych i każdy, kto będzie się 
starał u nas o pożyczkę na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej dostanie bilet 
kredytowy, z którym trzeba 
będzie do tejże agencji poje
chać. Na miejscu wykona się 
dla wszystkich zaintereso
wanych business plan, skon
frontuje go z rzeczywistością 
i oceni, czy dana działalność 
ma szansę powodzenia. 
W Rejonowym Urzędzie 
Pracy w Rybniku istnieje 
Klub Pracy, w którym za
trudniamy m.in. socjologa, 
psychologa. W przyszłości 
mamy zamiar otworzyć 
punkt orientacji i poradnict
wa zawodowego. Nasz pra
cownik bierze udział w pro
gramie „TOR 8„, organizo
wanym przez Międzynaro
dową Organizację Pracy. Za
daniem programu jest przy
gotowanie specjalistów do 
obsługi zakładów pracy, 
w których rozpoczynają się 
zwolnienia grupowe.

- Dziękuję za rozmowę.

W niedzielne popołudnie 
na rybnickim Rynku na za
proszenie Prezydenta Mias
ta Rybnika spotkali się 
najmłodsi mieszkańcy na
szego miasta.

Wielki bal dziecięcy, zor
ganizowany z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Dziecka, ściągnął na Rynek 
tłumy dzieciaków, które bez

żadnych ograniczeń podda
wały się emocjom.

Imprezę urozmaicił swoi
mi występami zespół wokal
no-instrumentalny TRIO 91 
oraz Kaczuchy. W czasie ba
lu prezydent Józef MA
KOSZ przekazał małolatom 
symboliczne klucze do Ryb
nika, czyniąc ich współgos
podarzami miasta.

MARCIN TROSZKA

Pląsy na Rynku
We wtorkowe popołudnie 

na rybnickim Rynku odbyła 
się impreza dla dzieci, zor
ganizowana przez zespół 
FRA i delegaturę „Wyspa,,, 
przy współpracy Rady Mia
sta. Wystąpił zespół „Car
rantuohill,,, a dzieciaki

miały okazję zaprezentować 
swoje umiejętności taneczne 
i wokalne.

Przez cały czas trwania 
imprezy zbierano ofiary pie
niężne dla dzieci specjalnej 
troski.

M.T.

Pokaz
niezwykłego
samochodu

Tym niezwykłym pojaz
dem jest najmłodszy model 
słynnej francuskiej firmy 
RENAULT - SEFRANE. 
Jego moc wynosi od 107 do 
170 KM /wersja benzyno
wa/, a z silnikiem Diesla 
i turbodoładowaniem od 90 
do 105 KM.

Posiada wspomaganie 
kierownicy, zmieniające się 
w zależności od prędkości 
i elektroniczne sterowane 
oraz zawieszenie dostosowujące

dostosowujące się do warunków jaz
dy.

Idealnie wyciszone
wnętrze, regulacja ogrzewa
nia, zestaw hi-fi sterowany 
bez odrywania rąk od kiero
wnicy - wszystko dla wygody 
pasażerów i kierowcy.

Doskonałość i moc, kom
fort i bezpieczeństwo - coś 
dla prawdziwego mężczyz
ny!

To super - auto będzie 
można zobaczyć i nawet się 
nim przejechać w dniach 4, 
5 i 6 czerwca od godz. 9.00 do 
19.00 na placu Autoryzowa
nego Koncesjonera firmy 
„Renault,, REN-CAR przy 
ul. Gliwickiej 190 w Ryb
niku.

Zaproszenie Unii
Jak się 

w Kamieniu
4 czerwca o godz. 17.00 

w sali „Małej Sceny Rybnic
kiej,, przy ul. Kościuszki 54 
odbędzie się spotkanie z bur
mistrzem Kamienia Pomor
skiego Stanisławem OLE
SZCZUKIEM.

Gmina Kamień Pomorski

Polityki Realnej
to robi 
Pomorskim?
w ciągu dwóch ostatnich lat 
odnotowała nieporównywa
lny w skali naszego kraju 
sukces gospodarczy.

Wszystkich chętnych, 
którzy chcą się dowiedzieć 
jak tego dokonano, zapra
szamy.
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24 maja został zaw ieszony strajk NSZZ „S o
lidarność" Pracow ników  O św iaty  i W yc h o
wania, najostrzejszy w  dziejach polskiego 
szkolnictwa. O jego ocenę poprosiłem  Bar
barę PAROL, przew odniczącą Komisji 
Zakładowej „Solidarności,, nauczycielskiej 
w  Rybniku.

Po strajku 
nauczycieli
- Jaki był przebieg strajku 

oświatowego u nas?
- Fatalny stan materialny 

oświaty, w tym  uposażeń 
nauczycieli i pracowników 
obsługi szkół, sprawił, że 
władze związku ogłosiły 
początek strajku na 5 maja. 
Jako pierwsze chęć 
przystąpienia do czynnego 
strajku zgłosiło I LO, pod 
warunkiem, że tak samo 
postąpią inne szkoły średnie 
w Rybniku. Ale tam zdecy
dowano, że strajk poprą, 
lecz z wyłączeniem matur. 
W efekcie decyzji rad peda
gogicznych matury się od
były, szkoły średnie nie straj
kowały czynnie z wyjątkiem 
ZSZ „Ryfamy,,, która od
była strajk czynny 10 maja.

Wszystkie szkoły podsta
wowe poparły strajk, 14 
z nich wzięło udział w straj
ku czynnym. 9 szkół straj
kowało 1 dzień, 3 szkoły 
przez 2 dni, 3 dni strajko
wała czynnie SP 34, 4 dni SP 
4. Strajkowały cale grona pe
dagogiczne, bo ZNP w Ryb
niku poparł nasz strajk. Na 
przykład w SP 15, gdzie 
w ogóle nie ma członków

„Solidarności,,, również 
strajkowano. SP 13 zadekla
rowała poparcie materialne 
dla strajkujących czynnie.

- Rozmiary strajku zatem 
nie były u nas wielkie...

- To prawda. Śląsk, 
w porównaniu z resztą Pol
ski, to mimo wszystko boga
ty region o niewielkim bez
robociu. Tym tłumaczę nikłe 
rozmiary strajku.

- Jak ocenia pani efekty 
propagandowe strajku? Czy 
społeczeństwo dostrzegło is
totne przyczyny protestu 
nauczycieli?

- Społeczeństwo było dezinformowane
dezinformowane. Mówiono 
o trzech i pół miliona średniej 
płacy oraz 390 tysiącach pod
wyżki. Łatwo przekonać się, 
że to nieprawda. W nowej 
tabeli płac najwyższa możli
wa do osiągnięcia pensja 
nauczyciela ze stopniem 
naukowym doktora po 30 
latach pracy wynosi 2 milio
ny 830 tysięcy złotych brut
to, tzn. bez potrącenia poda
tku. Nauczyciel
początkujący po szkole śre
dniej zarobi zaledwie milion 
250 tysięcy złotych minus

podatek. Jeszcze gorzej 
wyglądają zarobki pracow
ników obsługi szkół, więc 
strajkowaliśmy także w ich 
interesie.

- Jak nauczyciele - związko
wcy odebrali wystąpienia 
przedstawicieli MEN w cza
sie strajku?

- Nie grożono nam - jak 
kiedyś - kijem. Minister po
traktował protest nauczycie
li poważnie. Ale innych ludzi 
w resorcie należałoby zmie
nić. Szczególnie zabolało nas 
obraźliwe wystąpienie posła 
Korwina-Mikke.

- Czy związek wypowie
dział się na temat wystąpienia 
prymasa, które mocno zbul
wersowało nauczycieli?

- Nie, chociaż ta sprawa 
była dyskutowana podczas 
obrad Komisji Regionalnej 
Związku w Katowicach. 
Strajk jest zawieszony, nie 
przyniósł żadnych efektów. 
Rozmowy z rządem zostały 
przerwane, stąd sejmowe vo
tum nieufności. Ale 5 maja 
był terminem rozsądnym, bo 
był czas na dogadanie się 
z rządem przed nadejściem 
okresu matur. Na przykład 
o jednodniowym strajku 
ZNP z 22 kwietnia z góry 
było wiadomo, że nic nie da. 
Mimo, że ZNP dołączył do 
nas w czasie strajku, środo
wisko było rozbite, co 
zresztą rząd wykorzystał.

- Liczne głosy ze strony 
rządowej postulowały konie
czność reform w oświacie. Co 
pani o tym sądzi?

- Reformy są konieczne, 
ale nie przy tych płacach. 
Zresztą w naszych szkołach 
jest sporo wakatów, nie ma 
chętnych do pracy w zawo
dzie, a to dużo mówi o spad
ku jego rangi społecznej.

- Jak układa się współpra
ca z władzami miasta, które 
obecnie administrują szkołami

szkołami podstawowymi? pośpiesznym na terenie całej
- Ostatnio uzyskaliśmy Polski jeszcze w tym roku. 

obietnicę informowania Wystarczy zachować bilet 
związków nauczycielskich i złożyć odpowiedni wniosek 
o terminach i tematyce sesji do dyrektora szkoły.
Rady Miasta, na których      - Odnoszę jednak wrażenie 
będą poruszane sprawy      wrażenie, że ZNP jest bardziej wodoczny 
oświatowe. Przedstawiciele      wodoczny w szkołach niż „Solidarność 
nauczycielskich związków      Solidarność„. Czy mam rację? 
zawodowych będą mogli      - Jestem przewodniczącą 
w nich uczestniczyć. 2 kwietnia      Komisji Zakładowej od 
kwietnia upomnieliśmy się o wykup      października ubiegłego roku 
wykup zniżek na pociągi      roku. W tym czasie nikt z naszych 
pośpieszne i ekspresowe dla      naszych członków nie został 
nauczycieli szkół podstawowych      odprawiony z przysłowionym 
podstawowych. Uzyskaliśmy od władz      przysłowionym „kwitkiem,,. Mamy tylko 
miasta możliwość pełnej refundacji      tylko jeden etat związkowy na 
refundacji jednego przejazdu      250 członków
pociągiem ekspresowym lub      „Solidarności,, nauczycielskiej

nauczycielskiej i dzielimy go na pół, 
żeby móc dyżurować dwa 
razy w tygodniu. ZNP w Ry
bniku zrzesza 1200 nauczy
cieli, stać go na utrzymywa
nie trzech etatów, całotygo
dniowy dyżur czy obfitą 
ilość ulotek.

Ale my nie widzimy sensu 
w zakupach ręczników, 
które każdy może sobie ku
pić do wyboru, do koloru 
w sklepach, czy w pośredni
czeniu przy sprzedaży 
wczasów. Pieniądze z na
szych składek rozchodzą się 
niemal w całości na zasiłki 
okolicznościowe. W styczniu 
urządziliśmy udane spotka
nie dla emerytowanych 
członków naszego związku 
w „Teatralnej,,. W sobotę 12 
czerwca organizujemy wy
cieczkę do Wisły za symbo
liczną opłatą 10 tysięcy 
złotych od członka związku. 
Ale koncentrujemy się na 
sprawach bardziej „konkret
nych,,. W najbliższym czasie 
każdy nauczyciel indywidual
nie będzie mógł wnieść pozew 
do Wydziału Pracy Sądu Re
jonowego wobec Skarbu 
Państwa. Pozew dotyczy 
wypłacenia kwot należnych 
nauczycielom od 1 stycznia 
1991 r. do dnia wniesienia 
powództwa, które utracili 
na mocy bezprawnego /tak  
orzekł Trybunał Konstytu
cyjny/ zniesienia indeksacji 
naszych płac. Pozew ten jest 
ogólnopolską inicjatywą „So
lidarności" nauczycielskiej.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: GRZEGORZ 

WALCZAK

Z nauczycielami
solidaryzowała się służba 
zdrowia...

Na zdjęciu oflagowany 
szpital nr 2

Foto: wack

Eko-umowa

Szansa na czyste powietrze
W środę 2 czerwca 

w Urzędzie Miasta w obec
ności wicewojewody Euge
niusza WRÓBLA oraz dyre
ktora katowickiego od
działu Banku Ochrony Śro
dowiska podpisana została 
umowa, której przedmiotem 
jest realizacja
p r z e d s i ę w z i ę c i a

i n w e s t y c y j n e g o ,  
obejmującego budowę ma
gistrali ciepłowniczych. 
Stronami porozumienia są 
Zarząd Miasta, Elektrownia 
„Rybnik,,, Rybnicka Spółka 
Węglowa SA oraz Fundacja 
Ekologiczna EKOTERM 
SILESIA.

/ j . r . /

W ciągu ostatnich dni teren 
Rybnika i okolic nawiedziła 
plaga fałszywych banknotów.

17 maja kasjerka Banku 
Spółdzielczego w Czerwion
ce ujawniła fałszywy bank
not o nominale 500 tys. zł. 19 
maja fałszywą „pięćsetką,, 
zapłacono za piwo w rybnic
kim browarze. Po dwóch 
dniach kasjer browaru od
krył następne dwa fałszywe 
banknoty pięćsettysięczne. 
24 maja kierownik stacji 
benzynowej przy kop. „Jan
kowice,, otrzymał od klienta 
fałszywy banknot o nomina
le 500 tysięcy zł. 27 maja 
ujawniono dwa kolejne 
przypadki zapłaty fałszywymi

Od 14 do 16 maja br. 
grupa studentów Szkoły 
Zarządzania i Marketingu 
w Rybniku gościła w Nie
mczech na zaproszenie firmy 
BRAAS, produkującej 
dachówki, rynny oraz okna 
dachowe. W ramach spot
kania rybniccy studenci 
zwiedzili nowy zakład w He
yrothsberg, modernizowany 
zakład w Voigstet w Turyn
gii, oraz Centralne Biuro 
Marketingowe w Halle. 
Wysłuchali także trzech 
wykładów, dotyczących po
lityki inwestycyjnej firmy, jej 
historii i organizacji oraz 
prowadzonego w niej mar
ketingu.

Grupa zwiedziła również 
Bad Frankenhausen ze 
słynną panoramą XVI-wie
cznych wojen chłopskich, 
Kyffhaeuser w górach H a
rzu oraz inne zabytki tego 
regionu.

Studenci przywieźli nie ty
lko pełne torby upominków, 
ale przede wszystkim nowe

Studenci 
Szkoły 

Zarządzania 
i Marketingu 

zdobywają 
doświadczenia

idee, tematy do prze
myślenia i ewentualnego za
stosowania w przyszłej pra
cy zawodowej, w tym model 
współczesnego menagera fi
rmy, czy kulturalny i głębo
ko etyczny model pracodaw
cy i pracownika z daleko 
idącą wzajemną lojalnością 
obu tych partnerów. Zapoz
nano się z zasadami prowa
dzenia mądrego i daleko
wzroczne go marketingu, 
bo jak twierdzi się w firmie 
„BRAAS,,, produkować po
trafi każdy, ale dobrze sprze
dać jest sztuką.

Zauważono także ogromny

ogromny szacunek firmy nie tylko 
dla klienta, ale i dla środowi
ska. Bowiem menadżer lat 
’90, to menadżer dbający 
o środowisko naturalne 
człowieka. Studenci przeko
nali się też osobiście, jak 
ważna jest znajomość 
języków obcych.

