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Rondo z fontanną
Rozpoczęto niedawno prace przy 

budowie czwartego już rybnickiego 
ronda, które niebawem powstanie na 
skrzyżow aniu ulic Reym onta i 
Wodzisławskiej. Jak nas poinformował 
naczelnik Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miasta Jerzy WRÓBEL, 
rondo ma być oddane do użytku przed 
1 listopada. Centralna wyspa znajdująca 
się wewnątrz ronda będzie miała kształt 
okrągły, natom iast je j skrajny 
dwumetrowy pas /pierścień/, wykonany 
zostanie z kostki wibroprasowanej i 
przeznaczony będzie dla długich 
samochodów ciężarowych. Dzięki temu 
pas ruchu dla samochodów osobowych 
będzie miał szerokość 8 metrów, zaś 
dla samochodów ciężarowych będzie o 
dwa metry szerszy, gdyż poruszając 
się po rondzie ciężarówki będą mogły 
lewymi kołam i w jeżdżać na 
wspomniany pas. Dla jadących ulicą

Reymonta w dół i skręcających w prawo 
na Wodzisław wydzielony zostanie tzw. 
prawoskręt /specjalna ścieżka/ i osoby 
te nie będą musiały wjeżdżać na rondo. 
Rozpatrywana jest również możliwość 
um ieszczenia na wysepce ronda 
fontanny z symbolem, odwołującym 
się do herbu naszego miasta.

Do końca października ma również 
zostać oddana do użytku w pełni już 
w ykończona droga W ielopolska 
łącząca dzieln ice Paruszow iec i 
Wielopole. Aktualnie przebudowywane 
są dla poprawy bezpieczeństwa ruchu 
dwa skrzyżowania drogi Wielopolskiej 
z u l. G liw icką i M ikołowską. Na 
W ielopolskiej położona została 
również ostatnia warstwa nawierzchni. 
Rozpoczęto także remonty chodników 
na ulicy Wyzwolenia, na której powstać 
ma 130 miejsc parkingowych dla 
samochodów. Nieco później planuje

Po tygodniu w ypełnionym  
różnorodnymi spotkaniami autorskimi, 
przedstaw ieniam i i jednym  
kabaretowym koncertem, XXIV Dni 
Literatury dobiegły końca. W całym 
bogactwie różnorodności zjechał do 
Rybnika teatralny Kraków. Mocno 
zaznaczył swą obecność również Teatr 
W itkacego, który siedzibę ma w 
Zakopanem, ale Zakopane tradycyjnie 
uważa się za najbardziej oddaloną od 
centrum krakowską dzielnicę. Nawet 
dinozaury z zainaugurowanych podczas 
trw ania Dni projekcji "Parku  
Jurajskiego" były 
na miejscu, bo są 
p r z e c i e ż  
spokrewnione ze 
S m o k i e m  
Wawelskim.

Obejrzeliśmy 
" t r a d y c y j n e " 
przedstawienie -

S t a l o w e  
m a g n o l i e " , 
p r z y w i e z i o n e  
przez Teatr im.
Słowackiego, na 
którym można było 
pośm iać się i 
popłakać /płakali!
A w łaściw ie 
płakały/. Były aż 
trzy monodramy.
W y k o n aw czy n i 
jednego  z nich 
p r z y j e c h a ł a  
wpraw dzie z 
Krakowa, ale przez 
K a n a d ę .
Wielbiciele teatru 
eksperymentującego 
szturmowali kasy 
przed spektaklami 
T e a t r u  
W itkacego, a 
spragnieni zabawy
mieli okazję pośm iać się na 
kabaretowych występach rodem z Jamy 
Michalikowej. Przy okazji przeglądu 
zaprezentowali się także na Małej 
Scenie teatralni amatorzy z naszego 
miasta. Nawet ci, którzy nie chodzą do 
teatru, mieli na co popatrzeć, gdy zespół 
teatralny KTO przedstawiał na Rynku 
swoją ‘'Wieżę Babel".

Było więc coś dobrego dla każdego. 
Nie było ani jednego przedstawienia, 
które by stawało widzom w gardle, jak 
się to zwykle dzieje z teatralną chałą.

Demoniczna Lulu z przedstawienia "Puszka Pandory" Teatru im. Witkacego
z Zakopanego na kolanach jednego z widzów. Foto: wack

Rybnickie jesienne dni 
sztuki zakończone

Wieża Babel - spektakl Teatru KTO, wykonany na Rynku.
Foto: Wacław

Dobry poziom utrzymał się przez cały 
przegląd.  Ale codzienne bywanie w 
teatrze je st trudne, często wręcz 
niewykonalne. W natłoku atrakcji 
niektóre z nich giną - monodramy na 
przykład miałyby zapewne większą 
publiczność, gdyby grano je raz na 
tydzień, a nie dzień po dniu. Cóż, takie 
są prawa festiwalu... Rzeczy najlepsze, 
a przynajmniej najbardziej znane 
wybroniły się w ostrej konkurencji - na 
spektaklu “Puszki Pandory" Teatru 
Witkacego Mała Scena Rybnicka

pękała w szwach.
Nie można 

pom inąć także 
to w arzy szący ch  
Dniom Literatury 
wystaw: laureatów 
Z łotej Lampki 
Górniczej Barbary 
i Mariana Raków 
oraz Edw arda 
H artw iga, który 
z a p r e z e n to w a ł  
jed n ą  ze swoich 
fotografii.

Trochę szkoda, 
że na całe Dni 
w y d r u k o w a n o  
ty lko zbiorcze 
plakaty, na których 
trudno  było 
znaleźć obszerną 
inform ację o 
zap o w iad an y ch  
imprezach, która 
p o m o g ł a b y  
w ybrać coś dla 
siebie. Zapewne o 
takim  sposobie 
in f o r m o w a n ia  
z a d e c y d o w a ły  
w z g l ę d y  
finansowe.

A może te Dni... powinny rozszerzyć 
swoją formułę? Skoro tak dużo oferują 
wydarzeń teatralnych, być może 
powinny się nazywać Rybnickimi 
Jesiennymi Dniami Sztuki?

Ledwo się te Dni... zakończyły, a już 
zaczynamy czekać na następne. Za rok 
będzie pewnie bardzo uroczyście i 
atrakcyjnie z okazji jubileuszu, bo za 
rok Dni odbędą się po raz dwudziesty 
piąty.

KLAUDIA MICHALAK

Czytaj też str.3 i 4

Szkolna wycieczka do... aresztu
Odkąd przekroczenie granicy naszego państwa jest dla przeciętnego 

obywatela zwykłą formalnością, a uzyskanie paszportu nie wymaga 
specjalnego zachodu, szkolne wycieczki docierają już nie tylko do Krakowa, 
w Pieniny i w Beskid Żywiecki, ale również do najpiękniejszych zakątków 
otwartej dla nas dopiero od niedawna Europy. Nie zawsze jednak na 
ciekawych świata uczniów czekają jedynie przyjemności i miłe niespodzianki. 
Nie tak dawno środki masowego przekazu informowały o incydencie we 
Włoszech, z udziałem uczniów piątej klasy rybnickiego Technikum  
Mechanicznego, w wyniku którego pięciu uczestników wycieczki trafiło do 
włoskiego więzienia.

Niedawno niefortunni wycieczkowicze powrócili do Polski, poprosiliśmy 
ich więc o krótką rozmowę, mającą przybliżyć naszym czytelnikom szczegóły 
sprawy, która wciąż jeszcze nie znalazła finału. Ponieważ nasi rozmówcy nie 
chcieli ujawnić nazwisk, posługujemy się inicjałami.

- M.P.: Od samego początku cała 
sprawa była bardzo dyskusyjna, nikt 
nie umiał udow odnić nam winy. 
Zabrano nas z naszego autobusu: 
policja, eskorta, karabinierzy... Kolega 
został przez młodych Włochów pobity 
na plaży, chcieli mu zabrać kamerę. 
Później spotkaliśmy tych samych ludzi 
na mieście. Gdy nas zobaczyli, zaczęli 
uciekać, po krótkiej gonitw ie 
wywiązała się szamotanina. W czasie 
bójki komuś z nich spadła na ziemię

.cd. na str.2

N a jk róce j...

Strajk górników 
zakończony

Dzięki kompromisowemu wynikowi 
nocnych /z ub. wtorku na środę/ rozmów 
między związkowcami górniczych 
central, a p rzedstaw icielam i 
M inisterstwa Przemysłu i Handlu, 
górnicy kop. “Żory” przerwali okupację 
Państw ow ej A gencji W ęgla 
Kamiennego w Katowicach i wrócili 
do pracy. Zakończono rów nież 
okupację Rybnickiej Spółki Węglowej, 
a po dodatkowych wyjaśnieniach, 
również spółki jastrzębskiej.

Ustalono, że 2 tys. zagrożonych 
zwolnieniem górników dołowych z 
likw idow anych kopalń otrzym a 
zatrudnienie w innych zakładach 
górniczych. W ramach osłony socjalnej 
utworzono m.in. nową formę - tzw. 
urlop górniczy. /róż/

się położenie nowej nawierzchni. W 
czasie gdy W yzw olenia będzie 
nieprzejezdna, ruch odbywać się będzie 
właśnie ul. Wielopolską. Rybniccy 
drogowcy dążą do tego, by, gdy 
ul. Wyzwolenia zostanie po remoncie 
udostępniona kierowcom, obowiązywał 
na niej zakaz ruchu dla samochodów, 
których ciężar przekracza dwie i pół 
tony. Ciężarówki zmuszone byłyby 
korzystać z drogi Wielopolskiej, co 
znacznie pow inno popraw ić 
sam opoczucie m ieszkańców  
ul . Wyzwolenia. Przebudowywane jest 
również skrzyżowanie ulic Śląskiej i 1 
Maja w Chwałowicach.

Wszystkie te remonty rybnickich 
dróg pow odują często zm iany 
organizacji ruchu, dlatego też 
przynajmniej tymczasowo radzimy 
rybnickim kierowcom zrezygnować z 
tzw. jazdy na pamięć: można zabrnąć 
w kozi róg, nie mówiąc już o punktach 
i mandatach.

/wack/
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Z arząd M iasta  in fo r m u je:

NA SESJI 29 WRZEŚNIA BR. RADA MIASTA POSTANOWIŁA:

1. Przyjąć regulamin dla cmentarzy komunalnych, którego treść stanowi załącznik do 
niniejszej Uchwały.
2. Regulamin umieścić przy wejściach na cmentarze komunalne w Rybniku, 
Chwałowicach, Chwałęcicach i Boguszowicach.
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 października 1993 r. po uprzednim ogłoszeniu 
w prasie lokalnej.

Regulamin porządkowy cmentarza komunalnego
1. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest od godz. 6.00 do 22.00.
2. Na cmentarzu obowiązuje zachowanie ciszy.
3. Na terenie cmentarza zabrania się:
- wjeżdżania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem pojazdów 

uprawnionych,
- ustawianie nagrobka i budowanie grobowca bez zgody organu 

administrującego
- wprowadzanie psów bez uwięzi,
- uszkadzanie grobów i grobowców,
- niszczenie zieleni i urządzeń cmentarnych.
4. Składowanie śmieci dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
5. Dzierżawa grobu obejmuje 20 lat od chwili pochówku. Po tym okresie może być 
przedłużona na kolejne 20 lat po uiszczeniu stosownej opłaty. Inaczej z grobowcami.
6. Cmentarz jest administrowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku. 
Formalności związane z usługami pogrzebowymi oraz sprawami porządkowymi 
cmentarza załatwia Dział Usług Pogrzebowych ul. Rudzka 70 b - /na cmentarzu 
komunalnym w Rybniku/ tel. 28-991.

SPROSTOWANIE

Do sprawozdania Z sesji Rady Miasta, zamieszczonego w poprzednim 
numerze "GR" wkradł się błąd - przy jednej z liczb zabrakło... zera. 
Przypominamy zatem, że w 24 numerze naszej gazety z 18 czerwca br. 
informowaliśmy o całej sprawie bardziej szczegółowo, informując, że Zarząd 
Miasta przeznaczył na zakup silników dla rybnickich żużlowców oczywiście 
nie 25, a 250 milionów złotych. PRZEPRASZAMY! Redakcja

najkrócej...

Od piątku do soboty tj. 8 i 9 października 
br. w niemieckiej miejscowości Dorsten 
odbywają się Dni Rybnika. Na imprezę 
tę, zorganizowaną przez tamtejsze Koło 
Przyjaciół Rybnika, wyjechał 
dziennikarz naszej gazety. Tak więc 
szczegółową relację z tych wydarzeń 
zamieścimy za tydzień.

* * *
Komplet emaliowanych naczyń 

kuchennych "Roman" z Huty Silesia 
zdobył wyróżnienie na I Jesiennych 
Targach Wielobranżowych, które 
odbywały się od 30 września do 3 
października w Katowicach. Jak 
poinform owano nas w hucie, 
nagrodzony zestaw to naczynia zdrowe 
i ekologiczne, ponieważ pokrywająca je 
emalia jest kwasoodporna i nie zawiera 
metali ciężkich. 

Szkolna 
wycieczka 

do... aresztu
c.d. ze strony 1
kurtka, zabraliśmy ją  i chcieliśmy ją  
wymienić na dżinsową kurtkę, którą 
oni wcześniej, podczas szamotaniny 
na plaży, zabrali naszemu koledze, 
dacie nam kurtkę, my wam też...

-  W jakim oni byli wieku?
-  M.P.: Byli chyba starsi od nas, mogli 
mieć 21, 22 lata.

-  Jak to się wszystko zaczęło?
-  R.D.: Szliśmy plażą z kamerą video 
w m iejscow ości Lido di Jesolo 
położonej 40 km od Wenecji. Minęło 
nas trzech Włochów, który po chwili 
zaatakowali nas z tyłu butelkami po 
winie. Chcieli zabrać mi kamerę, cała 
bójka rozpętała się właśnie o nią. Nie 
pozwoliłem sobie jej wyrwać, ale 
jednemu z nich udało się w n ią  kopnąć 
i rozwalić. Po bijatyce wracaliśmy do 
miasta. Nagle w naszym pobliżu 
znalazło się tych trzech Włochów, ale 
już bez mojej kurtki. Znów wywiązała 
się szamotanina. Po incydencie wszyscy 
się rozpierzchli. Kamerę w sumie 
uratowałem, tyle że trzeba ją  teraz

Nowy adres 
’’żółtej skrzynki"

Z pow odu  rem o n tu , n asza  
redakcyjna "żółta skrzynka" wisi 
obecnie na budynku Rynek 12. 
Z ap raszam y  c z y te ln ik ó w  do 
przesyłania za jej pośrednictwem 
korespondencji do naszej redakcji.

Zaprosili nas...

na spotkanie autorskie i wernisaż 
wystawy prac p. Zam orskiej- 
Muszyńskiej 9 października 1993 roku 
o godz. 16.30 w gmachu Prywatnej 
Szkoły Podstawowej i Liceum 
Ogólnokształcącego w Rybniku przy 
ul. Mikołowskiej.

wyremontować.

- M.P.: Policja zjawiła się, gdy już 
siedzieliśmy w autobusie. Zabrali pięć 
osób, m.in. przypadkowego człowieka, 
który we W łoszech był zupełnie 
pryw atnie, bo do Polski nasza 
wycieczka wracała z grupą turystów, 
wracających z wczasów i wycieczek. 
Na policji powiedziano nam, że jeśli 
coś tam podpiszemy, to w ciągu godziny 
zostaniemy zwolnieni. Wszystko było 
napisane po włosku, żadnego tłumacza, 
nic... Tak też faktycznie zrobiliśmy, 
podpisaliśmy i zwolnili nas. Gdy już 
wsiadaliśmy do autobusu znów zjawił 
się policjant i powiedział - Trudno, 
musicie zostać jeszcze na trzy dni i się 

podporządkow ać. Przyprow adzili 
jakiegoś świadka, który wskazywał 
osoby. On w łaśnie w skazał 
przypadkowego człowieka, który wraz 
z żoną wracał z wycieczki. Jego żona 
tłumaczyła policjantowi, że cały czas 
byli razem i że nie brał on w niczym 
udziału, ale to nie pomogło. Policjanci 
założyli sobie, że musi nas być pięciu. 
Twierdzili, że tylko na trzy dni, a zrobiły 
się z tego dwa tygodnie...

S iedzieliśm y w jednym  z 
najcięższych więzień w Wenecji, nie 
wiedząc co się dzieje i co może nas 
spotkać. O niczym  nie byliśm y 
informowani, o dogadaniu się bez 
tłumacza z adwokatem nie było mowy,

Znowu 
nowy bank

27 września otworzył podwoje kolejny 
rybnicki bank - filia Górnośląskiego 
Banku Gospodarczego w Katowicach. 
Jego siedzibą jest kamienica przy ul. 
Miejskiej 8, wyremontowana przez 
bankowców kosztem kilku miliardów. 
Pieniądze te wydano nie tylko na remont 
i nowy wystrój budynku, ale też na 
konieczne zabezpieczenia.

Jest to już jedenasty bank w Rybniku 
- tylu nie ma nawet w Gliwicach - i piąty 
w mieście bank prywatny. Górnośląski 
Bank Gospodarczy powstał w 
październiku 1990. Posiada 18 punktów: 
10 oddziałów, 4 filie i tyleż ekspozytur, 
zatrudnia ponad 800 osób. Lokaty w tym 
banku mają wartość ok. biliona zł, akcje 
kredytowe ok. 900 miliardów. Główny

klientem są  średnie 
p o d m i o t y  
gospodarcze, o 
p o t r z e b a c h  
kredytowych do 15 
mld zł, ale mile 
w idziani są też 
interesanci " z 
u l i c y " , 
p o t r z e b u j ą c y  
pożyczki np. na 
jakiś zakup. Ale 
dobrym klientem są 
też kopalnie, 
którym pożyczono 
niedawno 100 mld 
zł, i które nie zalegają ze spłatą tego 
kredytu.

W banku pracuje 18 osób, docelowo 
ilość pracowników ma wzrosnąć do 25. 
Dyrektor Edmund KORZUCH wymaga 
od swoich podwładnych fachowości 
oraz uśmiechu i umiejętności stwarzania 
miłej atmosfery dla klientów.

Zapytany, czy nie boi się, że duża 
ilość placówek bankowych w Rybniku 
stworzy zbyt silną konkurencję, dyrektor 
oddziału w Gliwicach Marek Gronek 
stwierdził, że Rybnik do bardzo bogate 
miasto, które właśnie wielu banków 
potrzebuje

K.M.

Z parafii św. Antoniego 
do Mazamet

Większość z nas pamięta biedne lata 
80, kiedy to bez pomocy charytatywnej 
z Zachodu byłoby jeszcze trudniej. 
Nadchodziły lekarstwa, odżywki dla 
dzieci, podstawowe produkty 
żywnościowe. Dary te adresowane były 
najczęściej do parafii, i to kościół 
zajmował się ich "dystrybucją" . Nie 
inaczej było w Rybniku, do którego 
pomoc najczęściej 
w postaci leków, 
k t ó r e  
ro z p ro w a d z a n e  
były przez
p r z y p a r a f i a ln ą  
aptekę, nadchodziła 
m.in. od grupy 
charytatywnej, tzw.
K onferencji im. 
św. Wincentego a 
Paulo w Mazamet.

Kontakty wtedy 
nawiązane nie 
wygasły do dziś, 
czego dowodem 
może być niedawna 
wizyta w tym 
francuskim mieście 
grupy rybniczan, skupionych wokół 
zespołu charytatywnego przy parafii 
św. Antoniego, z jej proboszczem ks. 
Alojzym KLONEM na czele.

Głównym celem wizyty było złożenie 
podziękowania francuskiej grupie 
charytatywnej, której przewodzi Jean 
Rey, będący również organizatorem 
spotkania. Okazało się, że akcja pomocy 
jeszcze nie wygasła i Francuzi w dalszym 
ciągu skłonni są do jej udzielania.

Organizatorzy spotkania zadbali o 
atrakcyjny program, m.in. zwiedzenie

pobliskiego Carcassonne. Goście zostali 
również przyjęci w merostwie Mazamet, 
gdzie podczas serdecznego spotkania 
wymieniono okolicznościowe suweniry.

Mer M ichel BOURGUIGNON 
przypomniał, że kontakty Rybnika z 
Mazamet, a także osobiste między 
mieszkańcami i instytucjami tych miast 
m ają ju ż  10-letn ią  historię, 
zapoczątkow aną w spółpracą
rybnickiego Liceum Sióstr Urszulanek 
z tutejszym Liceum Katolickim. Od paru 
lat jedna z uczennic "Urszulanek" 
doskonali przez cały rok szkolny język 
francuski w Mazamet. W roku ubiegłym 
była to M aryla MICHALIK, dziś 
studentka romanistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, później Agnieszka
KUŹNIAK z "Nowin", również po 
szczęśliwie zdanych egzaminach na 
rom anistykę w Uniw ersytecie 
Wrocławskim.

Na uroczystej kolacji, która 
zwieńczyła wizytę, oprócz członków 
Konferencji im. św. Wincentego a Paulo 
byli także " ludzie dobrej woli" z 
pobliskich miejscowości, również 
zaangażowani za sprawą Konferencji... 
w pomoc charytatywną dla Rybnika.

Wizytą z Polski zainteresowała się 
gazeta "La Croix” w swoim wydaniu 
dla południa Francji. Francuscy 
dziennikarze z radością widzieliby w 
niej przedruki materiałów o Francji z 
naszej gazety. Nie powinno to sprawiać 
trudności, bo "GR" regularnie pojawia 
się na biurku mera Mazamet, a my 
również chętnie odnotujemy “polonica”, 
szczególnie te traktujące o naszym 
mieście na naszych łamach.

/ róż /

Ks. Alojzy KLON (z lewej) i Jean REY na spotkaniu 
ludzi dobrej woli w Mazamet

on mówił po włosku swoje, my po 
polsku swoje. Dopiero ostatniego dnia 
dowiedzieliśmy się tak naprawdę, co 
się dzieje. Dokumenty, które dawano 
nam do podpisania były w języku 
włoskim, podpisywaliśmy je pod presją, 
myśląc, że jeśli podpiszemy, to nas 
wypuszczą, teraz niektórzy twierdzą, 
że podpisaliśmy na siebie wyroki.
- A.P.: Wyszło na to, że jesteśmy 
niewinni, ale zaważyły te pierwsze 
podpisy, składane w łaściw ie 
nieświadomie i dlatego siedzieliśmy tak 
długo. Pomogła dopiero zdecydowana 
interwencja generalnego konsula, który 
pewnego dnia powiedział: "Bez was 
ju ż  z tego więzienia nie wychodzę". 
Wypuścili nas, ale tam we Włoszech 
sprawa tych trzech osób, które jak na 
ironię nie brały w niczym udziału, toczy 
się już bez ich obecności dalej. Te 
pierwsze podpisy wszystko komplikują. 
Sędzia, prokurator, wszyscy uznali, że 
jesteśmy niewinni. Jak powiedział nam 
konsul generalny, do sześciu miesięcy 
wszystko pow inno się skończyć. 
Obejdzie się prawdopodobnie bez 
konsekwencji, nie wbili nam nawet 
pieczątek do paszportów...

-  Jakie były warunki w więzieniu?
- M.P.: Na początku siedzieliśmy w 
dwuosobowych celach. Jeden z nas 
siedział w celi z Włochem, dopiero po 
sześciu dniach dali nas razem do jednej

celi...
- A.P.: Nikomu nie życzymy...!
- M.P. : Baliśmy się gdziekolwiek 
wychodzić, gdyż włoscy więźniowie 
szybko dowiedzieli się, za co siedzimy. 
Tylko raz wyszliśmy na więzienny 
spacer i o mało co nie zostaliśmy 
poturbowani. Włoscy więźniowie byli 
bardzo agresyw ni wobec 
obcokrajowców....
- K.L.: Mieliśmy w celi Algierczyka i 
M arokańczyka, którzy bali się 
Włochów tak samo jak my. Woleliśmy 
nie wychodzić z celi.

-  Podróż do Polski?
- M.P.: Konsul odwiózł nas do samej 
granicy, skąd zabrali nas rodzice 
jednego z nas. Mamy wspaniałych 
nauczycieli, nikt nie robił nam żadnych 
trudności.

-  Co było w tym wszystkim najgorsze?
- M.P.: Niepewność. Nie rozumiano 
nas, my z kolei nie rozumieliśmy 
Włochów, nie wiedzieliśmy, co będzie 
z nami dalej. Włosi nas nie rozumieli 
albo nie chcieli rozumieć, wyglądało 
to na jakąś prowokację.