Czego od nas oczekujecie 
w zamian za zaproszenie? - 
zapytaliśmy pod koniec wi
zyty. Odpowiedź była zaska
kująca - mówcie o nas dobrze!

Szczególnie zaangażowa
ni w organizację wizyty byli 
dyrektor Karl-Heinz Ru
dolph, dyrektor oddziału fir
my BRAAS w Jatznik p. 
Stickel oraz dyrektor od
działu w Poznaniu Lucjan 
Gumny, którym pracownicy 
rybnickiej szkoły szczególnie 
dziękują.

Kolejne spotkanie jesienią 
br.

/ k /

Uwaga !
Fałszywe banknoty!

fałszywymi „pięćsetkami,,. Jedną od
kryła w kasie kasjerka Ban
ku Spółdzielczego w Lesz
czynach, drugą ekspedient
ka sklepu monopolowego 
w Jankowicach.

Prowadzone przez policję 
czynności doprowadziły do 
ujęcia sprawców puszczania 
w obieg fałszywych bank
notów. Rozprowadzali je 
oni na terenie Rybnika i in
nych okolicznych miast. 
Były to głównie banknoty 
o nominale 500 tys. zł, 1 mln 
zł i 100 dolarów USA. Jak 
mówi komendant rejonowy

policji Hubert HANAK, 
mieszkańcy Rybnika powin
ni uważać szczególnie na te 
nominały banknotów.
Zwracać baczną uwagę na
leży także na kupowane ma
rki niemieckie. Działalność 
przestępczej grupy z Rybni
ka mogła doprowadzić do 
tego, że w obiegu znalazła się 
spora ilość fałszywych bank
notów. Otrzymać sfałszowa
ne pieniądze można 
szczególnie tam, gdzie jest 
duży obrót gotówki - w miej
scach tych sprawcy rozpro
wadzają swój „towar,,

najczęściej.
Prawdziwe banknoty po

winny mieć wyczuwalne pod 
palcem wypukłości rysunku - 
szczególnie cyfr i liter. Trze
ba zwrócić uwagę na znak 
wodny - na niektórych fałszy
wych banknotach jest on na
malowany białą farbą. Jeśli 
zdarzy się nam otrzymać 
fałszywy banknot - to nasza 
strata. Nikt nam tych pie
niędzy nie zwróci.

O działalności
przestępczej grupy ujętej 
przez policję napiszemy w je
dnym z najbliższych nu
merów „GR„. Policja odma
wia na razie bliższych infor
macji ze względu na dobro 
śledztwa. /ja k /

Ścieki są, winnych nie ma

Graniczny problem
Na granicy Rybnika i Wo

dzisławia, między Niedo
bczycami a Biertułtowami, 
w wyniku zapchania się sieci 
kanalizacyjnej powstało za
lewisko ścieków, „uprzyjem
niające,, życie pobliskim 
mieszkańcom. W wyniku 
przeprowadzonej wizji loka
lnej z udziałem przedstawi
cieli Urzędów Miejskich 
w Rybniku i Wodzisławiu 
oraz innych zainteresowa
nych instytucji wykryto 
także spore nielegalne wysy
pisko śmieci. Teren ten zo
stał praktycznie zdewasto
wany - najprawdopodobniej 
przez okoliczne zakłady pra
cy oraz mieszkańców. Na 
dzikim wysypisku znajdują 
się opony od samochodów 
ciężarowych oraz karoserie 
starych aut. Ktoś wysypał

także sporą ilość zepsutych 
ryb. Ostatnio zniszczenia 
ekologiczne zostały
dopełnione przez zbierające 
się w zagłębieniach terenu 
ścieki. Zaczęły one nawet za
lewać istniejącą tam przepo
mpownię kopalni „Marcel,,. 
Okazało się, że na tym tere
nie powstał „ściekowy,, 
bałagan. Nie wszyscy użyt
kownicy okolicznych bu
dynków mają zezwolenia na 
odprowadzanie ścieków, 
choć nikt nie chciał się do 
tego przyznać.

Ścieki z osiedla Paderews
kiego w Rybniku nie spły
wają do przepompowni i to 
one najprawdopodobniej 
tworzą śmierdzące bajorka. 
Niedrożna jest kanalizacja 
kop. „Rymer,,. Koleje od 
dawna nie czyszczą przepustu

tu pod torami kolejowymi. 
Pracownicy kolei powinni to 
robić dwa razy do roku - do 
czego zobowiązują istniejące 
przepisy.

Do końca maja użytkow
nicy okolicznych budynków 
mają wyjaśnić, dokąd od
prowadzają swoje ścieki. 
Może wtedy uda się znaleźć 
winnych i uporządkować sy
tuację na tym terenie. Usta
lono, że Urzędy Miejskie 
w Rybniku i Wodzisławiu 
usuną śmieci z dzikich wysy
pisk i ustawią tam odpowie
dnie tablice, zakazujące wy
wozu śmieci. Strażnicy miej
scy będą okresowo kontro
lować te okolice.

Jak wyjaśnili przedstawi
ciele Spółdzielni Mieszka
niowej, buduje ona oczysz
czalnię ścieków, która 
będzie obsługiwać całe osie
dle Paderewskiego oraz po
bliskie domki jednorodzin
ne. Na jej ukończenie braku
je jednak pieniędzy.

/ ja k /
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Adam Makowicz 
znowu w Rybniku
Dokładnie rok temu 

Adam MAKOWICZ zawi
tał do Rybnika po raz pierw
szy. Jego występ został en
tuzjastycznie przyjęty przez 
publiczność, bo też artysta 
rzeczywiście dał popis nie
przeciętnej pianistyki.

We wtorek 8 czerwca
o godz. 19.00 spotkamy się 
w TZR z A. Makowiczem po 
raz drugi. Oprócz niego bo
haterem będzie wybitny 
kompozytor amerykański 
Irving Berlin. Jest on auto
rem niezliczonej ilości piose
nek i tekstów, twórcą muzy
ki teatralnej i filmowej, rewii
i musicali, a także słynnego 
utworu „God Bless 
America,,.

Adam Makowicz od 15 lat 
mieszka w Nowym Jorku. 
W tym czasie nagrał 26 płyt, 
koncertował na całym świe
cie, wystąpił na wszystkich 
największych festiwalach 
jazzowych, łącznie z Festi
walem JVC w Nowym Jor
ku, Atlancie, Seattle, Sara
todze, na festiwalach Woolf 
Trap, Jacksonville czy

Chautaugua. Koncertował 
z takimi słowami jak: Sara 
Vaughan, Earl „Fatha,, Hi
nes, Marian Portland, Teddy

dy Wilson, Herbie Hancock, 
Benny Goodman, i z wielo
ma innymi.

Grał gościnnie jako solis
ta z Waszyngtońską Naro
dową Orkiestrą Symfo
niczną, Orkiestrą Symfo
niczną z Atlanty i Minneso
ty, wykonując „Błękitną ra
psodię,, Gershwina z własną 
wspaniałą kadencją. Był 
6 razy wybrany najlepszym

Ascetyczni 
i uduchowieni

N a  deski T Z R  
w róciła  opera

„ K r i s z n o w c ó w , ,  
gościliśmy w Rybniku po raz 
pierwszy w ubiegłym roku. 
Spotkali się wtedy z publicz
nością na Małej Scenie, pre
zentując swoisty image 
i przekonując do swoich idei 
ludzi „z zewnątrz,,. 22 maja 
zawitali do nas powtórnie. 
Tym razem wyszli w miasto 
/  a dokładniej na Rynek/, 
muzykując i nawiązując roz
mowy z przechodniami. 
Sprzedawali również książki 
i wegetariańskie smakołyki.
Nieszczęśliwym trafem na 
Rynku trwała również 
sprzedaż piwa, więc publiczność

publiczność składała się głównie 
z uduchowionej młodzieży 
i wielbicieli jasnego z pianką.

Szefem grupy krisz
nowców był Tomasz, który, 
jak nam opowiedział, do ru
chu przyłączył razem z żoną 
przed 5 laty. Pomimo posia
dania rodziny - ma też córkę 
- uważa się za mnicha. Cała 
rodzina mieszka na farmie, 
która jest zarazem świąty
nią, w Czarnowie pod Jele
nią Górą. Żyje tam kilka
dziesiąt osób. Wyznawcy 
wstają o 4 rano /czasem 
wcześniej/, nie oglądają tele
wizji, nie chodzą do kina ani 
teatru, nie wolno im jeść 
mięsa, pić alkoholu, kawy, 
herbaty, używać
narkotyków i innych 
środków odurzających, pa
lić. Zabroniony jest też ha
zard - i pozamałżeński seks.

Oprócz zakazów, są też obo
wiązki: trzeba recytować 
mantrę „Hare Krishna,, 
i uczestniczyć w medytac
jach. W „aszramach,, 
mężczyźni i kobiety miesz
kają osobno. Panie noszą 
sari, panowie także chodzą 
w płóciennych „spódnicz
kach,,, z ogoloną głową /z  
tytułu zostawiają kitkę/, 
noszą naszyjniki z koralików

koralików, a na czole mają znak, 
namalowany błotem z Gan
gesu. Stan cywilny mężczyz
ny można poznać po kolorze 
„fartuszka,,, kobiety - po 
kropce na czole.

Niektórzy z „bhaktów,, 
uprawiają ziemię, inni pra
cują na zewnątrz wspólnoty. 
Tomasz był przez jakiś czas 
górnikiem - wegetarianinem. 
Wielu sprzedaje książki reli
gijne. Również na ulicach 
naszego miasta można było 
napotkać młodych ludzi, 
oferujących książki lub pla
kietki. Ich strategia polegała 
na tym, że najpierw wręczali 
przedmiot, a kiedy został 
przyjęty, prosili o „dotację,,.

Krisznowcy starają się ot
wierać specjalne szkoły dla 
swoich dzieci. Nie są przy
wiązani do kraju, wielu 
z nich wyjeżdża, np. do Belgii

Belgii, by tam praktykować. 
Niektórzy, zwłaszcza ci oba
rczeni rodziną, mieszkają 
poza eremami, we własnych 
mieszkaniach, i w nich or
ganizują spotkania
współwyznawców. Taki 
„mieszkaniowy,, ośrodek 
najbliższy Rybnika mieści 
się w Gliwicach.

Do wspólnoty przyłączają 
się nastolatki, ale podobno

„Krisznowcy „ na ulicy 
Sobieskiego. Foto: wack

są też emeryci. Nie mają „o
chroniarzy,,, bo nie spoty
kają się raczej z agresją, ale 
w razie czego - „ze mnie nie 
ułomek,,, stwierdził nasz 
rozmówca.

Były pytania, na które To
masz nie chciał jasno odpo
wiedzieć. Na pytanie, czy ro
dzice sprzeciwiają się temu, 
by dzieci przyłączyły się do 
ruchu stwierdził, że jeśli ko
chają, to pozwalają dziecku 
robić to, czego pragnie. 
A zapytany, czy wiele osób 
od grupy odchodzi, odparł, 
że wiele przychodzi.

Przy okazji rozmowy zo
staliśmy poczęstowani 
„chałwą grochową,, - i bar
dzo nam smakowała.

/P a l /K /

Europejskim Pianistą
Jazzowym, a ostatnio gościł 
na festiwalach w Europie: 
w Nicei, Amsterdamie i Ko
penhadze.

W Teatrze Ziemi Rybnic
kiej mistrz wystąpi z towa
rzyszeniem naszej filharmo
nii pod dyrekcją Sławomira 
Chrzanowskiego. Obok nie
go wystąpi gościnnie w roli 
dyrygenta znakomity muzyk 
i kompozytor z Warszawy - 
Krzesimir Dębski. Koncer
tował on w Europie, USA 
i Kanadzie, na festiwalach 
w Paryżu, Montrealu i Hel
sinkach, jest także laureatem 
m.in. I nagrody na Świato
wym Konkursie Jazzowym 
w Belgii. Krzesimir Dębski 
jest autorem twórczego 
opracowania na fortepian
i orkiestrę symfoniczną pio
senek - szlagierów Irvinga 
Berlina.

Koncert w Rybniku
będzie syntezą jazzu i muzy
ki symfonicznej
w twórczości tego kompozy
tora. Zapowiada się rewela
cyjnie!

/ b /

Adam MAKOWICZ
w czasie próby przed
zeszłorocznym koncertem

Foto: wack

Rybniczanki
finalistkami
Festiwalu
Piosenki

Dziecięcej
W ostatnim dniu maja odbyły 

się w Sosnowcu eliminacje 
wstępne do II Festiwalu Piosen
ki Dziecięcej. Wzięło w nich 
udział 60 solistów z całego wo
jewództwa katowickiego. Jury 
I etapu, któremu przewodziła 
nauczycielka I LO im. Po
wstańców Śląskich, a jedno
cześnie dyrygent szkolnego 
chóru „Bel Canto,, Lidia M AR
SZOLIK, wytypowało do finału 
16 solistów. Wśród nich zna
lazły się Ania SZYMECKA 
i Beata CICHOMSKA z SP 11 
w Rybniku oraz Barbara 
GRZENIK z SP 12. Opiekuna
mi dziewczynek są nauczyciele: 
Janusz TUM, Bogusława KO
DURA i Janina ROSIEK.

W ścisłym finale festiwalu, 
który odbył się w Dniu Dziecka 
w Teatrze Zagłębia w Sosnow
cu, Barbara GRZENIK zdo
była II miejsce, zaś obie uczen
nice ze SP 11 otrzymały 
wyróżnienia. Jury przewodni
czył znany muzyk Jerzy MI
LIAN.

W czasie obrad jury wystąpiła 
popularna wśród dzieci piosen
karka Majka JEŻOWSKA oraz 
Rudi SCHUBERT.

/r ó ż /

Przeceny  
i now e sklepy

* Od 14 czerwca sklep 
z odzieżą dżinsową „Dallas,, 
przy ul. Sobieskiego zaczyna 
20-procentową przecenę.

* Buty staniały w „Pako,, 
przy ul. Powstańców.

* Jeszcze jeden sklepik 
z ciuchami powstał przy ul. 
Korfantego 6.

* Przy Kościelnej otwo
rzył podwoje sklep sporto
wy.

* Rybnik wzbogacił się też 
o bar rybny - znajduje się on 
przy ul. Staszica. / K . /

Po wielu latach na scenę 
Teatru Ziemi Rybnickiej 
wróciła opera. Zespół z By
tomia wystawił znany już 
spektakl „Nabucca,, Verdie
go, który rybnicka publiczność

Według nieistniejącego już 
dziś urbarza z roku 1500 
szewcy rybniccy zobowiąza
ni byli do oddawania czte
rech skór wołowych „na 
miechy dla kuźnicy,,. W roku 
1627 kuźnica ta była nie
czynna z powodu braku ru
dy. W 1660 roczna produk
cja sięgała 750 cetnarów. 
W 1788 dobra rybnickie 
z rąk hrabiego Emanuela 
Węgierskiego wykupił rząd 
pruski, który szczególną 
uwagę przywiązywał do 
przemysłu tu zlokalizowane
go. W 1804 roku czynny był 
koło Rybnika wielki piec 
i dziewięć fryszarek. Wielki 
piec wyprodukował w roku 
1788 ok. 8320 centnarów że
laza. W latach 1816-1817 
w „Hucie Rybnickiej,, po
wstała walcownia żelaza. 
Rozwój huty „Silesia,, spo
wodował jednak upadek 
małych zakładów - kuźnic. 
Ten sam los spotkał „Hutę 
Rybnicką,, w Rybnickiej 
Kuźni, bo o niej tu mowa. Po 
starej kuźnicy pozostały już 
tylko ruiny „dworku,, - do
mku, w którym kiedyś mie
szkał administrator huty.

publiczność przyjęła z entuzjaz
mem, dając dowód na to, że 
istnieje potrzeba sztuki 
wyższego lotu, niż serwowa
na powszechnie komercyjna 
sieczka.

w Spółdzielnię Rolniczą 
w Wielopolu.