-  Jakie było zachowanie policjantów ?
- M.P.: M ożna było wytrzymać. 
Zdarzali się tacy, którzy nas wyzywali, 
ale aktów fizycznej przemocy nie było. 
Nikt nam nic nie zrobił, a największą 
krzywdę wyświadczył nam ów, nie

wiadomo skąd wzięty, świadek.

-  Jak sprawa przedstawia się obecnie?
- M.P. Dwie osoby, które coś tam 
podpisały licząc na uwolnienie, mają 
w łoskie wyroki w zaw ieszeniu. 
Podpisało tylko tych dwóch, którzy 
brali bezpośrednio udział w całym 
zdarzeniu. Trzej z nas, którzy znaleźli 
się tam przypadkowo, nie musieli 
niczego podpisywać. Włosi nie mieli 
na nich żadnego haka.

-  Ile czasu spędziliście w więzieniu?
R.D.: Dwa tygodnie, a ta dwójka, która 
podpisała dokumenty 11 dni. 17 
września trafiliśmy do więzienia, 28 
września zwolnili pierwszych dwóch, 
tych którzy podpisali, 1 października 
trzech pozostałych. Panuje tam 
niesamowita biurokracja, samo wyjście 
z więzienia trwało cztery godziny. 
Wszystko zawdzięczamy konsulowi 
generalnem u G erardow i
OKRUSZYŃSKIEMU, pani tłumacz 
Jo lancie PIO TRO W SK IEJ i 
adwokatowi Walterowi DUSE. Bardzo 
zaangażowani byli nasi rodzice, którzy 
cały czas in terw eniow ali w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
W icekonsul stw ierdził na 
przykład: ”skoro narozrabiali, niech 
siedzą ” i w ogóle nie chciał rozmawiać 
z naszymi rodzicami.
Rozmawiał: WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



-  Jak pani czuje się w roli pisarza na 
"gościnnych występach ”?

- Swoje spotkania z czytelnikami 
przeżywam bardzo intensywnie. Wydaje 
mi się, że tutaj - w Rybniku - młodzież 
jest oswojona z problemami literackimi.

-  To już po raz dwudziesty czwarty 
odbywają się Rybnickie Dni 
Literatury...

- Tak, to bardzo piękna tradycja, która 
gdzie indziej została zaprzepaszczona. 
Rozmowy, spotkania, prezentacja 
wzajemna, poznanie sposobów 
odbierania utworów przez odbiorców - 
były potrzebne, sądząc po pytaniach czy 
przedłużaniu się tego spotkania. To było 
autentyczne zainteresowanie sobą. 
Mówiliśmy o tym, jakie bariery stoją 
przed odbiorcą czyjejś poezji. Na 
przykład Dante, którego poezję 
udostępnia nam telewizja w odcinkach. 
Jesteśmy skazani na fatalny przekład 
Porębowicza, a mimo to czuje się całą 
wielkość i wspaniałość tej poezji. Tylko 
dlaczego telewizja robi wszystko, żeby 
do niej widza zniechęcić? Dlaczego nie 
nadaje się odcinków "Boskiej Komedii" 
w ustalonej porze? Tu widać brak powagi 
w traktowaniu kultury i jakiś infantylizm 
ludzi za to odpowiedzialnych.

A przecież - mimo kryzysu - można 
atakować czytelnika nowymi formami, 
które skłonią go do zainteresowania 
literaturą. Włosi wpadli na pomysł 
wydawania własnej i światowej klasyki 
w książkach stustronicowych, w cenie 
biletu tramwajowego. Ten eksperyment 
podbija dzisiaj całą Europę, bo trudno 
wyminąć stragan z poręczną książką o 
ustalonym kształcie edytorskim. Tak 
można przechw ycić czytelnika, 
uciekającego dzisiaj od zakupu książki.

-  Jednym z ważnych tematów pani 
twórczości jest motyw "pustego nieba". 
Pokazuje on dramat istnienia 
pozbawionego instancji wyższej, 

istnienia, które musi i chce być własną

busolą etyczną...

- Jest to idea mocno zakorzeniona w 
polskiej kulturze: głód wiary, a 
jednocześnie ogromny sceptycyzm, który 
płynie z mnożących się zwątpień naszej 
epoki. W polskiej literaturze płynie to 
gdzieś od Słowackiego, który starał się 
szerzej - poza instytucjami i układami - 
spojrzeć na ten problem, który tchnienie 
wiązał z kosmosem. Tak to jest, że 
sceptycyzm i zwątpienia przeważają w 
moim stosunku do świata. Natomiast 
uważam, że to nie zwalnia człowieka z 
potrzeby posiadania dyscypliny 
wewnętrznej, co jest niezbędne do 
godności trwania.

Mimo strasznych doświadczeń 
naszego wieku: czasu wojny i później 
stalinizmu, totalitaryzmu obserwuję jakiś 
nie do nazwania przybór agresji i 
okrucieństwa w świecie. Nie sposób 
pojąć nacjonalistycznych i nazistowskich 
euforii młodych ludzi, po 
dośw iadczeniach ostatniej wojny 
niewytłum aczalnych. Dzisiaj, gdy 
wiemy, że takie postawy prowadzą do 
obozów koncentracyjnych, holocaustu 
itp., są to zachowania świadomie 
zbrodnicze, bo bierze się na siebie też i

tamte zbrodnie. Żadnych lekcji nie 
wyciąga się z historii nie tak dawno 
przeżytej. Ludzkość się nie uczy, 
ludzkość się niczego nie chce nauczyć, 
nie chce wyciągnąć lekcji z historii.

-  A czy takiej Polski spodziewała się

pani po 1989 roku?

- W naszej rzeczywistości dzisiejszej 
można się było spodziewać, do czego 
doprowadzi pycha, nieliczenie się ze 
zdaniem ogółu, zajm owanie się 
wyłącznie sobą. I znów, znów ta 
przegrana - zawstydzająca i zasmucająca
- w ostatnich wyborach. W czerwcowej

"LUDZKOŚĆ NIE CHCE 
WYCIĄGNĄĆ LEKCJI Z HISTORII"

Wywiad z Urszulą Kozioł, poetką

Wieża Babel na Rynku
W sobotę już od południa dziwne 

rzeczy działy się w samym sercu miasta 
- po płycie Rynku przejeżdżało łoże, 
ogromny stół, a ciekawscy mogli 
dostrzec wśród dekoracji dziecinne 
wózki pełne sztucznych rąk i nóg i 
papierowe drzewa. Centrum Rynku 
ogrodzono, wokół stanęły rzędy ławek.

Powodzenie spektaklu teatru "KTO" 
przeszło wszelkie oczekiwania - za 
siedzącymi na ławeczkach stało dwa 
razy więcej tych, którym usiąść się nie 
udało. Na szczęście drugi wieczór 
października uraczył nas miłą, ciepłą 
aurą.

Zgromadzona na Rynku publiczność 
chłonęła w idow isko w szystkim i 
zm ysłami. W zrokiem , bo było 
ruchliwie i kolorowo, słuchem, bo było 
głośno, choć bez dialogów, i ...węchem, 
bo zapach wystrzeliwanych petard i 
sztucznych ogni miał prawdziwie 
piekielny rodowód. Widzieliśmy /mam 
oczywiście na myśli tych, którzy nie 
stali za kimś wysokim/ kalejdoskop, 
złożony ze zgodnie tańczących bóstw, 
zaślubin , w eselnych pląsów , 
przejazdów olbrzym ich zabawek, 
kobiet - jeszcze w białych ślubnych 
sukniach - kołyszących w wózkach 
dzieci. Byli kochankowie, Cyganka, 
praczka, zakonnica z grupką uczniów. 
Potem w ten radosny świat wjechał 
Duch Niezgody, zabijając i niszcząc. 
Ze szczęśliwych ludzi ocalało tylko 
parę kobiet, które zostały same ze swoją  
rozpaczą. Było to wszystko bardzo 
widowiskowe - mój młody sąsiad z 
tłum u pow tarzał co chwila: "ale 
czadowe", a pani, gniotąca mnie z 
drugiej strony, mruczała: "No, ja  nie 
m o g ę ..." A przesłanie? Z 
przedstawienia wyraźnie wynikało, że 
pokój jest lepszy od wojny, a ślub - 
przyjemniejszy od pogrzebu. Trudno 
się z tym nie zgodzić...

Teatr KTO działa od 15 lat w 
Krakowie. Nie ma własnej sceny, a 
jedynie salę prób. W teatrze działa 15 
osób, z których 6 pracuje w nim na 
etacie. Występowali już w Szwecji, 
Niemczech, Austrii, Rosji, Francji, a 
także na Węgrzech i na Kostaryce - no 
i oczywiście w wielu miastach Polski. 
Zdobyw ali nagrody na w ielu 
Festiwalach Teatrów Ulicznych - nawet 
na Karaibach! K ierow nikiem  
artystycznym, reżyserem i dyktatorem / 
jak sam to określa/ jest Jerzy ZOŃ, 
który obecnie k ieruje także 
najw ażniejszym  w Polsce 
jelen iogórsk im  festiwalem  teatru 
ulicznego. Jerzy Zoń powiedział nam, 
że rybnicka publiczność przyjmowała 
spektakl bardzo ciepło - i rzeczywiście, 
po wielu fragmentach następowały 
brawa, a całość nagrodziły długie i 
burzliwe oklaski. Publiczność, przed 
jaką trupa "Kto" wystąpiła w naszym 
mieście, była jedną z najliczniejszych 
w jej karierze. Rybniczanom bardzo się 
podobało - może warto częściej 
przygotow yw ać takie teatralne 
wydarzenia? Oczywiście organiz ując je, 
trzeba zacząć od umowy z Niebem - 
żeby nie było deszczu.
KLAUDIA MICHALAK

Najmłodszy aktor 
XXIV RDL...

... wystąpił w sobotę, 2 października 
na rybnickim Rynku. Grał rolę jednego 
z uczniów w przedstawieniu pt. “ Wieża 
Babel" krakowskiego teatru ulicznego 
"KTO".

Kasjan GROSSEK ma 6 lat i 10 
miesięcy. Chodzi do klasy Ib Szkoły 
Podstawowej nr 13 w Rybniku-

Chwałowicach. W spektaklu zagrał, 
obok innych członków rybnickiego 
zespołu tanecznego “Avanti”, których 
artystom z Krakowa “wypożyczyła” 
na jeden wieczór ich opiekunka.

- Kim była Twoja teatralna opiekunka?
- pytam Kasjana.
- Była nauczycielką. M iała taki 
kapelusz i taką spódnicę i okularki na 
sznurku. Miała dzwonek, żeby nas 
wołać na lekcje.
- Długo trwały próby?
- Ćwiczyłem  godzinę aż do 
przedstaw ienia. /M ama K asjana

uzupełnia, że próby rozpoczęły się już 
o 16.00/
- Co tam robiłeś?
- Tańczyłem, bawiłem się, klękałem 

przed bogami, a ta pani zawiązała mi 
but.
- Bałeś się wybuchów?
- My się wszyscy nie baliśmy, miałem 
stracha, ale się nie bałem!
- Byłeś uprzedzony, że będą?
- Taki pan kierownik powiedział, że 

będą wybuchy.
- A chciałbyś jeszcze zagrać w teatrze?
- No pewnie!

Kasjan to wesoły i rozgadany 
blondynek. Przeżył w sobotni wieczór 
swoją wielką przygodę. Kto następny?

/gw/

"Odrze" z 1992 roku napisałam felieton 
o plagach, przestrogach dla Polski. Ale 
to zupełnie nie zostało zauważone. I 
teraz, przed wyborami, przeczytałam w 
"Wyborczej" tekst mówiący zupełnie to 
samo. Dlaczego tak późno mówi się o 
zagrożeniach, których teraz już nie da 
się odwrócić?

-  Jak to możliwe, że o poetce tak wybitnej 
jak pani krytyka milczała przez połowę 
dekady lat 70-tych i całą dekadę lat 80- 
tych ?

- Jestem outsiderem. Zawsze tkwiłam 
pomiędzy generacjami. Dość wcześnie 
poszłam inną drogą, niż moi rówieśnicy.
Robiłam rzeczy dla siebie istotne, ale nie 
zainteresowały one krytyków. Wydana 
w 1971 roku powieść "Ptaki dla myśli" 
realizowała założenia modnego dzisiaj 
postmodernizmu. W wierszach z lat 60- 
tych - jak  je  dziś nazywam 
"ekologicznych" - poruszałam sprawę 
stosunku do przyrody. Ale cykl pt.
" B iocenozy" powstał w czasie 
panowania kostycznej poetyki Przybosia, 
który wykpiwał wszelkiego typu "łona 
natury" . Nasza krytyka nie potrafi 
udźwignąć wielorakości i bogactwa 
polskiej poezji, a przecież mamy 
kilkadziesiąt osobowości poetyckich w 
różnych generacjach. Zaniedbuje coraz 
większe obszary literatury, by - z drugiej 
strony - rzucać się stadnie na jakiegoś 
pisarza i "młócić" aż do obrzydzenia go 
czytelnikom. Tak było z Witkacym,
Białoszewskim, Herbertem i teraz - z 
wielkim opóźnieniem - oddaje się 
przyśpieszony hołd Szymborskiej, która 
jest jedną z największych poetek tego 
czasu. Stan równowagi został zakłócony, 
gdyż głosy pisarzy dobiegają z różnych 
stron, przynosząc kolejne otwarcia dla 
chwiejnego organizmu komunikacji 
______________________________________________ GRZEGORZ WALCZAK

"Jeszcze rok
półtora najwyżej i wracam"

Jak czuje się 
aktorka, uznana w 
Polsce, gdy wyjeżdża 
za ocean i musi od 
nowa zacząć
z d o b y w a n i e  
zawodowej pozycji?
Kiedyś była w takiej 
sytuacji legenda 
polskiej sceny 
H e l e n a  
Modrzejewska, która 
w yem igrow ała do 
Ameryki. Mimo, że w 
kraju - podzielonym 
wówczas zaboram i 
między trzy państwa - 
była najw iększą 
gwiazdą, uwielbiali ją  
europejscy widzowie, 
to w amerykańskich 
teatrach nie chciano 
nawet rozmawiać z nią 
o ewentualnym angażu 
- liczyły się nie 
d o t y c h c z a s o w e  
sukcesy,
a cudzoziem ski 
akcent. Po długiej, morderczej pracy 
dopięła swego - pozwolono jej na 
próbny występ, po którym bardzo 
szybko stała się w Stanach 
Zjednoczonych gwiazdą pierwszej 
wielkości.

Dla sukcesu za w ielką wodą 
pośw ięciła znakom itą pozycję w 
Europie, m iłość /do H enryka 
Sienkiewicza/, możliwość grania we 
własnym języku. Po co to zrobiła? Tego 
nie dowiadujemy się właściwie z 
m onodram u K azim ierza Brauna
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"Helena. Rzecz o Modrzejewskiej" , 
przywiezionego do Rybnika przez Marię 
Nowotarską Być może Modrzejewska 
wyjechała właśnie po sukces? Ale 
przecież sukces już miała. Może chciała 
być z ukochanym? Ale nawet w Ameryce 
nie opuściła męża. Może czuła się 
przygnieciona wymaganiami carskiej 
cenzury? Prawdziwy powód pozostaje 
nieznany. Jakże wiele polskich aktorek 
tak wyemigrowało, mimo, że w Polsce 
ich kariera rozwijała się wspaniale - 

cd. na str.4.

"Helena" - Maria Nowotarska Foto: wack.

międzyludzkiej.

-  Czy zamierza pani opublikować jakieś 
nowe wiersze?

- Obecnie wydawnictwa mają łatwiejszy 
kontakt z pisarzami przez rozwiązywanie 
umów, niż ich nawiązywanie. Mamy 
również zachwiany, rozbity kolportaż - 
księgarze zachowują się jak dzieci we 
mgle. Na wszelki wypadek wolą nie 
zamawiać poezji czy eseju. Chociaż 
następuje scalanie literatury polskiej, no 
i nie ma cenzury, to książki nie mają 
właściwego obiegu oraz nie zachowuje 
się właściwych hierarchii. W literaturze 
nie ma wprawdzie sportowego wyścigu, 
ale są pewne gradacje.

Co do moich nowych wierszy: jest 
trochę opublikowanych w czasopismach, 
trochę w nie przepisanych kajecikach. 
Po prostu wydaje mi się, że nikogo już 
te wiersze nie interesują. Jakoś nie 
zmobilizowałam się wewnętrznie, żeby 
się nad nimi trudzić. Wydawnictwo 
Dolnośląskie ma zamiar wydać wybór z 
moich dawniejszych wierszy .

-  Dziękuję za rozmowę, życzę spełnienia 
życiowych i literackich planów.

Rozmawiał:

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Teatralne szaleństwa Teatru

Nocne misterium
Przyszliśmy do teatru nocą - 

przedstawienie rozpoczęło się po 
d z ie s ią te j  w iec zo rem ,  żeby  
zobaczyć  M iste riu m  T ea tra ln e  
“Doktor F austu s”, przywiezione 
do nas z Zakopanego przez Teatr 
im. Witkacego. Dla niespełna 200

widzów przygotowano miejsca na 
samej scenie ,  w bezpośredn ie j  
bliskości aktorów, żeby nie tworzyć 
nieprzekraczalnej bariery między 
sceną a widownią.

Prolog przedstawienia dopadł nas 
jeszcze w hallu teatru - na poły 
ekspresyjny, na poły ironiczny. Do 
ciem nego foyer wbiega M is trz  
Ceremonii ze świecą, wykrzykuje 
swój tekst - nagle świeczka gaśnie. 
Autor chwyta jednego z widzów i 
szepcze: "Ma pan za p a łk i? " Ta 
scena  p o w tó rz y ła  się p o d cz as  
prologu kilkakrotnie i nie wiem do 
dziś, czy była to część scenariusza, 
czy wypadki przy pracy. A potem 
zaczę ło  się p r z e d s ta w ie n ie  - 
Mefistofeles tak lekki i błyskotliwy, 
że prawie unoszący się nad sceną, 
u d rę c z o n y  F au s t ,  ak to rk i  
p e r s o n i f ik u ją c e  g rze ch y  o

Scenografia, przyćmione światło i 
stroje nadały spektaklowi mroczny 
klimat, kojarzący się z powszechnym 
wyobrażeniem o średniowieczu

monstrualnych trupich czaszkach 
zamiast twarzy, diabelska orkiestra. 
N ie k tó rz y  w id zo w ie  zo s ta l i  
opryskani wodą, inni potrząśnięci 
p rzez  dem ona,  j e s z c z e  inni 
w y c h o d z i li z g o rsz e n i .  P rzez  
sceniczne podium przewinęło się 
wszystko - bluźnierstwa, nagość 
m ęska  i k ob ieca ,  sceny  
pozorowanych seksualnych zbliżeń. 
B ędące  na w idow ni s io s t ry  
U rszu la n k i  m us ia ły  sp u sz cz ać  
o czy .. .  P rz e s ła n ie  sp e k tak lu  
zadowoliło jednak zapewne także 
zakonnice, bo było ono przecież o 
tym, że zaprzedanie duszy diabłu 
nie popłaca. Historia Fausta kończy 
się przecież tragicznie - śmiercią i 
strąceniem do piekieł.

Po przedstawieniu przez długą 
chwilę trwała cisza. Dopiero potem 
zerwały się oklaski. Wychodząc, 
widzowie - w większości bardzo 
młodzi - komentowali: " To było 
w span ia łe", "Ach, fa n ta s tyczn e!", 
“M e fis to fe le s  s tra szn ie  mi się  

p o d o b a ł“. I wyszliśmy z teatru w 
jesienną noc, o północy.

Co zrobiło na publiczności takie 
w rażen ie?  Chyba  to, że Teatr  
W itk aceg o  p rzy sw o ił  sob ie  
wszystkie zdobycze awangardy - 
b l isk i ,  częs to  naw et f izy czn y  
kontakt z widzem, gra na podium, 
a nie w p u de łku  sceny , b rak  
zahamowań - aktor odważa się na 
scenie rozebrać, wyć, symulować 
wymioty, ale to wszystko nie służy 
szokowaniu widza czy przełamaniu 
daw no p rz e ła m a n e g o  tabu ,  a 
p rz e k a z a n iu  t reśc i  w ręcz 
k la sy cz n y ch ,  n a leż ąc y ch  do 
europejskiej kultury od stuleci.  
Marlowe, autor " Tragicznej historii 
życia i śmierci Doktora Faustusa" , 
był p rz e c ie ż  k o n k u ren te m  
Szekspira, a jego  dzieło miało 
w pływ na “ F a u s ta ” G oethego . 
P u b l ic z n o ść .  o g lą d a ją c  taki 
spektakl, nie musi się głowić o co 
właściwie chodzi, a jednocześnie 
uczes tn iczy  w czymś nowym i 
niezwykłym. Jaka szkoda, że odbyło 
się tylko jedno przedstawienie!

KLAUDIA MICHALAK

Witkacego
Po zagraniu na deskach dużej Sceny 

TZR "Doktora Faustusa”, zakopiański 
Teatr im. Witkacego przeniósł się na 
Małą Scenę, by tu zaprezentować 
" Puszkę Pandory" wg Franka 
Wedekinda. Mała Scena nie jest duża, 
w każdym razie nie tak duża, jak renoma 
tego zespołu, więc wielu gości 
spektaklu musiało przycupnąć na 
podłodze - co nikomu nie 
przeszkadzało, bo publika była młoda 
i entuzjastyczna do tego stopnia, że 
każdą prawie scenę, każdą piosenkę 
nagradzano brawami.

Frank Wedekind pisywał sztuki

DZIUK zdaje sobie zapewne z tego 
sprawę, bo tragedia przybrała formę 
groteski, nie tracąc nic z ekspresji. 
Fabuła przesiąknięta erotyzmem w 
dawnym stylu, świetni aktorzy, żadnych 
dłużyzn, poczucie humoru - wszystko 
razem mogłoby się złożyć na salonową

Puszka "z Pandorą" - czyli duże 
wydarzenie na Małej Scenie

Scena zbiorowa ze spektaklu Foto: wack.

ekspresjonistyczne. Dramat o Lulu / 
grała ją  Renata Stachowicz/, kobiecie 
demonicznej, doprowadzającej do 
śmierci tych, którzy ją  kochali, a w 
finale ginącej z rąk Kuby Rozpruwacza, 
naszpikowany jes t  gwałtownymi 
uczuciami jak keks bakaliami. Trudno 
sobie wyobrazić granie tego tekstu na 
poważnie, bo wówczas publiczność 
śmiałaby się do rozpuku z tego, co w 
zamierzeniu miało być dramatyczne. 
Prowadzący Teatr Witkacego Andrzej

komedyjkę, ale nie wtedy, gdy sztukę 
wystawia teatr z Zakopanego, 
nowoczesny w najlepszym znaczeniu 
tego słowa.

Nie da się przypisać temu 
przedstawieniu specjalnej głębi, nie 
roztrząsało ono najpoważniejszych 
ludzkich problemów, ale bawiliśmy się 
świetnie. Szkoda, że odbył się tylko 
jeden spektakl.

KLAUDIA MICHALAK

Najmniejszy teatr świata
Z najmniejszym teatrem świata 

mamy do czynienia wówczas, kiedy 
przed publicznością staje jeden tylko 
aktor. Nie ma oparcia w partnerach , 
nie może ani przez chwilę odpocząć - 
musi przez cały czas nie nużąc widzów, 
skupiać na sobie całą ich uwagę. 
Monodram jest formą bardzo trudną i 
dla wykonawcy i dla publiczności, która 
nie może liczyć na widowiskowość scen 
zbiorowych, ani na błyskotliwe dialogi. 
Atrakcyjność monodramu polega zaś 
na tym, że pozwalając mówić o sobie 
jednej postaci, szuka się prawdy o niej. 
Dlatego monodramy są poświęcone 
"ciekawym ludziom". “Geniale Frau ”, 
przedstawiona przez Ninę 
REPETOWSKĄ na Małej Scenie 
pokazuje ostatnią godzinę z życia 
Gabrieli Zapolskiej - starej kobiety, 
umierającej w objętym wojną Lwowie. 
Swój monolog kieruje ona do męża, 
który po separacji pozostał w Krakowie. 
Stara Zapolska roi o czasach swej 
młodości i piękności, wciąż żyje 
pochlebnymi recenzjami, które 
okrzyknęły j ą  tytułową “genialną  
kobietą“, wciąż pamięta dawne urazy, 
nienawidzi za afronty sprzed lat. A 
jednocześnie jest chora, głodna, 
zaniedbana przez służbę, opuszczona 
przez męża. Stąd rozpiętość ekspresji 
- od czułych, pieszczotliwych 
nawoływań, które mają skłonić 
ukochanego mężczyznę do powrotu, 
do szlochu i krzyku rozpaczy. Szlochy 
zresztą zabrzmiały dla mnie raczej

fałszywie - może dlatego, że tempo 
przedstawienia nie pozwala “wypłakać 
się do końca“ - aktorka ma czas na 
jeden okrzyk po którym musi grać dalej, 
często już  w innym nastroju. 
Podziwialiśmy odwagę Niny 
Repetowskiej, która nie tylko staje sam 
na sam z widownią, ale zdecydowała 
się na zeszpecającą charakteryzację.