W styczniu 1945 roku 
dworek ten stał się świad
kiem ponurych wydarzeń. 
Oddziały armii sowieckiej, 
które od strony Gliwic zdo
bywały Rybnik, urządziły 
sobie strzelanie do pac
jentów tego oddziału szpita
la. Nie znamy przyczyn, dla 
których sowieccy żołnierze 
strzelali do chorych ludzi, 
ale są tacy, którzy twierdzą, 
że uczyniła to załoga czołgu, 
pod którym załamał się most 
na Rudzie. Ciała zam o rd o
wanych pacjentów i perso
nelu medycznego pochowa
no w parku obok dworku, 
a latem dokonano ich eks
humacji. Obecnie ofiary spo
czywają na cmentarzu w le
sie wielopolskim nad Rudą.

Ile jeszcze tajemnic kryje 
nasza ziemia - nie tylko ta 
w Rybnickiej Kuźni. Na na
szych oczach ginie jeszcze 
jeden „świadek,, historii tej 
ziemi - uroczy kiedyś - dziś 
zdewastowany, bez gospo
darza dworek w Rybnickiej 
Kuźni.

Tekst i zdjęcie: Cz.
GOLINSKI

Huta Rybnicka
Jak twierdzi rybnicki kro

nikarz z lat 1601-1614 Fran
ciszek IDZIKOWSKI, 
a wiele wskazuje na to, że 
było tak i wcześniej, w okoli
cy, w której Ruda wpada do 
Zalewu Rybnickiego, ist
niała kuźnica zajmująca się 
wytopem żelaza z rudy. Był 
to najstarszy zakład hutni
czy pod Rybnikiem. W sta
rych kronikach widnieje pod 
nazwą „Huta Wielopole,,.

Z początkiem naszego wieku 
dworek ten przejął szpital 
psychiatryczny, i przezna
czył go na mieszkanie dla 
personelu medycznego. 
W latach trzydziestych 
utworzono tam oddział szpi
tala, który istniał tam jeszcze 
po wojnie. Pacjenci tego od
działu pracowali w szpital
nym gospodarstwie rolnym 
„Józefowiec,,, które
następnie przekształciło się

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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10 czerwca -
Święto Bożego Ciała

BALDACHIM

Baldachim /nazwa śre
d n io w iecz n o łac iń s k a / ,  
oznaczający niebo, podnie
bienie lub konfesję, ozdobio
ny jest zazwyczaj ciężką tka
niną jedwabną przerabianą 
złotymi nićmi, u dołu za
kończoną lambrekinem lub 
frędzelkami.

Wykonany z drewna lub 
tkaniny, stanowił ongiś 
część składową łóżka.

Na wschodzie używany 
był na zasłony i pokrycia 
lektyk.

W kościele chrześciańskim 
baldachim rozpięty lub wspa
rty jest na drążkach i noszony 
w ceremonialnych pochodach 
i uroczystych procesjach, 
szczególnie w dniu „Bożego 
Ciała,, - jest bowiem osłoną 
przedmiotu kultu - HOSTII.

Rozpowszechniony od 
czasów renesansu, stał się 
rodzajem zadaszenia nad 
głównym ołtarzem, nad stal
lami i konfesjonałami, w po
staci wieżyczek stanowił też 
oprawę architektoniczną dla 
wolno stojących posągów.

W połowie XVII wieku 
ks. Jakub Roczkowski, pro
boszcz podbytomskiej służe
bnej osady Piekary, powiesił 
w głównym ołtarzu parafial
nego kościoła sto lat już wte
dy mający obraz Matki Bos
kiej z Dzieciątkiem. Wieść
o Matce Boskiej Piekarskiej
rozeszła się szerzej po okoli
cy dopiero w 1676 roku, kie
dy to Jej właśnie przypisano 
cudowne ocalenie
mieszkańców Tarnowskich 
Gór przed pustoszącą oko
licę zarazą. O tym cudow
nym wydarzeniu mówiono 
aż we Wiedniu /Śląsk w la
tach 1526-1740 należał do 
Austrii/, dlatego cesarz 
w czasie wielkiej zarazy 
w Pradze tam rozkazał za
wieźć obraz piekarskiej 
Uzdrowicielki. Na przeło
mie XVII i XVIII wieku pie
karska parafia została 
przejęta przez Ojców Jezu
itów, stając się jednocześnie 
miejscem pielgrzymkowym. 
Przybywali tam ludzie nie 
tylko ze Śląska, a wśród nich 
również głowy koronowane: 
Jan III Sobieski w drodze na 
Wiedeń i obaj sascy królowie 
Polski: August II Mocny
i August III Sas.

Wielkie znaczenie Piekary 
zyskały w połowie XIX wie
ku za sprawą ks. Alojzego 
Fiecka, który wybudował 
nową murowaną świątynię, 
a ze swej parafii uczynił 
ośrodek o znaczeniu religijnym

religijnym i społecznym, w którym 
walczył z nałogiem 
pijaństwa w trudnym dla 
Śląska okresie transformacji 
gospodarczej i społecznej.

Przed przyłączeniem 
części Górnego Śląska do 
Polski Piekary nosiły nazwę 
, Deutsche P e k a r ", czyli

,,Piekary Niemieckie,, i dlatego

ABECADŁO 
RZECZY 

ŚLĄSKICH

tego właśnie, po włączeniu 
ich do Polski, do nazwy 
miejscowości dodano przy
miotnik „Śląskie,,. W okre
sie międzywojennym ilość 
pielgrzymów ciągle wzras
tała. Do leżących na terenie 
Polski Piekar zjeżdżali także 
katolicy z ziem śląskich, na
leżących jeszcze wtedy do 
Niemiec. Pielgrzymi wyru
szający z Rybnika, aby do
stać się do Piekar, musieli 
przejechać przez tereny nie
mieckie /m . in. Gliwice i By
tom były wtedy w rękach 
niemieckich/.

W okresie PRL Piekary 
nabrały nowego, szczególne
go znaczenia. Stały się miejs
cem, gdzie raz w roku, 
w ostatnią niedzielę maja, 
podczas pielgrzymki gro
madzącej dziesiątki tysięcy 
mężczyzn, Górny Śląsk po
kazywał sobie i całemu światu

W poniedziałek 24 maja 
w sali konferencyjnej Miejs
kiej Biblioteki Publicznej od
było się kolejne interesujące 
spotkanie, zorganizowane 
przy pomocy rybnickiego 
ZOZ-u, tym razem przez To
warzystwo Odpowiedzialne
go Rodzicielstwa. Jego tema
tem były możliwości inter
wencji oraz pomocy kobie
tom i rodzinom uwikłanym 
w przemoc seksualną i uraz 
poaborcyjny. O problemach 
tych i sposobach ich roz
wiązywania mówiły przed
stawicielki ruchów z nurtu 
„Pro life,, ze Stanów Zjed
noczonych: Wanda
FRANZ, przewodnicząca 
Amerykańskiej Federacji 
Ruchów w Obronie Prawa do 
Życia /National Right to Li
fe/, na co dzień wykładowca 
psychologii rozwojowej 
w Uniwersytecie West Vir
ginia, oraz Olivia GANS - 
przewodnicząca samopo
mocowej organizacji dla ko
biet i rodzin American 
Victims o f Abortion / Amery
kańskie Ofiary Aborcji, 
w skrócie AVA/, inicjatorka 
ruchów samopomocowych 
nie tylko w Stanach Zjed
noczonych, ale również 
w Kanadzie, Australii, Irlan
dii i Włoszech. Obowiązki 
gospodarza i tłumacza pełnił 
przewodniczący katowickie
go oddziału Towarzystwa 
Odpowiedzialnego Rodzi
cielstwa, rybniczanin And
rzej WINKLER.

Na to szczególne spotka
nie zaproszono nauczycieli 
i uczniów rybnickiego Li
ceum Medycznego,
pielęgniarki szpitalne i śro
dowiskowe, członków 
działających na terenie na
szego miasta grup samopo
mocowych oraz wszystkich 
zainteresowanych tą tema
tyką. Sala wypełniona była 
po brzegi. Zasadniczą część
spotkania wypełniły
wystąpienia gości, po nich 
znalazło się nieco czasu na

Amerykanki 
o aborcji

światu, że jako jedyne zagłębie 
przemysłowe na świecie po
został tak bardzo chrześci
jański. W pozostałych regio
nach świata uprzemysłowie
nie było jednoznaczne z de
chrystianizacją. Tak liczna

pytania z sali i krótkie od
powiedzi, niestety nie było 
go zbyt wiele, gdyż prosto 
z Rybnika Amerykanki 
udać się miały na podobne 
spotkanie do Katowic.

A oto krótkie fragmenty 
wystąpień obu pań:

Wanda FRANZ: Mija 
dwadzieścia lat od czasu, gdy 
w USA zalegalizowano 
procedurę aborcyjną. Od tego 
czasu notuje się coraz więcej 
zjawisk degradujących
kobietę i coraz więcej aktów 
przemocy seksualnej na 
kobietach. Połowa zabiegów 
aborcyjnych w Stanach 
dokonywana jest na 
kobietach poniżej 23 roku 
życia, duży procent stanowią 
nastolatki, uczennice;
właśnie u nich urazy 
psychiczne po aborcji są 
bardzo drastyczne: pojawia 
się depresja i brak poczucia 
własnej wartości. Ogólnie 
nazywamy to „Zespołem 
zaburzeń związanych ze 
stresem po urazie,,, 
odnoszącym się do różnych 
okoliczności, nie tylko jeśli 
chodzi o aborcję. Skutki 
pojawiają się czasem dopiero 
po kilku latach, podobnie jak  
to było z żołnierzami 
z Wietnamu, którzy nieraz 
przez wiele lat funkcjonowali 
normalnie w społeczeństwie, 
by nagle trafić do poradni 
psychiatrycznych. Ludzie po 
drama tycznych przeżyciach, 
tragediach, nie potrafią żyć 
w społeczeństwie, nie mogąc 
wyjawić swych problemów, 
nie mogąc się nimi podzielić.

W  USA mamy do
czynienia z mitem aborcji, 
wiarą w to, że rowiązuje ona 
wszystkie problemy. Ze

względu na łatwość aborcji 
młodzi ludzie bardzo 
wcześnie rozpoczynają życie 
seksualne. W niektórych 
stanach udało się wprowadzić 
przepis mówiący, że rodzice 
nieletniej pacjentki muszą 
być informowani o tym, że ich 
córka decyduje się na zabieg. 
Wcześniej był to jedyny 
zabieg medyczny, o którym 
nie trzeba było informować 
rodziców. W efekcie 
obowiązywania tego prawa 
stwierdzono spadek ilości

obecność robotników
śląskich na majowych pielg
rzymkach była solą w oku 
władz komunistycznych. 
Środowisko to było przecież

w 1981 roku. Moje 
doświadczenia powtarzają się 
w przeżyciach innych kobiet. 
W Stanach przyjęło się, że 
ciąża jest wyłączną sprawą 
kobiety, że to ona powinna 
„uważać,,. Odpowiedzialna 
jest zawsze kobieta, nigdy

Gospodarz spotkania Andrzej Winkler wraz z gośćmi: 
Oliwią Gans i Wandą Franz.

Foto: /wack/

aborcji u ludzi młodych, 
w mniejszym stopniu też 
podejmowali oni aktywność 
seksualną.

Olivia GANS: Chcę 
powiedzieć o swoim zabiegu 
aborcji, który przeszłam

mężczyzna. Oni najczęściej 
porzucają w takiej sytuacji 
kobietę, mówi się nawet 
o zjawisku „znikającego
ojca,,. Ojciec mojego dziecka 
nie miał nawet ochoty ze mną 
rozmawiać na ten temat. 
W grudniu 1980 roku byłam

celem ich ateizujących i poli
tycznych zamierzeń.

Czasy się zmieniły, a ma
jowe pielgrzymki mężczyzn 
nie utraciły swego religijne
go i społecznego wymiaru.

Świadczy o tym ostatnia 
niedziela /30 maja br./, kie
dy do Piekar Śląskich znów 
jak co roku przybyły tysiące

kulturowej i religijnej jest Jasna 
Góra, tym dla Górnego 
Śląska są Piekary. Czy za
tem można czuć się katoli
kiem i Ślązakiem, nie będąc 
ani razu w Piekarach? Ow
szem, tak, podobnie jak 
można mówić po polsku, nie 
studiując tajników gramaty
ki naszego języka.

Piekary

Dzisiejszy obraz Matki Boskiej, znajdujący się w Piekarach, 
jest barokową kopią XVI-wiecznego oryginału, który podczas 
działań wojennych trafił w 1702 do Opola i znajduje się 
w tamtejszej katedrze do dnia dzisiejszego. Obraz piekarski, ze 
względu na dwukrotną kradzież i profanację, był trzykrotnie 
koronowany - w 1925 roku przez bpa Augusta Hlonda, w 1966 
przez prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz w 1985 przez bpa 
Herberta Bednorza. /foto: szoł/

Szczególne znaczenie kultu 
Matki Boskiej Piekarskiej 
w 1925 roku wyraził ks. Au
gust Hlond, pierwszy biskup 
diecezji katowickiej: „Ludu 
Śląski! Ktokolwiek dochodzi 
przyczyn swej głębokiej 
wiary, musi pójść do 
Piekar...,, Ale następna oka
zja dopiero za rok.

MAREK SZOŁTYSEK

pielgrzymów. Rangi uroczy
stości dodali liczni goście: 
metropolita katowicki i kra
kowski, wielu biskupów, 
a wśród nich greko-katolicki 
biskup Zagrzebia z byłej Ju
gosławii.

Nie ma ani odrobiny prze
sady w twierdzeniu, że czym 
dla polskiej tożsamości kulturowej

przerażona reakcją rodziny, 
mojego chłopaka,
problemami na studiach. 
Wszyscy, z którymi 
rozmawiałam, straszyli mnie 
konsekwencjami ciąży,
mówiąc że jestem głupia, nie 
dostrzegając szansy jaką daje 
mi aborcja.

W Ameryce roztacza się 
przed nami wspaniale 
perspektywy, ale jeśli po 
drodze zajdziemy w ciążę, 
wszystko to się kończy; tak 
jakby panowało przekonanie, 
że zachodząc w ciążę 
momentalnie głupiejemy. 
Nikt nie docenia naszej silnej 
woli i możliwości. Wtedy 
byłam przekonana, że jedyne 
wyjście to aborcja. Mój 
zabieg odbywał się bez 
znieczulenia i odczucia 
fizyczne były okropne. Źle 
wspominam lekarza, lepiej 
pielęgniarki, które znacznie 
więcej czasu spędzają 
z pacjentkami, niż sam 
lekarz. To wielkie zadanie; 
młodej dziewczynie, która 
decyduje się na zabieg, można 
przecież jeszcze pomóc.