Niewątpliwie mieliśmy przez ten

"Geniale Frau" - Nina Repetowska

wieczór do czynienia z aktorstwem 
dużej klasy, szkoda tylko, że już przed 
występem znużył nas wstęp, 
wygłoszony przez Zbigniewa Bauera, 
autora tekstu tej jednoosobowej sztuki. 
Wstęp zaś był męczący, bo wygłoszony 
bez entuzjazmu, choć przedstawione w 
nim dzieje życia i śmierci Zapolskiej 
doprawdy mogły zaciekawić.

Nina Repetowska od niedawna jest

Foto: wack.

"Jeszcze rok, 
półtora najwyżej i 

wracam "
.cd.ze str.3
wystarczy przypomnieć Elżbietę 
Czyżewską czy Barbarę Krafftównę. 
Bardzo niewiele z nich odniosło sukces 
- w najlepszym wypadku dają występy 
w polonijnych klubach, o ile udaje im 
się utrzymać w zawodzie. Dlaczego nie 
wracają? Nam trudno to niekiedy 
zrozumieć. Często jest tak, jak mówi w 
swym monologu sceniczna 
Modrzejewska: "Jeszcze rok, półtora 
najwyżej i wracam" A  potem jeszcze

dyrektorem artystycznym teatru 
"Bagatela".  “Geniale Frau” to jej 
trzeci monodram, wszystkie one 
opiera ją  się na scenariuszach 
Zbigniewa Bauera, krakowskiego 
literata.

Ten duet przygotowuje już trzecie 
przedstawienie, tym razem o Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dla 
wystawiania swych monodramów Nina 
Repetowska powołała mały, ale własny 
"Teatr Faktu". “Geniale Frau “ będzie 
jedną z atrakcji, które uświetnią 100-
lecie Teatru im. Słowackiego w 
Krakowie.

KLAUDIA MICHALAK

rok, i jeszcze. Ktoś, komu się udało, 
nie powróci, bo tam ma role, domy, 
samochody. Ten, komu się nie 
powiodło, obawia się wracać z piętnem 
klęski.

Maria Nowotarska, kreująca w 
monodramie postać Heleny 
Modrzejewskiej, zna te problemy 
najlepiej - sama była znaną krakowską 
aktorką, nim opuściła  kraj. 
Przedstawienie, które porusza trudne i 
bolesne dla emigrantów sprawy, było 
przychylnie przyjmowane przez 
po lon ijną  publiczność w USA i 
Kanadzie. W Rybniku odbyła się 
nieoficjalna prapremiera europejska - 
oficjalna będzie mieć miejsce podczas 
obchodów 100-lecia Teatru im. 
Słowackiego w Krakowie. Na aktorkę 
i jej monodram czekają Wiedeń i Paryż.

Marię N ow otarską bywalcy 
kameralnych przedstawień na Małej 
Scenie poznali już dzień wcześniej, 
gdy składała gratulacje Ninie 
Repetowskiej, kreującej rolę 
Zapolskiej, swej dawnej koleżance z 
Krakowa. Okazało się wtedy, że w 
sukni, w której pani Nina grała 
Zapolską, niegdyś występowała Maria 
Nowotarska. Modrzejewska i Zapolska 
dobrze się znały, Zapolska żywiła 
wobec starszej koleżanki głęboką 
wdzięczność za opiekę w początkach 
kariery. W Rybniku połączyła je jeszcze 
raz ta odziedziczona suknia.

KLAUDIA MICHALAK
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Gaudeamus
igitur!

A b e c a d ło   
Rzeczy 
Śląskich

Początki szkolnictwa na Śląsku 
przypadają na średniowiecze i jak w 
całym świecie cywilizowanym były 
wtedy związane z instytucjam i 
kościelnymi. Pierwszą liczącą się 
placówką była prawdopodobnie szkoła 
katedralna we Wrocławiu, działająca już 
na początku XIII wieku. Wykładano 
tam podstawy ówczesnej wiedzy, czyli 
tzw. septem artes liberales /siedem sztuk 
wyzwolonych/, które składały się z kursu 
niższego - trivium , gramatyka, 
arytmetyka i geometria oraz kursu 
wyższego - quadrivium, retoryka, 
dialektyka, astronom ia i muzyka. 
Podobnych szkół, w lepszy lub gorszy 
sposób realizujących założenia 
ówczesnego szkolnictwa średniego, 
powstawało w czasach średniowiecza 
na Śląsku więcej. Były to kolegiackie i 
miejskie szkoły w Brzegu, Legnicy, 
Opolu i Raciborzu. Na tytuły naukowe 
i wiedzę wyższą wyłączność miały 
uniwersytety. A zatem prawo i medycynę 
a przede wszystkim teologię Ślązacy 
musieli studiować poza swoim 
księstwem. Granice państwowe nie miały 
jeszcze wtedy wielkiego znaczenia, więc 
wyjeżdżano tam, gdzie bliżej, taniej i 
"sławniej". W Paryżu, Padwie i Bolonii 
studiował przykładowo w poł. XIII w. 
legniczanin Witelo, na Uniwersytecie 
Karola w Pradze - Henryk Bitterfeld z 
Brzegu, w Wiedniu - Jan z Głogowa, a 
także wielu w Wittemberdze, Jenie, 
Erfurcie czy Lipsku. Najbardziej

popularny od końca XIV był 
now ozałożony /1364/, a później 
odnowiony /1400/ U niw ersytet 
Krakowski. Studiowała tam wielka 
liczba Ślązaków, a niektórzy znani są z 
imienia: Paweł z Pyskowic, Wawrzyniec, 
M ikołaj i W incenty z Brzegu, 
Wawrzyniec z Raciborza, Wincenty i 
Mikołaj z Gliwic, Peregryn z Opola. Jan 
z Kluczborka czy wreszcie rybniczanin 
Wawrzyniec Bernard Fabricius / 
poł. XVII w./.

Pewne szacunkowe badania 
pozwalają dzisiaj przypuszczać, że na 
Śląsku sieć szkół była nieco lepiej 
rozbudow ana niż na ziemiach 
sąsiednich, dlatego na przełomie XV i 
XVI wieku zaczęto tu myśleć o założeniu 
własnego uniwersytetu we Wrocławiu. 
Dał na niego nawet w 1505 roku 
pozwolenie król czeski Władysław II 
Jagiellończyk /Śląsk był wtedy częścią 
Czech/ ale sprawa upadła z powodu 
protestu Uniwersytetu Krakowskiego i

króla polskiego A leksandra 
Jagiellończyka. W poł. XVI w. poważną, 
choć n ieudaną próbę założenia 
uniwersytetu w Legnicy powziął książę 
legnicki Fryderyk II. W końcu jednak 
pierwszy uniwersytet we Wrocławiu 
założył w 1702 roku cesarz Leopold I 
Habsburg /Śląsk był wtedy częścią 
Austrii/.

Po zajęciu Śląska w 1742 roku przez 
Prusy, U niw ersytet W rocławski 
zachował swą wysoką rangę, jednak 
podobnie jak całe pruskie szkolnictwo 
stał się narzędziem germanizacji. Mimo 
to, wielu śląskich studentów prowadziło 
we W rocławiu ożyw ioną polską 
działalność oświatową i polityczną, 
działając przykładowo w Związku 
Akademików Górnoślązaków, 
przemianowanym później na 
Towarzystwo Akademików
Górnośląskich /przełom XIX i XX w./.

Kiedy po I wojnie światowej /1914-
18/ i powstaniach śląskich /1919-20-
21 / część Górnego Śląska w 1922 roku, 
jako Województwo Śląskie, wróciła do 
Macierzy, polskie szkolnictwo na naszej 
ziemi bardzo się ożywiło. Brakowało 
jednak na Górnym Śląsku uniwersytetu, 
choć jego namiastką było sprowadzenie 
w 1922 roku z Bydgoszczy do Cieszyna 
Wyższej Szkoły Rolniczej oraz 
utworzenie w Katowicach Instytutu 
Pedagogicznego w 1928 roku oraz 
Wyższego Studium Nauk Społeczno- 
Politycznych w 1936 roku. Również po

II wojnie światowej /1939-45/ na 
Górnym Śląsku nie utworzono na razie 
uniwersytetu, lecz jedynie Wyższe 
Szkoły Pedagogiczne w Katowicach i 
Opolu oraz katowicką filię Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Dopiero w czerwcu 
1968 roku Rada Ministrów wydała 
rozporządzenie o otwarciu 
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W 
KATOWICACH. On to właśnie w piątek 
1 października br. obchodził 25-lecie 
swej działalności oraz rozpoczęcie 26 
roku akademickiego, na których to 
uroczystościach obecni byli również 
przedstawiciele władz naszego miasta.

W połowie br. podczas wizyty premier 
Hanny Suchockiej w Opolu przybliżyła 
się perspektyw a przekształcenia 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Opolu w Uniwersytet. Po sfinalizowaniu, 
byłby to drugi uniwersytet na Górnym 
Śląsku.
Studenci z Górnego Śląska mają zatem 

szerokie możliwości podejmowania 
kształcenia akademickiego na swoim 
terenie, gdyż oprócz UŚ i WSP w Opolu, 
jest przecież Akademia Medyczna,

Ekonomiczna i Muzyczna, Politechnika 
Gliwicka, Akademia W ychowania 
Fizycznego... Mimo to Ślązacy kształcą 
się również w wielu dalej położonych 
uczelniach, gdzie ze względu na 
charakterystyczną wymową są 
zauważani i bardzo często wysoko 
oceniani za  swą pracowitość. Studiujący 
daleko od domu górnośląscy studenci 
trzymają się najczęściej razem, bądź 
przyjmują jakieś formy organizowania 
się, jak to jest przykładowo w Katolickim 
U niw ersytecie Lubelskim , gdzie 
organizowane jest zawsze " śląskie 
spotkanie" każdego 4 grudnia.

Od poniedziałku tego tygodnia wielu 
spośród nas odśpiewaniem studenckiego 
hymnu: “Gaudeamus igitur, iuvenes 
dum sumus... /Cieszmy się wszyscy, 
pókiśmy młodzi/, rozpoczęło naukę na 
wyższych uczelniach, zadając kłam 
powtarzanym jeszcze, choć nietrafnym 
już dzisiaj twierdzeniom, że: "Ślązacy 
nie lubią się uczyć!"

MAREK SZOŁTYSEK

Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Elegancko i z fasonem
Jak wyglądał zakład krawiecki przed 

60 czy 70 laty? Sporo możemy się o tym 
dowiedzieć z wystawy "Elegancko i z 
fasonem", otwartej 7 października w 
Bibliotece Miejskiej. Zgromadzono na 
niej stare maszyny do szycia - przede 
wszystkim słynne “Singery", pożółkłe 
wykroje, dyplomy, rozmaite dokumenty, 
fotografie, z których uśmiechają się 
młode twarze krawieckich uczennic - 
kobiet, których dziś już zapewne nie 
ma. Są też żelazka z tych zamierzchłych 
czasów, gdy żelazko miało jeszcze duszę, 
są manekiny i jest prawdziwy frak.

Dawny warsztat krawiecki w tych 
czasach był pewnie bardziej mroczny, 
bo oświetlała go często tylko naftowa 
lampa, praca była cięższa niż w

dzisiejszym nowoczesnym zakładzie 
wyposażonym w elektryczne maszyny 
do szycia i żelazka. Wypełniały go jednak 
przedmioty nie tylko funkcjonalne, ale 
i piękne - wystarczy obejrzeć stare 
“singerki”, ozdobione wyrafinowanymi 
dekoracjami. Te maszyny zresztą w 
większości postradały swą dolną część 
- ażurową podstawę, która zachęcała 
urodę do przerobienia na stoliczek. 
Prawdziwym cackiem jest maleńki / 
działający/ singerek - zabawka.