Po wszystkim wróciłam do 
domu, tak jakby nigdy nic się 
nie stało, a przecież 
wiedziałam, że kogoś między 
nami brakuje, że stało się coś 
złego. Być może gdybym 
wcześniej powiedziała
o wszystkim matce, 
miałabym dziś u boku 
dwunastoletnią córeczkę.

Nie możemy tolerować 
kłamstwa aborcji; w Stanach

ciąża traktowana jest jako 
niepowodzenie, a dziecko 
jako problem, który może 
kobiecie pokrzyżować
życiowe plany. Dopiero 
później oglądałam zdjęcia, 
pokazujące jak naprawdę 
wyglądało moje nienarodzone 
dziecko, dopiero wiele lat 
później doceniłam dar 
macierzyństwa.

W Stanach Zjednoczonych 
działa około 3000 ośrodków, 
pomagających ciężarnym 
kobietom. Udzielają im 
schronienia, zapewniają 
wyżywienie. Takie ośrodki 
dla kobiet odrzuconych 
z powodu ciąży są wszędzie 
bardzo potrzebne.

Wiele mówi się o dzieciach 
z wadami genetycznymi. 
Dlaczego odrzucamy kogoś, 
kto jest mniej sprawny? 
Badania prenatalne mają 
często charakter selektywny; 
z jednej strony robi się 
wszystko, by w miejscach 
publicznych osoby kalekie nie 
były dyskryminowane
i mogły się swobodnie 
poruszać, z drugiej tak 
intensywnie się ich poszukuje, 
by zniszczyć jeszcze przed 
urodzeniem.

Spotkanie w rybnickiej bi
bliotece było chyba jednym 
z nielicznych, w czasie 
których o tych trudnych 
i drażliwych sprawach roz
mawiano w normalny ludzki 
sposób - bez krzyków 
i transparentów.

WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na miejsce pod pawilony 

handlowe usytuowane na targowisku miejskim przy ul. Hallera.

1. Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu oraz 
zobowiązany jest zakupić pawilon wartości ok. 130 mln złotych.

2. Cena wywoławcza 1 m2 miejsca pod pawilony wynosi 100.000.- 
złotych /dotyczy jednorazowej opłaty za wylicytowane miejsce/.

3. Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości opłaty targowej, 
obowiązującej zgodnie z każdorazową Uchwałą Rady Miasta.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.1993 r. o godz. 10.00 w sali nr 37, 
I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2.

Wadium wynosi 30 mln /dla wygrywającego przetarg zostaje 
zaliczone na poczet ceny pawilonu/.

Wadium należy wpłacie najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50.000.-zł

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu 
za 1 m2 pow. użytkowej na działalność handlowo-gospodarczą:

pow. m2 wizja, godz. stawka
lokalu wyjściowa

za 1 m2
106,4 3.06. 9.00-11.00 80
50,0 8.06. 9.00-11.00 35
111,0 7.06.9.00-11.00 80

82,0 4.06. 9.00-11.00 20
19,01 3.06. 9.00-11.00 86

113,0 4.06. 9.00-11.00 15
110,0 4.06. 9.00-11.00 10

14,0 7.06. 9.00-11.00 12
16,2 8.06. 9.00-11.00 12

Adres lokalu

ul. Kościuszki 59 
ul. Zebrzydowicka 2 
ul. Sobieskiego 14 
ul. Wodzisławska 4 
/oficyna/ 
ul. Kościuszki 17 
ul. Raciborska 20 
/I  piętro of/
/parter of./ 
ul. Kotucza 29 
/garaż/
ul .Zebrzydowicka 31 a

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego 
Urzędu Miasta Rybnika tel. 24-168. Przetarg odbędzie się 14 czerwca 
1993 roku o godz. 10.00 w sali nr 37 na I piętrze budynku Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2. Wadium wynosi 5 mln zł za 1 lokal, 
które należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić należy koszt or
ganizacyjny przetargu w wysokości 50 tys. zł za jeden lokal. Za
strzegamy sobie prawo nie skorzystania z ofert bez podania 
przyczyny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku - Kamieniu 

z a p r a s z a
na dni KUCHNI FRANCUSKIEJ, 

które odbędą się w dniach:
9.06. o godz. 20.00

10.06. o godz. 15.00
11.06. o godz. 18.00
Kucharze z Francji przedstawią typowe dania 

kuchni francuskiej. Każde danie składać się będzie 
z przystawki, dania podstawowego, deseru.

Zaproszenia rozprowadza restauracja OLIMPIA. 
Ilość ograniczona.

Z a p r a s z a m y !

T

Na rybnickich drogach

Niebezpieczny maj
W drugiej połowie maja, 

w ciągu zaledwie paru dni, 
doszło do kilku niebezpiecz
nych wypadków, w których 
śmierć poniosły 3 osoby. I to 
pomimo bardzo dobrych 
warunków atmosferycznych 
i drogowych w tym czasie.

Pierwsze cztery miesiące 
roku nie odbiegały pod 
względem  bezpieczeństwa 
od podobnego okresu roku 
ubiegłego. Wzrosła wpraw
dzie ilość wypadków 
i zgłoszonych kolizji, ale ich 
skutki były mniej tragiczne.
Zabitych było mniej 
o dwóch, podobnie było 
z rannymi.

Od stycznia do kwietnia 
zanotowaliśmy 66 wypadków 
drogowych, w których 6 osób 
poniosło śmierć, a 177 
odniosło mniejsze lub większe 
obrażenia - mówi aspirant 
Jan KRÓL, zastępca naczel
nika Wydziału Ruchu Drogo
wego KRP w Rybniku - stan 
bezpieczeństwa w tym okresie 
był zadowalający.

Z wyjaśnień Jana Króla 
wynika, że w porównaniu

z ubiegłym rokiem nastąpił 
wyraźny wzrost ilości wy
padków spowodowanych 
przez pieszych. Tendencję 
taką zanotowano już w dru
gim półroczu 1992 roku. 
Stan ten nadal się utrzymuje. 
W okresie wiosenno-letnim 
zwiększa się zagrożenie, po
wodowane przez rowe
rzystów. Zdarza się także 
więcej wypadków z udziałem 
dzieci.

Ten niepokojący wzrost 
wypadków, spowodowa
nych przez pieszych, był 
przyczyną przeprowadzenia 
przez rybnicką policję Tygo
dnia Bezpieczeństwa Pie
szych od 17 do 23 maja. 
W ramach tej akcji prowa
dzono działalność profilak
tyczno-propagandową w ra
diowęzłach zakładowych, 
przez głośniki policyjnych 
radiowozów, oraz w lokal
nych środkach przekazu 
/m.in. w „Gazecie Rybnic
kiej"/. Jak mówi aspirant 
Jan Król, rybnicka Służba 
Drogowa będzie takie 
działania powtarzać częściej.

/ ja k /

Kronika policyjna

Siła miłości
Jedna z mieszkanek Ryb

nika zgłosiła na policję, że 
została pobita przez swojego 
konkubina. Mężczyzna ten 
to nie ułomek i pokazał, że 
kocha mocno - jego luba 
doznała pęknięcia kości łok
cia lewej ręki.

Wolał butelkowe?
26 maja w barze „Żak,, 

przy ulicy Kominka jeden 
z klientów stłukł 12 kufli do 
piwa oraz wybił szybę w lo
kalu. Właściciel ocenił znisz
czenia na 600 tys. zł.

„Przepraszam, czy tu biją?,,
Jeden z mieszkańców Ry

bnika został pobity przez 
nieznanego sprawcę koło ki
na „Apollo,,. Poszkodowa
ny ma złamany nos, doznał 
także innych obrażeń. Poli
cyjne meldunki nie podają, 
czy w kinie nie wyświetlano 
właśnie słynnego filmu Pi
wowskiego.

Okradli i wyrzucili?
27 maja policjanci Komi

sariatu Policji w Gaszowi
cach znaleźli na wysypisku 
śmieci w Nowej Wsi meta
lową szafę pancerną. Była 
ona otwarta i uszkodzona. 
Szafę zabezpieczono do wyjaśnienia

B iu ro  U słu gow o - D oradcze
- polonezy caro - system argentyński
- doradztwo finansowe 
efektywne inwestowanie kapitału

- doradztwo personalne w zakresie zatrudnienia: 
finansistów, menadżerów, sekretarek, księgowych, 
specjalistów d/s marketingu

- usługi ksero i faksowe
te l  392-134 , t e l ./fax  20-278  

O s. P ołu dn ie  37, 44-253 B oguszow ice  
C zynne od  9 .00  do 17.00

G A Z E T A
 RYBNlCKA

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.

TEL. 392-134,
TEL/FAX 20-278 
Oś. Południe 37,
44-253 BOGUSZOWICE 
Czynne od 9.00 do 17.00

prowadzi sprzedaż ratalną 
bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty

KOMPUTERÓW OPTIMUS 
SPRZĘTU RTV, SAT, AGD 

ELEKTRONICZNYCH 
INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 

ROWERÓW I KOSIAREK DO TRAWY

Osoby dokonujące do 3 lipca zakupów w na
szym sklepie na sumę powyżej 2 mln zł wezmą 
udział w losowaniu PRALKI AUTOMATY
CZNEJ „CANDY,, prod. włoskiej wartości 10 
mln zł.

Nagrodę można oglądać w sklepie firmy 
ULEX w Boguszowicach.

W  razie potrzeby

POG. 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 
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-3828, 55-3887 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71 
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA: PKS-22-242, PKP-23-009, WPK-21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
NOCNY DYŻUR APTEK: 4.06. - 10.06. - Apteka pod 
Orłem, Rybnik, ul. Hallera - telefon 22-760

Program kanału „E F"
Piątek - 4.06.1993 r. -

początek godz. 18.45

- rozstrzygnięcie konkursu 
z poprzedniego tygodnia

- magazyn publicystyczny 
„TUTAJ,,, a w nim:

* relacja z obchodów „Dnia 
Dziecka,, w Rybniku i Żorach

* o pewnej imprezie w Żorach 
Program informacyjny „EF„

NEWS, a w nim:
- relacja z seminarium ekolo

gicznego,
- „play back show,, w Żorach,
- o obchodach Dnia Dziecka,
- otwarcie kawiarni „Teatral

na,, przy TZR
- o podatku VAT

- ogłoszenie konkursu

Sobota - 5.06.1993 r.
- godz. 12.00 - powtórzenie 

piątkowego programu

Poniedziałek - 7.06.1993 r.
- godz. 20.00 - KINO HIT - 

polski film fab. „Popioły,,
cz. II, reż. Andrzej WAJDA

Środa - 9.06.1993 r.
- godz. 10.00 - KINO-HIT - 

powtórzenie filmu z ponie
działku

UWAGA! Piątek - 4.06.1993 
r. - Kanał „EF„ na antenie pry
watnej Telewizji „RONDO„ - 
Katowice - godz. 14.00 i 23.45

jaśnienia.
Napastnicy w areszcie

Policyjny patrol pieszy 
ujął na gorącym uczynku 
sprawców pobicia dwóch 
mężczyzn. Napastnicy do
prowadzili swoje ofiary do 
stanu bezbronności, zabie
rając im dwie torby z żyw
nością o łącznej wartości 700 
tys. zł. Sprawcy napadu byli
pod wpływem alkoholu.

/ ja k /

OGŁOSZENIA 
DROBNE

KORTY TENISOWE 

W KAMIENIU 

otwarte codziennie 

od godz. 8.00 do 20.00 

telefon 22-140

FUJICOLORFUJICOLOR 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"

MINI GIEŁDA
Ceny z bieżącego tygodnia

M I Ę S O schab woł. ex. szynka wp. got.
Powstańców 16 54 62 98

PIOTROWSKI 53,8 61,6 101,1

H E R M E S 55 62 107

OWOCE jabłka pomarańcze banany
Powstańców 24 8 16 20

Sobieskiego 23 15-22 15 19

Miejska 3 8 15 22

S P O Ż Y W C Z E m asło cukier jajko

RYNKOWY 8,5 9,2 1,45

HERMES 8 10 1,55
Delikatesy, ul. Miejska 9 10 1,6

WALUTY dolar marka korona czeska

Powstańców 8 16700/16900 10300/10400 560/580

HERMES 16800/16900 10350/10420 565/580
Delikatesy, ul. Miejska 16750/16850 10320/10400 565/580

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Występ lepszy od wyniku

Martin Dugard dwa lata 
temu bronił barw ROW-u 
Rybnik. Obecnie występuje 
w lubelskim Motorze 
i w meczu przeciwko 
rybnickiej drużynie zdobył 14 
punktów.

W ubiegłą niedzielę żużlo
wcy rybnickiego ROW-u 
udali się na mecz wyjazdowy 
do Lublina, aby zmierzyć się 
z tamtejszym „Motorem,,. 
Pojechali bez dwóch najlep
szych młodzieżowców, tzn. 
K. Fliegerta i E. Tudzieża, 
którzy leczą jeszcze kontu
zje. Rybniccy kibice wielkie 
nadzieje pokładali w Ada
mie Pawliczku, który dopie
ro w czwartek 27 maja otrzy
mał nowy silnik Godden- 
Magnum, ufundowany 
przez firmę GERPOL. 
W Lublinie debiutował Ka
zimierz Tarabura, z pew
nością jednak nie był to de
biut udany. Tak więc rybnic
ka drużyna pojechała do Lu
blina nieco osłabiona, nasta
wiona jednak na ostrą walkę 
o każdy punkt. Po ciekawym 
pojedynku Motor Lublin po
konał ROW Rybnik 53:37. 
Wynik ten był zaskoczeniem 
dla miejscowych kibiców, 
a niektórzy znawcy żużla 
twierdzą, że mecz w Lublinie 
był do wygrania przez naszą 
drużynę.