Wystawione eksponaty pochodzą w 
98 procentach ze zbiorów muzealnych, 
od prywatnych właścicieli wypożyczono 
tylko pojedyncze przedm ioty. 
Ekspozycję będzie można oglądać mniej 
więcej do końca listopada. K.M.

N asze propozycje

Teatr Ziemi Rybnickiej 
12 października, godz. 18.00, 
KONCERT SYMFONICZNY w 
wykonaniu orkiestry symfonicznej 
Filharmonii Ziemi Rybnickiej 

Mała Scena Rybnicka 
8 października, godz. 19.00 - 1.00, 
WIDEODYSKOTEKA, cena biletu
35.000 zł.
Klub Filmowy EKRAN przy TZR 

11 października, godz. 19.00, 
"OWOCE NAMIĘTNOŚCI", prod.

Urodzinowy
koncert

12 października o godzinie 18.00 
rozpocznie się w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej koncert, który ma uczcić 
60-lecie powstania Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Rybniku. 
Publiczność będzie miała okazję 
wysłuchać koncertu fortepianowego f- 
moll Fryderyka Chopina oraz V symfonii 
Franciszka Szuberta. Solistką będzie 
uznana polska pianistka Lidia 
GRYCHTOŁÓWNA, absolwentka 
rybnickiej szkoły. Orkiestrę poprowadzi 
Sławomir CHRZANOWSKI.

Wtorkowy koncert zainauguruje 
rocznicowe obchody, których zasadnicza 
część przypadnie na grudzień. /K/

Konkurs fotograficzny 
raz jeszcze

Informujemy wszystkich 
zainteresowanych, że ze względu na małą 
liczbę uczestników II Ogólnopolskiego 
Konkursu Fotograficznego  
Niedobczyce 93, przedłuża się termin 
składania prac do końca listopada br. 
Organizator: Dom Kultury, 44-270 
Rybnik-Niedobczyce, ul. Barbary 23, 
tel. 27-146 w. 339. ZAPRASZAMY!

Regulamin konkursu zamieściliśmy 
w "GR" nr 27 z 9 lipca br.

jap.-fr., reż. Shryji Terayama, 
wstęp za okazaniem karnetów 

Kino APOLLO
8 - 1 4  października, godz. 15.30,
18.00, 20.15, w niedziele o 10.30,
13.00, 15.30, 18.00, 20.15, "PARK 
JURAJSKI", prod. USA, reż. 
S. Spielberg , cena biletu 35.000 zł

Kino WRZOS - Niedobczyce 
10 października, godz. 17.00 
"ZAKONNICA W PRZEBRANIU", 
komedia prod. USA 
12 października, godz. 19.00 -
23.00, DYSKOTEKA, cena biletu
15.000 zł

Zapraszamy naszych Czytelników 
do wspólnego oglądania zdjęć 

z wakacji.
Wystarczy przyjść do redakcji z 

ciekawym zdjęciem, które po 
skopiowaniu (około 5 minut na 

skanerze) natychmiast zwrócimy, lub 
wrzucić je do naszych "żółtych 

skrzynek".

Kino ZEFIR - Boguszowice 
8 i 10 - 12 października, godz.
17.00 i 19.00, "UPROWADZENIE
AGATY", prod. pol. 
10 - 14 października, godz. 17.00 i
19.00, " UCIEC ALE DOKĄD", prod. 
USA

Kino VEGA - Żory 
8 - 1 1  października, godz. 17.00, 
"KOCHANIE, POWIĘKSZYŁEM 
DZIECIAKI", prod. USA 
godz. 19.00, "SMOK - HISTORIA 
BRUCE'A LEE", prod. USA 

12 - 14 października, godz. 10.30,
13.00, 15.30, 18.00, 20.30, "PARK 
JURAJSKI", prod. USA /gw/

Ręcznikowy duecik. Zdjęcie Edka T.

Autora najsympatyczniejszego lub 
najbardziej ’’odjazdowego" zdjęcia 
firma ’’EKSPRES FUJI" Rybnik, 
ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym 

wywołaniem i wykonaniem odbitek 
z dwóch rolek filmu.

Fragment ekspozycji Foto: wack

imię i nazwisko 

adres

Zdjęcie
z wakacji

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



Zarząd M iasta inform uje C W r a z i e  p o t r z e b y

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w 
Rybniku przy ul. Chwałowickiej 6 zapisanej w KW 13530 parcela nr 1795/289 i 

1798/294 o powierzchni 1336 m2. Nieruchomość obejmuje: 
budynek socjalny o kubaturze 245,8 m3 

budynek warsztatowy o kubaturze 909,3 m3 
wiata stalowa, ogrodzenie

wartość użytkowa składnika budowlanego - 302.000.000,-zł
gruntu - 153.000.000,-zł

Cena wywoławcza: - 455.000.000,-zł
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344. Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 18 

października 1993 roku o godz. od 9.00 do 11.00.
Przetarg odbędzie się 21 października 1993 roku o godz. 10.00 w sali 3 7 ,1 

piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy Chrobrego 2. 
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wys. 45.500.000,-zł, tj. 10 

procent ceny wywoławczej w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia 
przetargu do godz. 9.30. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 

uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wys. 100 tys. zł. 

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

Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem
w Rybniku. ul. Kłokocińska 51

o g ł a s z a

pisemny przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż budynku hali stalowej o pow. użytkowej 728 m2 wraz z 

przyległym terenem o pow. 2.883 m2.
Obiekt przetargu mieści się w Rybniku 9, przy ul. Kłokocińskiej 51.

Cena wywoławcza hali wraz z terenem wynosi 650.000.000 zł. 
Przetarg odbędzie się 22 października 1993 roku.

Oferty pisemne wraz z wpłatą 10 procent wadium ceny wywoławczej można 
składać do 21 października 1993 roku do godz. 13.00 w PTKiGK w Rybniku 

w Wydziale Handlu, tel. 23-031 w. 5911 lub 5912.
Budynek można oglądać w godz. od 7.00 do 13.00

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Kronika policyjna

Mieć miedź
W nocy z 26 na 27 września 
włamano się do magazynu surowców 
wtórnych GS-u w Jejkowicach. 
Sprawca wszedł do środka poprzez 
wyrwanie siatki ochronnej 
zabezpieczającej okno magazynu. 
Skradł 62 kg miedzi o wartości 1 mln 
zł.

Wystraszyli się
28 września o godz. 0.30 przy ulicy 
A. Stefek w Chwałowicach dwóch 
nieznanych sprawców usiłowało 
dokonać włamania do sklepu 
spożywczego. Przy pomocy łomu 
ukręcili 4 kłódki z karty 
zabezpieczającej drzwi wejściowe i 
uszkodzili zamek. Następnie wybili 
szybę w drzwiach. Sklepu nie okradli, 
gdyż zostali spłoszeni przez 
przechodzącą tamtędy osobę. Straty

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rybniku-Kamieniu, ul. Hotelowa 12

z a p r a s z a
do indywidualnego korzystania z basenu krytego 

w Rybniku, ul. Powstańców 40.
W tygodniu w godzinach od 19.00 - 22.00
W soboty i niedziele od 9.00 - 17.00

Istnieje możliwość nabycia karnetu.

w wyniku zniszczeń wyniosły 1 mln 
zł.

Złapali "meliniarę"
Nie zaspokoili swojego pragnienia 
dwaj mężczyźni, którzy kupili butelkę 
"Krakusa" na melinie w 
Chwałowicach. Zatrzymał ich 
zmotoryzowany patrol policji.
Okazało się, że za "halbę" zapłacili 
70 tys. zł w mieszkaniu 57-letniej 
kobiety mieszkającej przy ul. 1 Maja. 
Policja przeszukała to mieszkanie 
znajdując 6 butelek różnych wódek 
oraz 15 butelek win i napoi 
alkoholowych.

Przez sufit do sklepu 
W nocy z 27 na 28 września 
włamano się do sklepu spożywczego 
przy ulicy Gliwickiej. Sprawcy weszli 
do środka przez wybicie otworu w 
suficie. Wartość skradzionych 
przedmiotów nie została ustalona.

Na rosół?
W nocy z 29 na 30 września 
włamano się do kurnika. Po zerwaniu

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71 
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 8 do 14 października - Rybnik, ul. 
Orzepowicka 20b, tel. 28-597

 Ogłoszenia drobne 
Dom Kultury w Rybniku- 

Niedobczycach, ul. Barbary 23 
zatrudni instruktora dziecięcego 

zespołu tanecznego Warunki pracy 
do uzgodnienia na miejscu.

Tel. 27-146 w. 339

Dom, stan surowy w Żytnej 
tanio sprzedam.

Wiadomość: B. Szczyrba , Rybnik, 
ul. Kardynała Kominka 39 B/25.

Samotni, wieczorki "Magnolia" 
Rybnik,

niedziela od 16.00 
Organizujemy również: 

wesela, stypy itp.

kłódek i oderwaniu desek ze ściany 
bocznej skradziono trzy kury 
wartości 500 tys. zł.

Popalić i polizać 
W nocy z 29 na 30 września 
włamano się do kiosku "Ruchu" przy 
ulicy Raciborskiej w Niewiadomiu. 
Sprawca wybił dziurę w tylnej 
ścianie i skradł papierosy, 
czasopisma, gumy do żucia, lizaki 
oraz gotówkę w kwocie 100 tys. zł.

Samobójstwo w Boguszowicach 
30 września jedna z mieszkanek 
Rybnika po przyjściu do swojego 
mieszkania na osiedlu Południe w 
Boguszowicach zastała w środku 
zwłoki męża. Okazało się, że 
popełnił on samobójstwo przez 
powieszenie się przy pomocy sznura 
od bielizny. Mężczyzna pozostawił 
list pożegnalny. Policja wykluczyła 
udział osób trzecich.

Hazardzista
W nocy z 1 na 2 października 
włamano się do kiosku Totalizatora 
Sportowego przy ulicy 3 Maja. 
Sprawca po wybiciu szyby skradł 
wydawnictwa i inne przedmioty o 
nieustalonej wartości.
Sprawca wypadku w areszcie 
2 października na ulicy Mikołowskiej 
fiat 126p potrącił przechodzącego 
pieszego. Sprawca zbiegł z miejsca 
wypadku. Nie uciekł jednak daleko. 
Wkrótce został zatrzymany przez 
policję.

Altankowa złota rączka
W nocy z 1 na 2 października 
włamano się do dwóch altanek przy 
ulicy Brzozowej. Z jednej po 
wyłamaniu drzwi skradziono 
wiertarkę i klucze o wartości 1,5 mln 
zł, a z drugiej, po wybiciu szyby, 
różne drobne przedmioty o wartości 
300 tys. zł. jak

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 
/Kościuszki 54, tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

6

TEL. 392-134 
tel./fax 20-278 
Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice 
Czynne od 9.00 do 17.00

II Wielki Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami
Kupując w naszym sklepie za sumę powyżej 2 mln zł, bierzesz udział w 

losowaniu 5 atrakcyjnych nagród.
Losowanie nagród odbędzie się w drugiej połowie października na 

Małej Scenie Rybnickiej, o czym poinformujemy osobno. 
Prowadzimy również sprzedaż ratalną na atrakcyjnych warunkach. 

Sprzęt dostarczamy własnym transportem bez dodatkowych kosztów.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 
11 w Rybniku przyjmie do pracy 

emeryta w charakterze 
konserwatora /"złota rączka”/. 

Tel. 25-714

Salon 
optyczny

SUPER OPTICAL
oferuje:

*  Wszechstronne badanie wzroku 
przy pomocy najnowocześniejszych 
urządzeń

*  Super oprawki renomowanych 
f irm  światowych: L 'AMY, AUBER 
ZYLOWARE, BOURGEOIS

*  Okulary przeciwsłoneczne 
RAY-BAN

Rybnik, ul. Sobieskiego 18 
tel. 26 -363

rEKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

W ywoływanie negatywów również typu POCKET 
i wykonywanie odbitek w czterech formatach. 

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia  "

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

• 1 cm2 - 8.000 zł 
• 1/4 strony - 900.000 zł
• 1/2 strony - 1.600.000 zł
• 3/4 strony - 2.400.000 zł
• 1 strona - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł
• 1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2.000 zł

tel/fax 20278 
tel. 392-134

L akiery samochodowe 
Os. Południe 37 
/ Dom Górnika / Rybnik-Boguszowice

Udzielamy kredytów na remonty samochodów na atrakcyjnych warunkach 
To Twoja szansa !