Już w pierwszym biegu 
z dobrej strony pokazał się

Darek Fliegert, który do 
ostatniego łuku jechał jesz
cze przed Martinem Dugar
dem, jednak z powodu tzw. 
„pany„ musiał zadowolić się 
drugim miejscem. Drugi 
bieg to popis Filipa Berge, 
który od samego startu objął 
prowadzenie i nie oddał go 
już do końca wyścigu. Tak 
więc po dwóch biegach ryb
nicki ROW prowadził 7:5. 
Trzeci bieg zakończył się 
także zwycięstwem rybni
czanina - tym razem Adama 
Pawliczka, który udowod
nił, że mając dobry sprzęt 
można wygrywać. W czwar
tym biegu gospodarze od
nieśli podwójne zwycięstwo, 
które osiągnęli dzięki fatal
nej jeździe Darka Fliegerta. 
Po tym biegu „Motor,, obej
muje prowadzenie, którego 
już nie odda do końca spot
kania. W piątym biegu tre
ner rybnickiej drużyny 
wypróbował pierwszego 
z rezerwowych, tzn. Mi
rosława Korbela, który 
przyjechał dopiero na 3 po
zycji. Drugi rezerwowy Hen
ryk Bem po raz pierwszy 
pokazał się w wyścigu 7 zdob
ywając w nim 3 pkt. Bieg 

ten mógł zakończyć się 
podwójnym zwycięstwem 
rybniczan, ale ponownie 
słaba jazda Darka Fliegerta 
spowodowała, że zakończył 
się remisem 3:3. Po siedmiu 
biegach gospodarze prowa
dzili tylko czterema punk
tami /23:19/ i każdy wynik 
był jeszcze możliwy. Trener 
ROW-u Rybnik miał do 
dyspozycji F. Berge, A. Paw
liczka i rezerwowego H. Be
ma. Zawodnicy ci stanowili 
w tym dniu siłę rybnickiej 
drużyny i gdyby trener 
rozsądnie nimi dysponował,

mecz był do wygrania. Re
szta drużyny po prostu nie 
miała dnia, a same nazwiska 
biegu nie wygrywają. W bie
gu 9 kolejne zwycięstwo zali
czył Adam Pawliczek, 
a sztukę tę powtórzył 
w następnym biegu F. Berge. 
Kolejne dwa wyścigi 
skończyły się wygraną gos
podarzy i po 12 biegach Mo
tor Lublin prowadził już 
różnicą 12 pkt. /42:30/. 
W biegu 13 trener rybnickiej 
drużyny zdecydował się na 
pierwszą zmianę taktyczną, 
wprowadzając w miejsce K. 
Tarabury F. Berge. Bieg ten 
najwyraźniej nie wyszedł 
młodemu Francuzowi i Mo
tor odniósł w nim podwójne 
zwycięstwo. W biegu 14 
Piotr Matloch zdecydował 
się na kolejne, ale jakże nie
przemyślane zmiany.
W miejsce Filipa Berge, 
który do tej pory zdobył 
w pięciu startach 9 pkt., wy
stawił Henryka Bema, który 
za partnera w tym biegu miał 
Darka Fliegerta. Fliegert 
w czterech startach zgroma
dził zaledwie 4 pkt. O wiele 
pożyteczniejsza byłaby 
zmiana Bem - Fliegert, ale 
nie można wymagać od 
człowieka, który dopiero kil
ka lat interesuje się poważnie 
żużlem korzystnych decyzji, 
które przyniosłyby oczeki
wany wynik.

Był to, jak na razie, naj
lepszy występ rybnickiej 
drużyny na wyjeździe i gdy
by nie brak dwóch czoło
wych młodzieżowców, oraz 
śmieszne decyzje trenera ry
bnickiej drużyny Piotra Ma
tlocha, mecz według wielu 
obserwatorów był po prostu 
do wygrania.

Tekst i foto: MARCIN 
TROSZKA

Żużlowy konkurs „GR"
W ostatniej edycji naszego 

konkursu wszyscy jego ucze
stnicy byli zgodni i wytypo
wali porażkę drużyny 
ROW-u, która w niedzielę 
30 maja udała się na mecz do 
Lublina. Uległa tam miejs
cowemu Motorowi 37:53.

Co jakiś czas w gazetach 
pojawiają się informacje 
o tym, że w naszym regionie, 
skażonym fluorem, nie po
winno się używać fluoro
wych past do zębów, ani 
przeprowadzać fluoryzacji 
w szkołach. W jednej ze 
szkół średnich w Rybniku 
wywieszono plakat z prze
kreśloną /na czerwono/ flu
orową pastą, który miał 
ostrzegać młodzież przed jej 
stosowaniem. Znana rybnic
ka dentystka, zapytana 
o słuszność tych opinii, 
stwierdziła, że zrobiły one 
już dużo złego młodym /i nie 
tylko/ zębom. Wyjaśniła, że 
fluor zanieczyszczający śro
dowisko występuje w zu
pełnie innej postaci, niż ten 
w pastach i preparatach lecz
niczych. Wzbogacone nim

Taki wynik na swoim kupo
nie wytypowała tylko jedna 
osoba, a mianowicie pan 
Rajmund FUCHS, który 
w nagrodę otrzymuje 3 bile
ty na imprezy żużlowe, które 
są do odbioru w naszej reda
kcji.

środki wzmacniają zęby, za
pobiegają próchnicy, a nie 
mają żadnego negatywnego 
wpływu na organizm. Polscy 
dentyści starają się o to, by 
zacząć fluoryzować wodę, 
tak jak się to robi w USA czy 
Szwecji. Dzięki temu zabie
gowi dużo mniej osób cierpi 
tam na próchnicę. Trzeba by 
wypijać ok. 20 litrów fluoro
wanej wody codziennie, by 
zaszkodziła.

Przy „kwitnącej
próchnicy,, powinno się sto
sować podwójnie silny bio
fluor. Fluoryzowane pasty 
są też najlepszym lekarst
wem na nadwrażliwość 
zębów - stosując je możemy 
bez obawy jeść kwaśne 
jabłka czy inne owoce. Nie
stety, rodzice dzisiejszych ki
lkunastolatków poważnie

Dorosły
junior
Zawodnicy POLONII 

Rybnik, klubu mającego 
swą siedzibę w SP nr 34, 
mają za sobą kolejne udane 
starty. Najbardziej utytuło
wany Artur KEJZA wystąpił 
22 maja we Wrocławiu w tur
nieju nazywanym oficjalnie 
Ligą Indywidualno - Druży
nową Seniorów w Judo, za
jmując w kategorii do 86 kg 
drugie miejsce. Walkę fi
nałową przegrał rybniczanin 
z reprezentantem gospoda
rzy Markiem Pisulą.

Artur Kejza ma dopiero 
19 lat. Po niedawnych Mist
rzostwach Polski był to 
właściwie jego drugi po
ważny start w gronie se
niorów i zajęcie drugiego 
miejsca uznać trzeba za poważny

traktowali gazetowe prze
strogi „fachowców,,. Efek
tem jest katastrofalny stan 
młodych zębów. Jedyne, co 
możemy zrobić, to jak naj
szybciej przeprosić się z fluo
rową pastą. Wybór jest bar
dzo duży, najlepiej kupić so
bie kilka past i stosować tę 
z nich, na którą właśnie ma
my ochotę.

K. MICHALAK

W zdrowym ciele

Nie bójmy się fluoru

Kibice i stadionyOd samego zarania sport 
związany jest z konkretnymi 
miejscami, w którch się go 
uprawia. Architekci i mece
nasi zabiegali o to, by spor
towe areny były piękne i fun
kcjonalne. Dziś projektowa
nie i budowa obiektów spor
towych to niemal osobna 
dziedzina architektury i bu
downictwa. Przy okazji 
każdej niemal kolejnej olim
piady czy ważnych mist
rzostw, w tej czy innej dys
cyplinie możemy podziwiać

Niedawny mecz na
Stadionie Śląskim Polska- 
Anglia. Kibice i... kibice

Foto: wack

jednak, że sportowy obiekt 
to nie tylko trybuny, ściany 
i nowoczesne wyposażenie, 
to coś znacznie więcej. 
Każdy stadion ma swoją at
mosferę, swój niepowtarzal
ny klimat. I nie bardzo wia
domo dlaczego ta bądź inna 
drużyna osiąga tu swój wie
lki sukces bądź ponosi po
rażkę, dlaczego halę czy stadion

imprezy. Sam stadion, który 
w kategorii żużlowych na
leży do najładniejszych 
w kraju też nie wygląda już 
najlepiej, na dużej części wi
downi brakuje ławek i wi
dzowie siedzieć muszą na be
tonie, niezła kiedyś murawa 
zamieniła się w step, 
nagłośnienie niszczeje z roku 
na rok etc. Utrzymanie 
obiektów kosztuje, a dziś 
sport na ogół klepie biedę. 
Cóż, może zdarzy się cud, 
stadion wypięknieje i docze
kamy się w Rybniku kolej
nych mistrzostw świata.

A cuda się zdarzają, naj
lepszym przykładem Sta
dion Śląski, najwspanialszy 
z polskich stadionów. Długo 
spał, zarastając trawą, ale 
znaleźli się inwestorzy i w so
botę 29 maja stadion znów 
wypełnił sportowy tłum. To 
zadziwiające, jak wspaniale 
czują się na nim kibice

stadion uważa za swój. Spor
towe obiekty żyją swym 
własnym życiem. Na jed
nych dzieje się coś ważnego, 
na innych tylko od wielkiego 
dzwonu, jeszcze inne nie 
wiadomo dlaczego zarastają 
trawą.

Rybnicki stadion przy ul. 
Gliwickiej był swego czasu 
areną wielkich sportowych 
imprez, przede wszystkim 
żużlowych. Dwukrotnie od
były się na nim Mistrzostwa 
Świata par na żużlu. Raz, 
w 1971 roku, złoty medal 
zdobyli Polacy Jerzy Szcza
kiel i Andrzej Wyglenda. Ale 
i na meczach ligowych ryb
nickiej drużyny, która swego 
czasu kolekcjonowała tytuły 
mistrza kraju, stadion wy
pełniał się po brzegi. Byli 
i tacy, którzy żeby zobaczyć 
Maja, Wyglendę, czy Wo
rynę wdrapywali się na oko
liczne drzewa, mimo że klu
bowi działacze, by uniknąć 
przykrych wypadków, sma
rowali je smołą lub innym 
paskudztwem. Niewiele to 
pomagało.

Niestety, przydział po
szczególnym klubom orga
nizacji wielkich imprez za
leżny jest od ich pozycji 
w kraju czyli najczęściej od 
wyników jakie drużyna 
osiąga w ostatnim czasie. 
Rybnickiemu żużlowi nie 
wiedzie się ostatnio najle
piej, toteż długo już nie mie
liśmy w Rybniku poważnej

z całego kraju. Trudno opi
sać wrażenie, jakie robił 
odśpiewany przez kilkadzie
siąt tysięcy sportowych ki
biców Mazurek
Dąbrowskiego przed me
czem z Anglikami. Może 
właśnie dlatego, że stadion 
nie jest związany z żadnym 
ligowym zespołem jest taki 
gościnny. Inne obiekty mają 
mniej szczęścia. Na przykład 
Stadion Dziesięciolecia nisz
czeje i jakoś nikt nie widzi 
potrzeby przywracania go 
do życia. W przypadku 
Śląskiego wielu ludzi tę po
trzebę dostrzegało. Chyba 
mieli rację, bo Polacy zagrali 
z Anglikami bardzo dobrze.

Specjalnie nie poruszam 
sprawy chuligańskich wy
bryków części kibiców i bit
wie z policją, bo to temat na 
osobny artykuł. Większość 
kibiców na Śląskim zacho
wywała się jednak wspania
le, a setki biało - czerwonych 
flag i szalików powiewały 
przez całe 90 minut. Takie 
wydarzenie to dla jego ucze
stników wielkie przeżycie, 
seans wielkiej sportowej ma
gii. Miejmy nadzieję, że 
w Rybniku będziemy jeszcze 
mieli okazję czegoś podob
nego doświadczyć. Oklaski 
dla stróżów porządku 
świadczą, że dla większości 
ważne było sportowe wido
wisko, a nie chęć dołożenia 
sąsiadowi.

Tekst i foto: WACŁAW 
TROSZKA

nowe hale i stadiony, które 
mają być wizytówką kraju 
i jego możliwości. W Polsce 
nie mamy zbyt wiele
obiektów sportowych na 
światowym poziomie i z tego 
powodu niewiele organizuje 
się u nas ważnych imprez 
sportowych. Brak jest
również zaplecza.

Każdy kibic sportowy wie

ważny sukces. Za postawę 
na mecie Kejza zebrał bar
dzo pochlebne recezje, 
a przecież jest jeszcze junio
rem i będzie nim również 
w roku przyszłym.

Również 22 maja, tyle że 
w Bytomiu, odbył się 
międzynarodowy turniej 
dzieci i młodzików 
z udziałem około 200 mło
dych judoków. A oto najlep
sze wyniki zawodników PO
LONII: w kategorii do 45 kg 
Damian Mosler 2 miejsce, 
w kategorii do 50 kg Adam 
Rojek 5 miejsce, w kategorii 
do 57 kg Grzegorz Sowa 
1 miejsce, Grzegorz Bralew
ski 2 miejsce, Michał Pękala 
3 miejsce, w kategorii do 65 
kg Tomasz Kasperek 5 miejs
ce.

Tekst i foto: wack
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Od przybytku głowa nie boli...

Sprostowanie
W poprzednim numerze 

„GR,, 21 w artykule „Mar
tyny, Patrycje, Angeliki...,, 
zamieszał drukarski chochlik

lik.
Koszty rozwodu

kształtują się na poziomie 
kilku milionów, a nie kilku
dziesięciu, jak podaliśmy. Za 
zaistniały błąd przeprasza
my.

REDAKCJA

Pod znakami zodiaku
BARAN

Idź za tym co czujesz! Kieruj sam swym losem i nie daj się wtłoczyć 
w schematy, w których nie czujesz się sobą.

BYK
Jak dotąd byłeś stanowczy tylko względem siebie, spróbuj wyjść na 

zewnątrz i zastosuj tę metodę względem innych ludzi.
BLIŹNIĘTA

Chcesz przez cały czas zachować ten sam wysoki poziom napięcia, 
by czuć, że żyjesz. Uważaj, bo balansujesz na linie!

RAK
Pełna wolność istnieć może tylko w związku koleżeńskim, gdy 

wchodzą w grę uczucia, emocje, kończy się wolność. Spróbuj to 
zrozumieć!

LEW
Żeby żyć i pracować, potrzebujesz silnych bodźców. Ostatnio masz 

ich nadmiar - wyeliminuj te mniej wartościowe!
PANNA

Czujesz potrzebę zwierzenia się ze swych rozterek. Wybierz niezbyt 
bliską, choć życzliwą Ci osobę, a poczujesz ulgę.

WAGA
Poczucie, że ktoś daje Ci poczucie bezpieczeństwa, jest dla Ciebie 

bardzo ważne. Od czasu do czasu daj to tej osobie do zrozumienia.
SKORPION

Trudno jest utrzymać związek, w którym ludzie nie spotykają się 
emocjonalnie, sam interes nie wystarczy. Zweryfikuj tę sytuację!

STRZELEC
Próbujesz samodzielnie sprostać problemom, które możesz rozłożyć 

co najmniej na parę najbliższych Ci osób. Pozwól im uczestniczyć 
w rozwiązywaniu trudności...

KOZIOROŻEC
Emanujesz serdecznością i życzliwością, czym wprawiasz otoczenie 

w prawdziwe zakłopotanie. Na szczęście dobrego nigdy za wiele...
WODNIK

Sięgasz po stare pamiątki, co jest pretekstem do rozmów 
o przeszłości, licząc na to, że wskażą Ci drogę. Słaba na to nadzieja!

RYBY
Masz uczucie, że otrzymany prezent jest niezasłużony, jakby 

przeznaczony był wcześniej dla kogoś innego. Spróbuj jednak cieszyć 
się z niego szczerze, ku zadowoleniu ofiarodawców.

A  parasoli 
nadal brak
Już od kilku tygodni 

zbliżam się do Rynku z na
dzieją, że za chwilę ujrzę las 
parasoli chroniących od 
słońca zadowolonych prze
chodniów, którzy przy
cupnęli na chwilę w letniej 
kawiarence. Niestety, choć 
pogoda sprzyja tego typu 
przedsięwzięciom, jedynymi 
parasolami, i to w znikomej 
ilości, są te na tarasie „Deli
cji,,.

Aż nie chce się wierzyć, że 
posiadaczom lokali handlo
wych i małej gastronomii 
w Rynku i okolicy nie 
przyszło do głowy to, co 
przyszło ich kolegom po fa
chu np. w Wodzisławiu, 
gdzie byle klitka sprzedająca 
hot-dogi i coca-colę wysta
wiła choćby jeden stolik 
z parasolem.

Cóż by to była za przyjem
ność posiedzieć w ogródku 
np. lodziarni na rogu Rynku 
i Raciborskiej i podziwiać 
urodę tego miejsca, a nie 
tylko smażyć się odpoczy
wając w czasie zakupów na 
rynkowej ławce.

A już szczytem szczęścia 
byłaby możliwość skonsu
mowania tam dobrej kawy

NASZE
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej 
6 czerwca, godz. 18.00, KON

CERT GALOWY II międzyna
rodowego Festiwalu Orkiestr 
Dętych Rybnik ’93, wystąpią: 
KRÓLEWSKA REPREZEN
TACYJNA ORKIESTRA HO
LANDII z Hagi, ORKIESTRA 
„VITKOVAK„ z Ostravy /lau
reat festiwalu z 1992 roku/, lau
reat Festiwalu 1993 oraz OR
KIESTRA DĘTA KWK 
„DĘBIEŃSKO,,

8 czerwca, godz. 10.00, 
„Chłopiec z gwiazd,,, spektakl 
Teatru Nowego z Zabrza, cena 
biletu 25.000 zł 

8 czerwca, godz. 18.00, recital 
fortepianowy ADAMA MAKOWICZA

czy soku.
Dobrym przykładem 

może tu być Kraków, gdzie 
rynkowe lokale prześcigają 
się w organizacji atrakcyj
nych ogródków. To przy
ciąga ludzi, którzy nie tylko 
przebiegną przez Rynek, ale 
pozostaną na nim trochę 
dłużej.

Brakiem podobnej inicja
tywy na rybnickim Rynku 
nie jestem nawet oburzona, 
jestem po prostu bardzo, ba
rdzo zdziwiona niewykorzy
staniem szansy, jaką daje to 
miejsce.

/r ó ż /

MAKOWICZA oraz ORKIEST
RY SYMFONICZNEJ FIL
HARMONII ZIEMI RYBNI
CKIEJ, w programie muzyka 
rozrywkowa i filmowa Irvinga 
Berlina, dyrygują: Krzesimir 
Dębski i Sławomir Chrzanowski, 
cena biletów 150.000 i 100.000 
zł.

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

7 czerwca, godz. 19.30, „NIE
WINNE,,, ostatni film L. Vis
contiego, w roli gł. Laura Anto
nelli oraz „PANOWIE Z  KOM
PLEKSAMI,,, komedia prod. 
włoskiej w reż. F. Rossi, D. Risi 
i L. Filippo, grają Alberto Sordi 
i Virna Lisi, wstęp za okazaniem 
karnetów

Kino Premierowe przy TZR 
9 i 10 czerwca, godz. 17.00 

i 19.00, „PRZYPADKOWY 
BOHATER,,, film prod. USA 
/od lat 15/, grają Dustin Hoff
man i Geena Davis, cena biletów 
20.000 i 15.000 zł 

Kino WRZOS - Niedobczyce 
6 czerwca, godz. 17.00, „PA

PIEROWE MAŁŻEŃSTWO,,, 
film prod. angielsko-polskiej 
/od lat 15/

Mała Scena Rybnicka 
5 czerwca, godz. 19.00 - 1.00, 

WIDEODYSKOTEKA, cena 
biletu 30.000 zł

Kino VEGA - Żory 
4 - 7  czerwca, godz. 18.00 

„WIATR,,, film prod. USA /od 
lat 12/, godz. 20.00 „GORZKIE 
GODY,,, film prod. USA /od 
lat 18/

9 - 10 czerwca, godz. 17.00, 
„SMACZNEGO TELEWIZO
RKU„ film prod. polskiej, 
/b /o / , godz. 20.00, „LUDZIE 
HONORU,,, film prod. USA 
/od lat 15/.

/g w /

Fatałachy z naszej szafy

Odkrywać czy 
zakrywać?

Chcąc nie chcąc, znów na
wiązać trzeba do osławionej 
już OZONOWEJ DZIURY. 
Szybkimi krokami i dniami 
znaczonymi upałem nad
chodzi bowiem sezon urlo
powy. Może wyjedzie nas 
mniej, co nie znaczy, że na 
własnej działce, balkonie czy 
trawniku przed domem nie 
można poszpanować super- 
kostiumem plażowym. 
A może nawet uda się wy
skoczyć nad „rybnickie 
morze,, czy na odnowioną 
„Rudę,,?

Moda plażowa, tak jak 
i ta „normalna,,, codzienna,

Bikini w odwrocie

jest ogromnie urozmaicona. 
Brak jest wyraźnego moty
wu przewodniego takiego 
jak kolor, wzór, krój. Nosi 
się wszystko: gładkie i wzo
rzyste, kwiatowe i geometryczne

geometryczne, jednoczęściowe, 
dwuczęściowe, stylizowane 
na lata 40, 50 i 60, wzory 
bardzo proste i bardzo fi
kuśne z wykorzystaniem fal
banek, frędzli, wiązań, 
zamków, aplikacji, siate
czek, złoceń, ozdobnych gu
zików.

Łączy je może rzecz jedna 
- przykrywają więcej niż kie
dyś. Na pokazach jednego 
nie uświadczysz: majteczek 
kończących się 10 - 15 cm 
pod pępkiem.

Moda plażowa to nie tyl
ko sam kostium: uzupełniają 
go luźne sukienki i bluzy, 
spodnie, chusty, zamotane 
spódnice, a także odpowied
nie torby, biżuterie, kapelu
sze, okulary.

A wszystko po to, by 
DZIURA jak najmniej nam 
zaszkodziła.

Wróżka

Jedno staro baba kupiła se 
roz kapelusz. Wsadziła se go 
na głowa i idzie. Naroz zaczął 
deszcz lecieć. Babie sie żol 
zrobiło dopiero co nowego 
kapelusza, dźwigła kiecki 
i nakryła nimi kapelusz. Szoł 
akurat taki miglanc i pado 
jej:

- Babko! Coś wom tam 
widać!

- To, co widać - pado ta 
baba -jest juz 80 lat stare, ale 
kapelusz jest nowy!

Śląskie
beranie

★  ★  ★
- Ale Pet ronelo, coś ty na

roz tako chudo?
- Nie chudo, a szczupło i to 

po ekstra kuracji.
- Jakiej, zdradź mi.
- Chińskiej. Jadłam przez 

miesiąc rosół chiński.
- Z  nudlami?
- Nie, patykami.

★  ★  ★
Jeden młody synek był 

w wojsku, a jego babie sie 
urodziło dziecko. No, teroz 
trza było o tym fakcie zawia
domić, a to jeszcze było wte
dy, jak mało kto umioł pisać. 
Była we wsi jednak kobieta, 
co pisać poradziła i ona też ta 
wiadomość temu wojokowi 
posłała. Napisała tak: „Uro
dziło ci sie dziecko. Synek. 
Dziś my je ochrzcili, a potem 
zjedli i wypili za twoje zdro
wie„

★  ★  ★
Mówi sąsiadka do sąsia

dki:
- Jaki śmieszny jest ten

świat. Downiej sie młode 
dziołchy czerwieniły, jak sie 
wstydziły, a teroz sie
wstydzą, jak sie czerwienią.

★  ★  ★

Wśród czytelników,
którzy nadeślą prawidło
we rozwiązanie
łamigłówki do 14 czerw
ca, wylosowana zostanie 
nagroda w postaci kasety 
video ufundowanej przez

PUH „ULEX„ z Rybnik
a  -  B o g u s z o w i c .

Rozwiązania prosimy 
przesłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, 
lub wrzucać do naszych 
„żółtych skrzynek,, /R ynek

Rynek 7, Kościuszki 54/.
Nagrodę za rozwiąza

nie łamigłówki z nr 20 
otrzymuje: Małgorzata
Pasuto, Rybnik, ul. Mi
kołowska 79. Nagrodę 
prosimy odebrać w reda
kcji.

Jedna kobieta zachoro
wała i zachciało jej sie pie
rogów. Mąż - dobry człowiek, 
uwarzył jej tych pierogów, 
najadła sie tak, że zjadła całą 
donicę. W nocy budzi się 
i stęko, stęko i prosi męża, 
coby okno otworzył, bo nie 
mo czym dychać. Chłop roze
spany biere trzewik do ręki 
i rąbnął w szybę.

- Ale mi też to dobrze - 
mówi kobieta. Nareszcie 
świeże powietrze, jest aby 
czym oddychać!

Rano wstali, a w kredensie 
szyba wybito.

★  ★  ★
Roz jedna baba chodziła po 

targu i tak wolała: „Kupią se 
gęś, kupią se gęś, już nawet 
oskubano, ino nie miałach se
rca, żeby ją zabić,,.

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.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ARKUSZ 1
Dodatek Kulturalno-Literacki do Gazety Rybnickiej

Czy plebejskość w kulturze przynosi wstyd?
Ileż to słyszałem przykrych uwag pod adresem gwary śląskiej, 

tradycji ludowej, mieszczańskiej, regionalizmu. Przejawiał się w tych 
wypowiedziach duch wyniosłości nieżyczliwy Śląskowi podobnie jak 
innym narodom o typowo plebejskim rodowodzie. W polskiej 
kulturze ludowość zamierała z powodu licznych procesów 
historycznych ogarniających nasz naród. Ruchy ludności jak również 
industrializacja forsowana za wszelką cenę, zakładanie nowych osiedli
- miast robotniczych (Nowa Huta, Jastrzębie, Tychy) okazały się 
zabójcze dla regionalnych kultur. Przed wojną popieranie 
regionalizmów było ściśle związane z polityką obozów rządzących 
pragnących zjednać sobie środowiska poszczególnych dzielnic kraju. 
W okresie powojennym odgórne i centralne kierowanie kulturą 
tłumiło inicjatywy oddolne. Blask państwowych zespołów pieśni i 
tańca (takich jak "Śląsk" czy "Mazowsze") z ich sztuczną mieszaniną 
elementów ludowej muzyki i obyczajów przyćmiewał, a przez to 
unicestwiał folklor spontaniczny, bogatszy nierzadko w treść, na
turalny, bo czerpiący swoje soki z konkretnych regionów. Doceniano 
gwarę śląską, ale na przykład scenariusz serialu filmowego "Blisko, 
coraz bliżej", nie mogący się pozbyć atmosfery skansenu ukazuje iż 
przydatność gwary (której w filmie dużo jeszcze do doskonałości 
brakowało) jest wątpliwa z chwilą kiedy bohaterowie filmowi 
angażują się w życie odrodzonego po latach niewoli kraju.

Wydaje się, że prawdziwym nieszczęściem tego narodu był brak 
państwowości w epoce, kiedy zaczynały kształtować się narody 
europejskie z całym ich bagażem doświadczeń jakże odmiennych od 
martyrologii społeczeństwa polskiego. Odmienność losów 
historycznych, fakt iż większość Polaków zamieszkiwała obszary 
najbardziej bodaj despotycznego mocarstwa jakim była Rosja, 
nasycenie więc tradycji i literatury etosem walki, walki o pamięć dla 
potomności, walki powstańczej, spiskowej, a później walki pod 
hasłami pracy organicznej skazują jakąkolwiek asymilację Polaków z 
żywiołami ościennymi na pohańbienie w oczach rodaków. Nie 
wybacza się więc Ślązakom ich otwarcia.

Mimo to Śląsk miał jednak wielką szansę na utrzymanie toż
samości i charakteru swej kultury przynajmniej tej o obliczu lu
dowym. Tradycyjny sposób myślenia, klasyfikowania wartości, etos 
pracy, religijność, przywiązanie, czy miłość do ojcowskiej zagrody, 
odmienna świadomość historyczna Ślązaków bez względu na 
orientację narodową predestynowała ich do zajęcia niewzruszonej 
postawy wobec przemian.

Wiosna Ludów, uwłaszczenie na wsi i uprzemysłowienie wniosły 
z sobą inny model stosunków międzyludzkich zmierzających ku 
egalitaryzmowi oczywiście nie narodowemu, ale społecznemu. Nie 
tyle urodzenie co energia talent, wiedza i praca zapewniały 
przyszłość człowiekowi. Ślązak robotnik to człowiek dumny ze 
swego rodowodu, o wysokim poczuciu godności osobistej, nie 
ściskający ze strachu swej czapki pełen obaw w oczekiwaniu na 
audiencję przed drzwiami gabinetu dyrektora. Był to także wynik 
stabilizacji ekonomicznej Niemiec, a w dalszej konsekwencji 
zdystansowania się od polityki, tej wyzwalającej porywy i emocje. 
Wszak partie i ruchy społeczne na Ś lą s k u  miały zawsze klientelę, 
ale areną starć był parlament nie zaś las, czy miejska ulica. Jak 
pisał K. Damrot, w utworze nasz oręż: "Ale bo nas d z iś  
a rm a ty  /  n ie  w ybaw ią  i  w a row n ie  /  nam tw ie rd z a m i 
d z iś  w a rsz ta ty  /  D w ory, s z k o ły  i  p raco w n ie . /  Nam w o
jenną  sz tu ką  - praca /  B ron ią  - w iedza lu b  narzędz ie  /  
co k to  um ie  to  popłaca /  Byle  ro b ić  zawsze  -
w szędz ie ."

Owe wartości przenikają do literatury śląskiej głównie tej z dzie
więtnastego i dwudziestego wieku. Typowym przykładem jest tutaj 
postać nieżyjącego już Horsta Bieńka wybitnego gliwiczanina 
piszącego po niemiecku o okresie życia jemu samemu najdroższym
- o dzieciństwie i młodości. Jego książki tchną dramatyzmem, 
radością i tęsknotą za Śląskiem jakiego już nie będzie. Czy 
wczytamy się w "Pierwszą polkę" czy w "Brzozy i wielkie piece", 
Bienek przenosi nas w baśniowy momentami obraz Gliwic i okolic 
miasta z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Bienek nigdy 
nie zapomina o słowiańskim pochodzeniu swego rodu. Wyznanie to 
w niemczyźnie autora ma szczególny posmak i wdzięk. Mistyka

jawi się nam przed oczyma są realni, a jednocześnie jakby wynikiem 
iluzji.

Któż może zapomnieć Stanisława Ligonia i jego "Bery i Bojki 
śląskie" lub "Radiową czelotkę" czy też "Kocyndra"? Ileż wspaniałych 
tekstów gwarowych, gawęd, rozprawek "wiców cienkich i hrubych 
spod frupa" dochowało się do naszych czasów.

Można tak wędrować i przemierzać wertepy i drożyny ludowej, 
bo przecież jeszcze nie całej literatury śląskiej i wciąż odkrywać 
nowe jej oblicza. Ta ziemia wraz z jej ludem obecna jest w 
niektórych romantycznych strofach Josepha Eichendorffa, słusznie 
przywracanego naszej pamięci wybitnego romantyka spod Raciborza. 
Z Sudetów pochodzi zaś Gerhard Hauptmann zmarły w Szklarskiej 
Porębie w 1946r. laureat Nagrody Nobla, śląski pisarz upamiętniający 
m.in. dzieje dolnośląskich tkaczy chałupników, których bezlitosna 
konkurencja przemysłu fabrycznego spycha na margines wywołując 
bunt zbrojny przeciw nieubłaganym mechanizmom liberalnej ekonomii 
pierwszej połowy XIX w.