Montaż alarmów samochodowych Silicon /pilot, centralne zamki, elektryczne 
podnoszenie szyb/.

Polonezy “Caro", traktory “Ursus" w systemie ratalnym.
Tonery do wszystkich typów kopiarek dostarczamy na wskazany adres. 

Wystarczy tylko zatelefonować. Jesteśmy Biurem Reklamowym Prywatnej 
Telewizji Katowice “Rondo". 

Środowa 
Giełda Cenowa

Mięso schab
w o ło w e

extra
szynk a w p. 
g o to w a n a ślą sk a

TARG 6 4 -6 5 6 8 -7 2 99-1 0 2 50 - 52

HERMES 67 77,8 110 57

PIOTROWSKI 65 77 100 55,9

O woce/W arzywa w in ogron a jabłka p o m id o r y z ie m n ia k i

TARG 1 5-22 1 ,5 -5 1 4 -25 1- 1,3

ul. Miejska 3 20 3,5 - 6 20 1,2

HERMES 27 2 18 1,5

Spożywcze m a sło cu k ier ja jk o m ąka

HURTOWNIK 8,6 10,2 1,9 6,2 - 7,1

TARG 7,9 - 8,2 9 1,9-2,1 6 - 7

HERMES 9 11 2 7,3

WALUTY d olar m arka c z e sk a francuska

Pewex duży 19600U9700 11950\12030 645\655 3400V3450

Delikatesy, ul. Miejska 19500U9650 11950U2030 645\660 3400V—

HERMES 19600U9700 11950M2030 650\660 3400\3450

KUPON
KONKURSU

ŻUŻLOWEGO
"GR"

ROW Rybnik POLONIA Bydgoszcz

wpisz ilość punktów -

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Cień nadziei
Miłośnicy żużla nie mogli w 

minionym tygodniu narzekać na brak 
wrażeń, w niedzielę i środę żużlowcy 
ROW Rybnik, walczący o utrzymanie 
się w ekstraklasie rozegrali dwa ważne, 
emocjonujące spotkania. By zachować 
cień szansy, przed niedzielnym i 
meczami ostatniej ligowej kolejki 
rybniczanie musieli oba mecze wygrać 
i to jak najwyżej. Cel osiągnęli, ale 
tylko połowicznie. Pokonali “Spartę” 
Wrocław 59:31 natomiast “Unię 
Tarnów” tylko 49:41, a to z  pewnością 
nie wystarczy. I “Unia” Leszno i “Unia” 
Tarnów mają lepszy bilans małych 
punktów, nie wspominając już  o 
przewadze dwóch dużych punktów. W 
najbliższą niedzielę rybniczanie 
walczyć będą w Bydgoszczy z 
“Polonią”, zaś tarnow ianie we 
Wrocławiu ze “Spartą”, a “Unia” 
Leszno w Gorzowie ze “Stalą”. Gdyby 
któraś z “unii” przegrała wysoko swój 
ostatni tegoroczny mecz, zaś 
rybniczanie wygrali w Bydgoszczy 
również w miarę wysoko, byłaby 
jeszcze szansa na pozostanie w 
pierwszej lidze. O w szystkim  
decydowałyby małe punkty. Porażki 
tarnowian i jeźdźców z Leszna są 
całkiem realne. Inaczej jednak wygląda 
sprawa zw ycięstw a ROW -u w 
Bydgoszczy. Rybniczanie nie wygrali 
wcześniej ani jednego  meczu

wyjazdowego, nawet ze słabiutkim 
MORAWSKIM i trudno spodziewać 
się cudu. Pikanterii całej sytuacji dodaje 
fakt, że w “P o lo n ii” w ystępuje 
rybniczanin Eugeniusz Skupień. Gdy 
rybniczanie walczyli w niedzielę z 
d rużyną “ S party” , “P o lon ia” 
Bydgoszcz wojowała w Tarnowie z 
UNIĄ, gdyby w tym meczu POLONIA 
zwyciężyła, sytuacja rybnickiego 
zespołu byłaby obecnie znacznie lepsza. 
Polonia przegrała, jeżdżąc w krajowym 
sk ładzie, zaś m łodszy z braci 
Skupieniów w pięciu startach zdobył 
zaledw ie trzy punkty. N iektórzy 
stwierdzili, że porażka “Polonii” jest 
jego zasługą, a w konsekwencji również 
spadek ROW-u do drugiej ligi. Rzecz 
jasna, można przewrotnie wyciągać 
takie wnioski, ale przecież w sporcie 
liczyć trzeba przede wszystkim na 
własne umiejętności, a nie oglądać się 
na ewentualnych sprzymierzeńców i 
liczyć na błąd rywali. Jakby nie patrzeć, 
pytanie o ewentualną niedzielę cudów 
wydaje się być już li tylko pytaniem 
retorycznym. Wszyscy zawodnicy 
dobrze wiedzą, że bydgoszczanie jeżdżą 
u siebie na istnym grzęzawisku, a jak 
rybniczanie radzą sobie na tego typu 
nawierzchniach, pokazał niedawny 
mecz z UNIĄ Leszno, zupełnie 
n iepo trzebn ie  przez rybniczan

przegrany. Wprawdzie tu i ówdzie 
usłyszeć można ploteczki o różnych 
sprzyjających nam okolicznościach, jak 
chociażby nieobecność na  niedzielnym 
meczu braci G ollobów , ale nie 
traktowałbym ich poważnie, zalecając 
chłodny, wyrachowany realizm.

Niedzielny, łatwo wygrany mecz ze 
“Spartą-Polsat” Wrocław mógł się 
podobać, sporo było dramatycznych, 
porywających pojedynków. Dzień 
wcześniej wrocławianie na własnym 
torze zmierzyli się w zaległym meczu 
z  UNIĄ Leszno i wygrywając zapewnili 
sobie zwycięstwo w lidze i tytuł Mistrza 
Polski. Do Rybnika przyjechali już 
bardzo odprężeni, odczuwając być 
może trudy jakiegoś okazjonalnego 
bankietu, wszak mistrzowskiej korony 
nie zdobywa się rok w rok. Inaczej 
jeździ się, gdy trzeba wygrywać, a 
inaczej gdy można pozwolić sobie na 
porażkę. W Rybniku żużlowcy “Sparty” 
jeździli po prostu najlepiej jak tylko 
tego dnia potrafili. O krótki komentarz, 
już po meczu, poprosiłem trenera 
“Sparty” Ryszarda NIEŚCIERUKA:

Wiem, że każdy teraz szuka sensacji, 
a dla mnie jest to normalna sprawa, bo 
dla nas najważniejszy był sobotni mecz 
z “Unią” Leszno. Do meczu z ROW  
podeszliśmy z marszu. Powiem szczerze, 
żeby wygrać w Rybniku trzeba by mieć

dwa, trzy dni na przygotowania do 
ja zd y  na takim torze, ja k i  robią  
rybniczanie, bo robią też tzw. tory 
super twarde, a do tego trzeba się 
specjalnie przygotować. Ale w nocy 
nie m ogliśm y tego zrobić. 
Spodziewaliśmy się, że tu przegramy, 
bo mogliśmy wziąć Knudsena, trochę 
lepszego sprzętu od Otto Weidds i byłby 
zupełnie inny mecz.

Środowy mecz z “Unią” Tarnów 
rybniczanie rozpoczęli w imponującym 
stylu. Już w trzecim biegu Krzysztof 
Fliegert stoczył wspaniały, zwycięski 
pojedynek z Duńczykiem Gertem 
Handbergiem broniącym barw Unii. 
Rybniczanie jeździli jak uskrzydleni, z 
zadziw iającą łatw ością pokonując 
rywali i po 8 biegach prowadzili już 
32:16 i zapowiadało się bardzo wysokie 
zwycięstwo, ale właśnie po 8 wyścigu 
z żużlowców ROW-u jakby uszło 
powietrze, do końca meczu nie wygrali 
już ani jednego wyścigu, trzy remisując 
i cztery przegryw ając 2:4. 
Indywidualnie jeden bieg wygrał już 
tylko Henryk BEM /13 po wykluczeniu 
Tudzieża/.

Tarnowianie jeździli bardzo mądrze 
taktycznie, wybijając gospodarzy z 
uderzenia rezerwami taktycznymi, 
których konsekwencją były cztery

długie pięciominutowe przerwy. Ale 
pytanie, dlaczego rybniczanie zupełnie 
się pogubili, trwoniąc cenne punkty, 
pozostanie chyba bez odpowiedzi. 
Wynik braku odporności psychicznej 
czy może jeszcze coś innego? W 
każdym razie w "drugiej połowie" 
tarnowianie byli drużyną zdecydowanie 
lepszą. Rybniczanom zaś po raz kolejny 
w kończącym się sezonie zabrakło 
solidności i uporu oraz żelaznej 
konsekwencji w dążeniu do celu. 
Dowiedli również, poza kilkom a 
wyjątkami, że jeżdżą bardzo nierówno, 
dwa mecze odbyły się w przeciągu 
czterech dni, a co niektórzy zawodnicy 
na własnym torze pojechali raz tak, raz 
siak /Tudzież w niedzielę zdobył 8 
punktów, w środę ani jednego, Berge 
w niedzielę 6 punktów w dwóch 
startach, w środę tylko 3 w czterech, 
Bem w niedzielę 6 punktów w środę 
12/. By dobrze prowadzić taką drużynę, 
trzeba być niezłej klasy jasnowidzem. 
Ale co tam, w niedzielę przed którą 
przy nadziei są już tylko osoby wierzące 
w cuda wszystko się wyjaśni, chyba, że 
aura raz jeszcze pokrzyżuje żużlowe 
plany. Potem przyjdzie kolej na oceny, 
podsumowania, diagnozy i ewentualne 
programy na przyszłość.

WACŁAW TROSZKA

Rybniczanin w ultramaratonie
Damian Breguła, biegacz 

specjalizujący się w stukilometrowych 
ultramaratonach, na co dzień pracujący 
w "Ryfamie" zanotował na swym koncie 
kolejny sukces. W silnie obsadzonym 
biegu we francuskim Amiens, który 
rozegrano 25 września, zajął wysoką 
siódmą lokatę, ustanawiając swój nowy 
życiowy rekord czasem: 6 godzin, 42 
minuty i 4 sekundy. W najbliższą sobotę 
Breguła wystartuje w tradycyjnym 
ultramaratonie w Kaliszu - “Calisia' 93”. 
Trzymamy kciuki! wack

Naszej
Halince,
redakcyjnej 
witamince 
wszystkiego co 
dobre życzą: 
współpracownicy

Solenizantce Małgorzacie Fuchs z 
okazji 80-tych urodzin zdrowia wiele 
lat życia oraz wszystkiego 
najlepszego życzą:

Syn Rajmuś, 
cera Ela z Rodziną

Drużyny piłkarskie z naszego miasta
KLASA B

Skład: Dariusz MACIOŃCZYK,      Drużyna w zeszłym sezonie spadła z 
Marek TW ARDZISZ, Jacek      klasy A. Nic więc dziwnego, że wszyscy
PIERCHAŁA, Mirosław JAROSZ, w K olejarzu liczą na zajęcie w

Marek W OJTECKI, Janusz 
MUSIOLIK, Dariusz HARTMAN /kpt/ 
 Grzegorz BRZĄKALIK, Andrzej 
FOJCIK, Grzegorz SZWEDA, Adam 
BUCHALIK, Bogusław SZOPA, 
Bogusław GRUSZKA, M irosław  
TLOŁKA.
Trener Andrzej CZERWIŃSKI, kier. 
sekcji Czesław HERBIŃSKI.
W dotychczasowych meczach KS 
Kolejarz Rybnik uzyskał następujące 
wyniki: 3:3 z TKKF Naprzód Kłokocin 
/d/, 1:2 z LKS Dąb Gaszowice /w/, 2:2 
z KS ROW Rybnik /d / , 3:1 z TKKF 
Sokół Chwałęcice /w/, 2:0 z TKKF 
Orzepowice /d / 1:1 z LZS Orzeł Palowice 
/d /0:1 z LZS B ełk  /w/.
Najbliższe mecze 10.10.93 z RKS 
Energetyk II Rybnik /d/, 24.10.93 z LZS 
Czarni Przegędza /d/, 30.10.93 z LZS 
Dąb Dębieńsko /w /.

rozgrywkach pierwszego miejsca i 
powrót w szeregi A-klasy. Pierwsze 
mecze, które trener Kolejarza Andrzej 
Czerwiński nazwał " meczami 
niewykorzystanych szans", nie dawały 
podstaw do optymizmu. Jednak widać, 
że zespół z meczu na mecz powoli się 
rozkręca i na pewno będzie jednym z 
głównych kandydatów do walki o 
czołowe pozycje w tabeli. Warto dodać, 
że drużynę wspomaga zakład FUSIT w 
Rybniku.