Niestety Śląsk nie zajął w kulturze polskiej należnego sobie 
miejsca. Ponad 600 lat poza Polską, pod wpływami kultury czeskiej, 
austriackiej, pruskiej, niemieckiej, raczej bardziej już ugruntował się w  
tradycji tamtych narodów. Nie miał swych apologetów w literaturze 
polskiej, polityka ostatnich Piastów i Jagiellonów oddalała się od 
najbogatszej niegdyś części Polski. Dopiero obecnie odgrzebać by 
przyszło to ogromne bogactwo i zaniedbane dziedzictwo. Ziemia

W styczniu bieżącego roku krakowskie Biuro Wystaw Arty
stycznych gościło retrospektywną wystawę twórczości Stasysa 
Eidrigev iciusa. Ten, na stałe mieszkający w Polsce, litewski artysta, 
jest znanym i cenionym na całym świecie twórcą plakatów i 
książkowych ilustracji. Początki międzynarodowej kariery Stasysa 
związane są właśnie z plakatem. Zawitał on 
do naszego kraju w czasie kiedy polski plakat 
(np. Jerzego Czerniawskiego) na równi z 
japońskim uważany był powszechnie za najlep
szy w świecie. Jednoznaczny, odważny, bez
kompromisowy i oszczędny, doskonale spełniał 
swoją użytkową rolę. Stasys wszedł (jak pisał 
kiedyś Wojciech Krauze) do polskiego plakatu 
jakby innymi drzwiami. "Mówiono mi - wspo
mina artysta - że do plakatu wnoszę malar
stwo. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Dla 
mnie jednak było naturalne, że nie poddawa
łem się żadnym kanonom. Robiłem swoje."

"(...) Myślałem o przepaści jaka dzieli dzi
siaj malarstwo od nie-plastyka, od człowieka 
ulicy - pisał Józef Czapski - (...) Nie chodzi o 
to żeby malować dla tłumu ale chodzi o to 
żeby pomiędzy "wieżą z kości słoniowej" na 
której siedzą artyści a człowiekiem, który tej 
sztuki pragnie (...) byli pośrednicy inni niż 
schlebiający gustom malarze bez poczucia hie
rarchii (...)." To zdanie jest świadectwem pe
wnego odwiecznego marzenia, pewnej potrzeby, 
dążenia do zdobycia odbiorcy w człowieku 
prostym, w pewnym stopniu przypadkowym, 
takim który nie odwiedza na codzień galerii 
czy wystawowych salonów.

Plakat i książkowa ilustracja to droga dotarcia do tegoż 
właśnie odbiorcy, którego profesor Czapski widzi za nieprzebytą od
chłanią. Jeżeli malarstwo uda się "zmieścić", "pogodzić" z użytkowym 
charakterem tych form, to cel może zostać osiągnięty.

Plakaty Stasysa nie krzyczą, nie atakują, ich przesłanie jest je
dnak równie silne. Zanim jeszcze jakakolwiek treść dotrze od nich 
do naszej świadomości one już czarują oczy i owo oczarowanie jest 
fundamentem odbioru, wywołuje chęć uważniejszego spojrzenia, za
trzymania się na chwilę przed ogłoszeniowym słupem. To właśnie

Od redakcji
Dzięki uprzejmości redakcji Gazety Rybnickiej prezentujemy 

pierwszy numer dodatku kulturalno-literackiego ARKUSZ, któ

ry redagowany jest przez zespół Magazynu Literackiego "P". 

Chcielibyśmy, aby znaleźli państwo na łamach ARKUSZA 
zarówno informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych 

w naszym mieście, jak i eseje oraz teksty prozatorskie 

autorów naszego regionu. Sięgamy do tradycji śląskich, choć 

nie unikamy inspiracji kulturą uniwersalną, której ta tradycja 

jest integralną częścią.

pogranicza ma to do siebie, że leży na styku zwalczających się 
nacjonalizmów. W  naszym przypadku niemieckiego, polskiego i 
czeskiego. Każdy z nich nieprzejednany jest względem tożsamości 
ziemi śląskiej. Polacy często nie potrafili, a może nie zawsze chcieli 
docenić nawet tę część kultury tutejszej, która wyrażona jest 
językiem polskim. To przedmiotowe traktowanie śląska tylko jako 
środka, przedmiotu i sposobu osiągnięcia doraźnych korzyści, Śląska 
kopciucha, parweniusza, łatającego dziury w gospodarce państwa 
ma swoje odbicie w sferze kultury. Jakże smutno brzmią słowa 
wiersza Rafała Urbanka z Głogówka i jakże ów obraz chciałoby się 
uzupełnić współczesnymi doznaniami...

"Grusza na m ie d zy "
"Na m ie d zy  w y ro s ła m  /  N iby ta grucha, Grusza d z iw o ka  
/  Grusza c ie rn is ta  Heń da leko  na Ś ląsku /  Pod 
Pradziada okapem /  Na M iedzy N arodów : /  Po le w e j 
M orawy, N iem ry  po prawej, /  A w s trz o d k u  to  ja : P irru s  
polonus... W yros łem  na s ło ń cu  /  na w ia tra ch , na 
deszczu : S tro m  p o ln y  a p ło n n y , /  S k rze s lo k  n ie zd a rn y  /  
Przez k o ż ły  o b ża rty  /  p rzez  P ru sk ie  barany /  ze s k ó ry  
o b d a rty  . /  E j! S zkó łka  to  była , w te j M iedzy N arodów : 
/  Bez m iło s ie rd z ia , /  Bez szc z y p ty  l i to ś c i /  U szczkn ę li 
m nie, c ie li,  /  P rze szcze p ili zarazam i...

owo oczarowanie realizuje w tych plakatach ich cel - zwrócenie 
uwagi przechodnia. Teraz, kiedy podchodzimy bliżej dostrzegamy 
tych kilka słów, które miały do nas dotrzeć i plakat spełnia swoje 
zadanie. Ale my pozostajemy jeszcze przed plakatem żeby podziwiać 
malarstwo "przemycone" tutaj podobno wbrew kanonom. I 
odkrywamy je dla siebie. Dobrze to czy źle?

Taki złapany na ulicy przechodzień staje się od tamtej chwili 
kimś, kto przepaść Czapskiego właśnie 
przebywa i jeśli nawet nie dotrze do celu 
to na pewno do punktu skąd widać 
znacznie, znacznie więcej.

Retrospektywa 1973-93 jest wystawą 
sumującą dotychczasowe dwadzieścia lat 
artystycznej działalności Eidrigeviciusa.. 
Widzimy więc exlibrisy wykonane techniką 
akwaforty, akwatinty, akwarelowo-tempero
we miniatury, ogromne (200. 155 cm.) 
rysunki wykonane węglem i wreszcie 
wspaniałe pastele w których króluje 
Stasys-kolorysta, Stasys-malarz.

Stasys Eidrigevicius urodził się tuż po 
wojnie w małej, litewskiej wsi Mediniśkai. 
Studia plastyczne ukończył w Wilnie w 
1973 roku a po siedmiu latach na stałe 
osiadł w Polsce. Od tego czasu rzadko 
odwiedza swe rodzinne strony ale 
wystarczy uważniej spojrzeć na jego prace 
żeby zrozumieć, że w jakiś prawie magi
czny sposób tkwi w nich ciągle, albo ra
czej nosi w sobie ekwiwalent tam-swo
jej-obecności. Drewniany żuraw, małe 
domki ze stromym dachem, drewniane 
domowe sprzęty i narzędzia są częstym 

elementem tego świata ale najważniejszy jest w jego pracach 
człowiek. Nieprzypadkowo tak bardzo wiele uwagi poświęcił on cy
klowi twarzy i "Maskom", które są (jak mówi sam artysta) także 
właściwie twarzami.

Francuski krytyk, Piere Bergounioux napisał, że Stasys odmawia 
komunikowania się ze światem i dlatego jego maski pozbawiają 
twarz uszy a w miejsce oczu wprowadzają dziury jak po kuli. Ta 
nieco melodramatyczna wizja wynika z niezrozumienia litewskiego 
artysty. Ducha o specyficznym charakterze, niezbyt chyba 
wyraźnym znad odległych brzegów Sekwany.. Ducha, który nie 
chce i nie może wyrzekać się kontaktu ze światem, postrzegania 
go. Maski/twarze całe są uszami, zaś w miejscu rzekomych 
czarnych dziur widzimy oczy bez powiek. Żywe, głębokie, chłodne 
oczy, które nie mogą się zamykać i postrzegają świat bez przerwy 
w obawie aby nie uronić nawet jednego okrucha, jednego fotonu 
światła. Owszem, milczą ale owo milczenie jest wynikiem 
przychylnej fascynacji europejskiego "prowincjusza", który nie mówi 
bo nie jest jeszcze gotowy. Droga twórcza tego artysty nie jest 
przecież zamknięta. Co najwyżej mówić można o zamknięciu 
pewnego etapu, eksperymentu, którego wynik jest jedynie 
rozwiązaniem cząstkowym. Koniecznym ale nie ostatecznym.

Nieodparcie nasuwa się w tym miejscu pytanie - co dalej? Du
że zainteresowanie jakim Stasys darzy ostatnio teatr, film, żywą po
stać - pozwalają sądzić, że jego świat ożyje, że od dwuwymiarowej 
płaszczyzny płótna czy papieru poprzez przestrzenną instalację 
przeniknie w teatr; a dalej i film być może...

zwyczajów śląskich, krajobraz, mieszkańcy, których cała mozaika

Niesforny Geniusz
Paryski Grand Palais gościł niedawno wielkie wspomnienie 

Toulouse-Lautreca. Geniusza, który swą obecnością naznaczył 
końcówkę minionego wieku. Nikt lepiej niż on nie czuł "ésprit" 
tamtych czasów, tej hedonistycznej melancholii i czarnego 
humoru. Nikt lepiej nie oddał atmosfery Belle  poque, 
królestwa czarnych pończoch, absyntu i kankana. W  dziełach 
Toulouse‘a odbija się historia Paryża, Belle  poque dosadniej i 
głębiej i głębiej niż na fotografiach z tamtych czasów. Dzisiejsze 
spotkanie bez jubileuszu, okazji szczególniejszej niż samo istnienie 
arystokraty kabaretu. Czyżby był to kolejny wybryk bywalca 
pałaców sprzed ponad 90 lat?

Geniusz malarstwa umarł w wielu 37 lat. Jak Vincent Van 
Gogh, jak Rafael, jak Watteau. Zauważenie geniuszu staje się tru
dne, gdy umiera się tak młodo. Czyżby spełnienie sentencji "ars  
long  a v itae  brevis"...?

Zalety jego malarstwa rozpoznał najwcześniej Maurice Joyant,

wytrwały przyjaciel, marchand. Być może jeszcze Felix Feneon, 
szara eminencja, poprzedni opiekun artysty, który mówił o nim: 
jedyny, który posiada z gruntu boskie nazwisko to Lautrec.

Młody Henri artystyczne oparcie mógł znaleźć jedynie w przy
jaciołach. Ze stosunkami w jego rodzinie bywało rożnie, wuj Charles 
spalił w kominku wczesne obrazy. Sprawa trafiła do sądu, gdzie 
ten przy świadkach zeznaje o podpaleniu 8 płócien siostrzeńca. 
Tam też podsumowuje: "tego typu płótna już nigdy nie podważą 
honoru mej rezydencji". Ani wuj Charles, ani matka, która nie 
kochała nie tyle syna co jego malarstwo, nie byli duchowym 
wsparciem dla Lautrec'a. Cóż z tego, że ten, którego ludzie na 
Montmartrze nazwą "Mały Iksiński-", czy bardziej wulgarnie "Bas du 
Cul' (niska pupcia) dla swych najbliższych był "Klejnocikiem". W  
dzień swych narodzin, 24 listopada 1864 roku, Henri-Marie-Raymond 
de Toulose-Lautrec- Montfta zobaczył wszelkiego rodzaju fajerwerki 
i wiwaty roztaczane wokół kołyski.
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Maski - Twarze - Akcje

Marek M. Kaczmarzyk



Opowiadanie

Jarząbek i Halama

Synowie Jarząbka wyjechali do Niemiec. Od tego czasu nie utrzymują z ojcem żadnych kon
taktów, chociaż nieźle się tam urządzili. Obaj otrzymali dobrze płatną pracę i harując po dziesięć 
godzin na dobę zapewniają rodzinom przyzwoity standard: czyste, przestronne i dobrze umeblowane 
mieszkania, samochody i coroczne, dwutygodniowe wakacje w Hiszpanii. Po dwóch latach zmienili 
nazwiska, odtąd nazywają się Fischer. Teraz już niczym nie różnią się od rodowitych Niemców, 
zdradza ich jedynie twardy akcent i słabo rozbudowane słownictwo. Pocieszają się, że ich dzieci nie 
będą miały już tego kłopotu - od urodzenia wychowują się wśród niemieckich rówieśników.

Jarząbek ma wygląd typowego polskiego robociarza. Trochę pucułowata twarz, niemal zawsze 
pokryta dwudniowym zarostem, między wargami tkwi przygasły pet. Głowę ozdabia nieodłączny 
niemiłosiernie brudny i poplamiony farbami berecik. Fachowcem jest jednak znakomitym. Dużo pije, 
często przy robocie ale jak się do czegoś weźmie, to drugiego takiego stolarza trudno znaleźć. Nie 
można odwalić fuszerki, o nie, każdy fragment, najdrobniejszy szczegół musi być dopracowany,
dopieszczony. Stolarka to najtrudniejszy zawód - lubił mówić gdy kończył jakąś robotę - wszystko
widać jak na dłoni. Tam trochę nie doszlifujesz, tutaj nie dorobisz i już zepsuta cała robota. Od kilku 
lat przygotowuje się do odwiedzin w Niemczech, nie zważając na to, że nikt go tam nie zapraszał. Od 
kiedy dowiedział się o narodzinach wnuka, o niczym innym niemal nie myśli.

Jarząbek często pracuje u Halamy w domu. Zawsze gdy Halama rozpoczyna jakiś remont, czy 
przeróbkę Jarząbek zjawia się niezawodnie. Znają się od dziecka, razem kończyli szkołę podstawową i 
chociaż ich losy potoczyły się potem różnie, Halama skończył studia, został wziętym adwokatem i 
przeniósł się do miasta, zachowała się między nimi nić serdeczności.

Halama przynajmniej raz do roku wyjeżdża do Niemiec. Zdobył duże uznanie w środowisku 
prawniczym i chętnie jest zapraszany na międzynarodowe konferencje. Bardzo często odwiedza
Dnsseldorf i wtedy nocuje u synów Jarząbka, aby zaoszczędzić na hotelach i restauracjach. W  trakcie
wieczornych spotkań przed telewizorem, przy piwie próbuje przekonać ich, że powinni zaprosić ojca 
choćby na tydzień lub dwa. Ale Fischerowie bronią się przed tym; boją się, że nie zechce wrócić do 
Polski, zostanie na dłużej, nie potrafią wyobrazić sobie tego prostego, dużo pijącego człowieka z 
polskiej wsi na czystych ulicach Dnsseldorfu. Boją się zażenowania i wstydu; nigdy nie mówią o tym 
głośno, ale wszystkie zachęty i prośby Halamy trafiają na mur milczenia, bez zawziętości, ale 
stanowczego.

Mimo, że rozumiał Fischerów, Halama starał się pomóc Jarząbkowi w załatwieniu formalności; nie 
potrafił oprzeć się jego prośbom, wypisywał więc formularze paszportowe i wizowe, załatwiał 
potrzebne zaświadczenia. Niejasno zdawał sobie sprawę z tego, że wizyta ta dla obu stron pełna 
będzie przykrości i rozczarowań, wszystko więc robił bez przekonania, jakąś siłą bezwładu i na 
szczęście (jak czasami przyznawał w myślach) nieskutecznie. Jarząbek sam nie był w stanie przejść 
gąszczu formalności, a wszyscy jego znajomi, zwykle serdeczni i usłużni, w tej jednej sprawie pomocy 
odmawiali, więc kolejne terminy wyjazdu, jakie skrycie i z namaszczeniem Jarząbek sobie ustalał 
przemijały niemal niepostrzeżenie.

Mimo wszystkich trudności Jarząbek nie przestawał myśleć o wyjeździe, zwłaszcza, że wkrótce 
zniesiono wizy. Pieniądze zarobione u Halamy przy naprawie dachu chciał właśnie przeznaczyć na ten 
cel. Halama doskonale wiedział o tym, a jednak gdy odnalazł ukryte za kominem dwa pięknie 
wykonane, niemal rzeźbione karmniki dla ptaków przeżył spory wstrząs. Na jednym z nich wypalona 
była dedykacja: "Dla Petera". Halama pojął, że jest to prezent, jaki Jarząbek przygotował dla wnuka. 
Jednocześnie zrozumiał, że wyjazd Jarząbka stał się czymś realnie możliwym a nie jedynie 
przypuszczalną, mglistą przyszłością, jak było to jeszcze do niedawna. I już w chwilę później zdał sobie 
sprawę z tego, że może przyłożyć rękę do tragedii, czego za nic w świecie nie chciał.

Jarząbek heblował właśnie deskę sprawdzając co kilka pociągnięć, czy jest wystarczająco równa. 
Halama przyglądał się chwilę dokładnym i mocnym ruchom rąk stolarza. Dolał piwa do stojącego na 
stole stolarskim kufla. Jarząbek pociągnął kilka razy mocno heblikiem po desce, podniósł ją i obejrzał 
dookoła, jak się ogląda owoc przed kupnem. Potem sięgnął po kufel.

- A jednak jedziesz co? - Halama zaczął powoli, siląc się na swobodę i nie będąc jeszcze pew
nym co dalej powiedzieć. - Widziałem karmniki za kominem. Piękne. Naprawdę piękne, aż nie mogłem 
uwierzyć...

- Nikaj nie jadę - uciął Jarząbek cicho między dwoma łykami piwa. Zdawało się, że słowa 
Halamy nie wywarły na nim żadnego wrażenia. Odstawił kufel i zabrał się do heblowania tej samej 
deski.

Halama doskonale znał Jarząbka i wiedział, że nie lubi przyznawać się do swoich skrytych myśli, 
siląc się zwykle na obojętność lub niby wesołą paplaninę, którą nazywał żartami.

- Wiem, że chcesz. Znam cię, powiedz...
- A tam, gadanie. Skończa ta deska to na dzisiaj bedzie fajrant. Jutro pomyślemy nad balustradą.
- Usik - Halama gorączkowo szukał właściwych słów, wszystkie nagle wydawały się brutalne, 

pozbawione litości. - Ja mówię poważnie. Gdzie będziesz mieszkał? To nie takie proste. Nikt tam cię 
nie zaprasza.

Ruchy Jarząbka nie zmieniły się ani na jotę. Wciąż heblował tę samą deskę, z jakimś 
wewnętrznym samozaparciem przesuwał heblik po wyimaginowanych nierównościach, jakby szukał 
niedościgłego ideału. Halama wiedział jednak co się dzieje w tym starszym człowieku, pewnie coś na 
kształt upadku w głęboką, ciemną studnię, nagle grunt uciekł spod nóg, dookoła próżnia. Przecież 
Jarząbek musiał jakoś zdawać sobie sprawę z prawdy, ale te wypowiedziane bez osłonek słowa były 
jak cios w nieosłonięte gardło.

- Nikaj nie jadę, mówiłech - oderwał ręce od heblika. Wyrzucił dawno wygasły pet przyklejony 
do ust. Na czole pojawiły się kropelki potu.- Taki ja dla nich ojciec, jak oni dla mnie synowie.

Jarząbek powiedział to w  taki sposób, że Halamie wszystko wydawało się nagle obłędnym 
koszmarem. Czuł się jak dziecko postawione przed problemem ponad jego siły. Tymczasem Jarząbek 
zaczął wspinać się po drabince na dach, trzymając w jednej ręce deskę i młotek, drugą chwytając 
szczeble. Halama odruchowo nalał sobie piwa i uzupełnił do połowy opróżniony kufel Jarząbka myśląc 
jednocześnie, że wybrał sobie rolę najgorszą z możliwych. Nie zauważył nawet kiedy Jarząbek zszedł z 
dachu. Pojawił się nagle przed nim, odkaszlnął i splunął na górę żółtawych trocin.

- Dolałem ci piwa - Halama chwycił swój kufel i zrobił dwa łyki. - Krotoszyn, ale nie najgorszy. 
Da się pić.

Jarząbek napił się także i zaczął przeszukiwać deski w niezgrabnym stosie opartym o mur. 
Wybrał jedną, ale zmierzywszy ją metrem zaraz odrzucił. Milczał, jak zwykle gdy był trzeźwy, ale 
teraz dla Halamy było to jak oskarżenie.

- Pamiętasz tą rzeźbę u mnie w dużym pokoju - Halama zaczął ostrożnie, niemal delikatnie. - 
Janek zrobił ją tuż przed wyjazdem. To byli dobrzy chłopcy, mieli talent. A pamiętasz jak wyrzeźbili 
babcię Jarząbkową? Nikt nie chciał wierzyć, że to oni zrobili. Czuli drewno, po tobie.

Jarząbek chodził niemal bez celu między stertą desek, a stołem stolarskim. Wziął miotłę i zaczął 
zamiatać heblowiny, ale zaraz zrezygnował i wypił duszkiem pół kufla piwa.

- A tego Chrystusa, co Janek zrobił? Był u mnie Gola, wiesz ten malarz i bardzo mu się 
podobał. Teraz już nie rzeźbią, pewnie się nawet tego wstydzą, to nie pasuje do tamtego świata.

Jarząbek zabrał się do heblowania kolejnej deski. Halama widział jego stężałą twarz, pochyloną 
nad suchym drewnem, mówił i gorączkowo przeszukiwał pamięć, a Jarząbek odpowiadał pojedynczymi 
słowami, oderwanymi, suchymi. Halama urwał i powziąwszy naraz jakąś decyzję, odezwał się znowu 
niechętnie, ale pewnie.

- Wiesz o tym, że jeżdżę tam często - powiedział z zamkniętymi oczami. - Poznałem ich trochę. 
Oni nawet chętnie by cię zaprosili, to dobrzy chłopcy, ale Magda nie chce. Zrobiła się ostatnio dziwna, 
opryskliwa, nie chce znać nawet swoich dawnych dobrych przyjaciół.

Jarząbek podniósł głowę znad deski i zmrużył oczy.
- Mówiłech mu, że to nie ta dziołcha, mówiłech.
- Tak, to Magda, właśnie ona, to jej wina. A Janek słucha jej, choć czasami myśli co innego. 

Wiesz jak to jest.
- Mówiłech - powtarzał smutno Jarząbek - Mówiłech.
Halama widział jak na czole pulsują mu grube sinoniebieskie żyłki.

Jacek Pietrucha
Koszęcin, sierpień 1991
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Milowymi krokami zbliża się ten moment, ale dojrzewanie 
chłopca nie ma żadnego związku z jego wzrostem. Hrabina Adela

początkowo nie jest 
tym zaniepokojona, 
gdyż jej syn to żywy, 
uśmiechnięty, 
organizujący zabawy 
swoim rówieśnikom 
chłopiec. Prócz 
opóźnionego do
rastania doświadczają 
go nieszczęśliwe 
wypadki. W  wieku 13 
lat, w  1878r. Henri 
spadając z krzesła 
łamie sobie kość le
wego uda. Gips. To 
coś, czego chłopiec 
nienawidzi najbardziej 
w świecie. Jemu za
wdzięcza długie unie
ruchomienie. Fatalnie, 
w 14 miesięcy później 
podczas jednego ze 
spacerów wpada do 
wąwozu, w efekcie 
łamie prawą kość 
udową. Krewni ro
dziców chłopca, ku
zynostwo, chcąc za
łagodzić cierpienia 
małego proponują 
wspólne matowanie. 
Obok polowań od za

wsze w rodzinie hrabstwa Toulouse‘ów uprawia się sztukę. Jedna z 
babć mawiała: "kiedy moi synowie wrzeszczeli w niebogłosy 
skuteczne okazywały się: polowanie, kredki i widelec". Odtąd 
ułomny Henri, pomimo niejednej kuracji i różnych medykamentów 
nie rezygnuje z uroków myśliwego okrzyku: "hallala!". Jest również 
zdecydowany związać się swą przyszłość z malarstwem. Pojawia

się u niego zadziwiająca afirmacja i fascynacja życiem przy 
jednoczesnych trudnościach warsztatowych. Blisko 5 lat spędza na 
nauce zawodu w atelier Bonanta, portrecisty zauroczonego wielkimi 
tego świata. Uczył się również u Cormana, poszukującego w 
prehistorii scen godnych swego pędzla. Istotnym zdarzeniem z tych 
czasów jest spotkanie w 1885r. ze 30 lat starszym Degasem, 
będące rezultatem zainteresowań malarstwem impresjonistycznym 
na przekór klasycyzującym nauczycielom. Zetknięcie się z takimi 
mistrzami musiało zrodzić w tym młodym niepokornym inspiracje 
tematyczne dla przyszłych rysunków i płócien.

Jakimż ułatwieniem byłoby dla historyków i skrybów sztuki 
utwierdzenie w przekonaniu, iż to właśnie temu konfliktowi pokoleń 
zawdzięczać należy kabaretowo - cyrkowo - kawiarniane scenki? 
Najprawdopodobniej i w tym zdaniu tkwi odrobina prawdy, 
tymczasem Lautrec osiedla się na Montmartrze. W miejscu o 
którym mówi się "nigdzie". Wzgórze jest wtedy wsią paryską, 
zdjęcia i pocztówki przedstawiają je w sposób następujący: 
podwórza farm, ogrody, kurczarnie, winnice, pola kartofli. Są także 
irysy na tarasie domu przy Abre voir, rabaty okolone goździkami, 
jakaś mleczarnia z pasącymi się krowami na ulicy stVincent. Każdej 
niedzieli gospodarze i ich piękności spacerują radośnie pod stuletnie 
drzewa przy Moulin de la Galette. U stóp de la Bulte bulwary ze 
swymi "Caf'conc", kabaretami, cyrkami, domami zamkniętymi, 
wszystko co przyciąga zbiegowiska. Mnożą się kręcące wokół 
dziewczyny chore na syfils, zdzierstwo z pieniędzy, deklarowaną 
wierność.

Tak wiele dzieje się w życiu Lautreca, tak wiele rozcza
rowuje. "Natura zdradziła mnie" - kiedy jest się karłem ze zbyt 
wielką głową osadzoną na za krótkich nogach, które kuleją, a 
jednym z dodatków jest bulwiasty nos i zajęcza warga; wtedy 
trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce, sprzyjające bardziej 
zapomnieniu o sobie niż Montmartre właśnie. Toutouse-Lautrec 
skutecznie zgłębiał oryginalność montmartrowskich nocy, łączy się 
z narkomanami i innymi "wolnymi" ludźmi. W jego życiu pojawili się 
birbanci: Nima Baragnon (zdolny pożreć sam cały udziec barani), 
Charles Haurin (milczący anarchista pochłaniający litrami rum), 
Gabriel Tapis de Celeyran (kuzyn artysty, kozioł ofiarny, 
popychadło 'Tapir" de Celeyran) Były też tancerki (tzw. nogi): 
Goulue - głupiutka, lubiąca luksus i przyjemności, podpora kadryla 
tańczonego Moulin Rouge, niestrudzona w czynieniu zamieszania na 
widowni, gdy po jednym uderzeniu obcasa zrzuca swą bieliznę w  
tłum ludzi; Grille d’Egout - wyśmiewa się ze wszystkiego

karykaturalnie szeroko rozstawionymi zębami; Jane Avrile, Rosa la 
Rouge, przygnębione chorobą Wenus. I bodaj najważniejsza Yvette 
Guilbert, piękność o "profilu rozjuszonego łabędzia", zachwycająca 
mówczyni. Guilbertówna, która utożsamia się z café concerts, 
podobnie do Gouloue'owej związanej z kadrylem, opowiada w  
swym "Mémoire" pierwsze spotkanie z Lautrec‘iem. Towarzyszyła 
temu obawa, czy aby ten proszony obiad nie będzie faux pas, czy 
mistrz dosięgnie stołu, czy przypadkiem nie będzie trzeba za
proponować mu dodatkowych poduszek. Przestrach i obawa mi
nęły Yvette bez opamiętania wbijała swój wzrok w oczy 
Toulouse‘a. "Och jakie były  (oczy) piękne, duże, szerokie, prze
pełnione ciepłem" - zauważył to i cofnął swój wzrok patrząc w 
nieskończoność. Kiedy ona zaproponowała mu, by zrobił jej afisz, 
malarz nie posiadał się ze szczęścia. Miał to być jego największy 
sukces.

Rysunki i litografie, które tak go fascynowały opisują mniej 
niż to, co widoczne przed oczyma "urodzonych pisarzy" opisujących 
szybkim ruchem; jakieś linie, plamę kolorów rzuconych na papier.

Pomiędzy cięciem głosu u śpiewaczki i cięciem lini u malarza 
ukryta jest głęboka zasada korespondencji. Lautrec intensywnie 
wykorzystuje tego rodzaju nieuchwytność "wypowiadając" pędzlem 
kolejne sylaby, które oddziaływując nawet na słuch odbiorców, 
rozwiewają ich zaskoczenie.

"Mój potworze, ale mnie pan oszpecił" - krzyknęła Yvette 
Guilbert, gdy zobaczyła swój portret w drapieżnych czarnych rę
kawiczkach i twarzą naszkicowaną ze swoistym trudem. Jakże inna 
jest od tej luksusowo ubranej, wyperfumowanej, z długimi palcami 
ciężkimi od pierścionków. Karykaturalna wizja świata jest 
nowoczesną cechą jego twórczości, mocnym środkiem ekspresji. 
Ambicją Toulouse‘a było zawsze wydobycie w portrecie 
indywidualności i charakteru. Dla "geniusza deformacji" podobieństwo 
to element mniej ważny.

Katarzyna Harazim
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