Foto i tekst: JACEK RECLIK 
PRZEPRASZAMY

Do ubiegłotygodniowej prezentacji 
"drużyn piłkarskich z naszego miasta" 
wkradł się błąd. Oczywiście żeńska 
drużyna z Niewiadomia występuje w II 
lidze, jak wynika z tekstu, a nie w B- 
klasie, jak  sugerowałby tytuł. Za 
zaistniały błąd przepraszamy.

Oświatowe
mistrzostwa

W sobotę 9 i w niedzielę 10 
października na kortach Zasadniczej 
Szkoły Górniczej kopalni "Jankowice" 
rozegrane zostaną IV Mistrzostwa 
Rybnika Nauczycieli w Tenisie 
Ziemnym. Zbiórkę uczestników 
turnieju zaplanowano na godz. 9.00. 
natom iast początek m istrzostw  
trzydzieści minut później. Rywalizacja 
odbywać się będzie tylko w grach 
singlowych.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat 
ZSG kopalni "Jankowice", telefon 
392-196 lub 230-31, wew. 5196.
W szystkich nauczycieli,
odreagowywujących szkolne stresy na 
tenisowych kortach, zapraszamy do 
udziału w mistrzostwach.

/wack/

Puchar Świata 
rakietoplanów

W m in io n ą  n ie d z ie lę  na 
ry b n ick im  lo tn isk u  odby ły  się 
zawody m odelarzy zaliczane do 
k la sy fik ac ji P ucharu  Ś w iata w 
kategorii rakietoplanów, w której 
liczy się długość lotu sam olotu 
w ynoszonego w pow ietrze przy 
pomocy rakiety. Przy okazji zmagań 
p u ch a ro w y c h , w k tó ry ch  
zd e cy d o w a n y  su k ces o d n ie ś li  
Słowacy zajm ując pierw sze trzy 
lo k a ty , ro z e g ra n o  ró w n ież  I 
Memoriał zmarłego przed rokiem 
Henryka Szyndzielorza, w klasie S- 
8 -C l ub, w k tó rym  zw y c ięż y ł 
S łow ak , ry b n ic z a n in  W ito ld  
Tendera zajął drugie miejsce.

W zaw o d ach  p u ch a ro w y ch  
najlepszy z Polaków, rybniczanin 
Zbigniew DURCZOK /na zdjęciu/ 
zajął czw artą lokatę. Obok Polaków 
i Słowaków w konkursie wystąpili 
rów n ież  re p rez en ta n c i L itw y i 
Stanów Zjednoczonych.

Dwa modele rakietoplanów

za w o d n ik ó w  R osji i L itw y  
wylądowały około 300 m od szosy 
w lesie.

Znalazcy zaginionych modeli 
p ro sz en i są o k o n ta k t z 
Aeroklubem w G otartowicach.

/wack/

"Stare..."
bardzo
dobre...

najważniejszych: miłości, przyjaźni i 
wierności etc.

Wszyscy bawili się znakomicie, a 
sądząc po rozpromienionych twarzach 
była to zabawa szczególnej natury. Nie 
wszystkim jednak udało się dostać na 
koncert, biletów po prostu brakło. Ci 
najbardziej zdesperowani mieli okazję 
je jeszcze nabyć za podwójną cenę 
100.000 zł u konika /a już wydawało się, 
że ta profesja umarła śmiercią naturalną/ 
 Nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić, 
pozostało więc popatrzeć na bezdusznie 
zamknięte drzwi. /wack/

W miniony wtorek w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej odbył się wspaniały koncert 
grupy - uwielbianej przez bardziej 
liryczną część polskiej młodzieży - o 
nazwie "Stare Dobre Małżeństwo".
Był to jeden z tych koncertów, w czasie 
których rzeczy 
n a j w a ż n i e j s z e 
dzieją się w sercach 
samych słuchaczy, 
nie dlatego, że 
mamy m łodzież 
ckliw ą i łatwo 
poddającą się 
a r t y s t y c z n y m  
uniesieniom lecz 
dlatego, iż teksty 
" S t a r e g o  
dobrego ..." od 
wielu już  lat w 
niezmiennie piękny 
sposób mówią o 
rzeczach dla
każdego człowieka   Lider zespołu Krzysztof MYSZKOWSKI. Foto: wack

Nowe sklepy
* “Eva” to nowy sklep z odzieżą 
dam ską przy pl. W olności.

* Nowo otwarty “E lkatel” przy ul. 
R a c ib o rsk ie j 7 o fe ru je  sp rz ę t 
telekom unikacyjny, m.in. aparaty 
telefoniczne.

i... przeceny
* Tańsze tkaniny można kupić w 
sklepie “W łókno” /Rynek 9/.

* K om u g o rąc o  n aw et w
p a ź d z ie rn ik u , m oże kup ić  
w e n ty la to r  /p o se zo n o w o
przeceniony o 100 tys. zł/ w sklepie 
"AGD Konsek" na Placu Wolności.

* O dzież i b ielizn a  staniały w
"E kstazie" przy Powstańców 6.

* S k lep  “ A ta ” o b n iż y ł ceny  
wybranych spodni do 50 tys. zł.

/K/
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Jabłkowe spotkanie z Moną Lizą. Foto: pal

PROGRAM 
KANAŁU "EF" 

TELEWIZJI 
KABLOWEJ

Piątek - 8.10.1993, godz. 18.30
rozstrzygnięcie konkursu z 

poprzedniego tygodnia
- reklama
- EURO TURYSTYKA - program dla 
turystów
- program informacyjny "E F " NEWS

pod red. Marioli Hrycaj
- ogłoszenie konkursu 
Sobota - 9.10.1993, godz. 12.00
- powtórka piątkowego programu 
Poniedziałek - 11.10.1993, godz. 20.00 
kino HIT - film fabularny
Wtorek - 12.10.1993, godz. 18.30
- reklamy, magazyn publicystyczny 
"TUTAJ" pod red. Janusza Rzymanka, 
"Miejsce zdarzeń - Europa" - program 
publicystyczny, program informacyjny 
" EF" NEWS pod. red. Jarosława 
Antonika
Środa - 13.10.1993, godz. 10.00
- Kino HIT - film fabularny - powtórka 
z 11.10.1993

c Kupon krzyżówki Nr 3

Salon optyczny
SUPER OPTICAL

A B C D E F G H I J
1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

4

♦

Poziomo: 1. zdrowia lub szkolne, 3.wieńczy Etnę, 4. bardzo dużo 
czasu, 5. trochę inny niż inni, 6. rączka /nie pomyl z ręką/,
7.pierwsze, drugie a czasem i coś więcej, 8. gospodarstwo wuja 
Sama, 10. kłócił się o Basię.
Pionowo: A. łódź ze wschodnich wód, B. słowo twarzy, C. wariat 
Dostojewskiego, D. działał w PRL, E. lepszy niż wafel, 
F. "znalazłem" Archimedesa, G. nie mówi się o nim w domu 
wisielca, H. niewielka ostrość umysłu, I. niektórzy wyważają 
otwarte, J. zniewaga

W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: H-3, J-1, E-8, C-3, G-8, F-1, 
G-6, C-9, H-4, J-3, F-6
Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy 2 
nagrody po 150 tys .zł każda, ufundowane przez Salon 
optyczny "Super Optical" Rybnik, ul. Sobieskiego 18.

Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty 
ukazania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych "żółtych 
skrzynek" /Rynek 12, Kościuszki 54/.

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 1 z hasłem "ZAKAZ - 
NAJLEPSZA PROPAGANDA" otrzymują: Krystyna 
Pustelnik, zam. Poprzeczna 120, 44-293 Jejkowice oraz 
Mariusz Jasik, zam. ul. Chwałowicka 31/21, 44-200 Rybnik.

C P o d  z n a k a m i  z o d i a k u

BARAN - Nawet nie przeczuwasz własnych możliwości - dopiero ktoś bardzo 
Ci życzliwy uświadomi Ci potencjał, jakim dysponujesz. Zrób z niego dobry 
użytek.
BYK - Zauroczenie wyjątkową osobą, jaka znajdzie się w pobliżu, skończy się 
tak samo szybko jak  się zaczęło. Wystarczy, że zniknie z horyzontu, a Twoje 
życie, wróci w utarte koleiny.
BLIŹNIĘTA - Dokonaj selekcji imprez towarzyskich. Na kontynuowanie 
niektórych znajomości szkoda czasu. Przeznacz go na rekreację...
RAK - Nie narzekaj na rzeczywistość, co zapewni Ci spokój i harmonię. 
Werbalizacja niektórych uczuć potrafi wywołać demony. Spróbuj tego uniknąć. 
LEW - Czas pełen rozterek i konieczności dokonania wyboru. Po serii dyskusji 
z najbliższymi, nie musisz się bać, że decyzja będzie pochopna. Czy jednak 
słuszna, okaże się w przyszłości!.
PANNA - Ucieczka przed trudnymi zadaniami i wysiłkiem przybiera u Ciebie 
różne formy. Uważaj, zanosi się na to, że w końcu braknie Ci inwencji i trzeba 
będzie stanąć do konfrontacji.
WAGA - Potrafisz wczuć się w położenie i zrozumieć emocje otaczających Cię 
ludzi. Zapewnia Ci to ich wdzięczność, niekiedy jednak zachęca do 
wykorzystania Twoich dobrych intencji. Otwórz szerzej oczy...
SKORPION - Twój partner okazał się tak słaby, że tylko Twoje 
podtrzymywanie go na duchu pozwala mu funkcjonować! Zastanów się, czy nie 
warto skierować swojej energii w inną stronę?
STRZELEC - Zły humor i zniechęcenie, będące pochodną zawiedzionych 
ambicji, nie powinny zbyt długo zagradzać Ci drogi do wytkniętego celu.
Pełna regeneracja powinna nastąpić na łonie natury!
KOZIOROŻEC- Twoje nieprzeniknione oblicze i dystans do tego co robisz 
odgradza Cię od łudzi. Pozwól wniknąć do Twego świata przynajmniej tych, o 
których wiesz na pewno, że są Ci życzliwi!
WODNIK - Potrzebny jest Ci ktoś, kto wziąłby Cię za rękę i sączył do ucha 
miłe słówka. Takie dowartościowanie podziała na Ciebie jak  najlepszy 
bodziec!
RYBY - Chcesz uciec przed stresem, będącym konsekwencją Twoich własnych 
działań. Za późno na wycofanie się, pozostało tylko dostosowanie się do 
sytuacji.

CFatałachy z naszejFatałachy z naszej szafy

Z żabotem...
Spoglądając dookoła wydaje się, że 

przynajmniej jeden z lansowanych 
ostatnio trendów zejdzie z wyżyn 
wybiegów dla modelek na ulice. Już tu 
i ówdzie, w sklepowych witrynach oraz 
na co bardziej gorliwych 
wyznawczyniach bóstwa zwanego 
modą, ujrzeć można białe bluzki 
przystrojone z przodu falbankami, 
koronkami, kokardami, żabotami. Bluzki 
takie są najważniejszymi i najbardziej 
"widowiskowymi" elementami tzw. 
stylu dandy. Nic nowego pod słońcem! 
Styl ten wypłynął na fali nostalgii za 
latami 70, bo i wtedy miał on spore 
wzięcie. Charakteryzuje się on 
starannością, w ytw ornością oraz 
dyscypliną, zaczerpniętą od angielskich 
dziewiętnastowiecznych dandysów. I jak 
wszystko, co w modzie dla pań jest 
męskiej proweniencji, zachowuje ten 
lekko perw ersyjny smaczek. Do 
wspomnianych białych bluzek nosi się 
najczęściej czarne, choć nie tylko, długie 
dopasowane żakiety, dobrze jak są z

aksamitu, ozdobione złotymi guzikami 
lub pasmanterią, długie spódnice lub 
spodnie. Bluzki te wyglądają również 
świetnie do tak modnych kamizelek, 
również nieodłącznego elementu stylu 
dandy.

Styl ten jest w ostrej opozycji do 
innego, również głośno lansowanego 
pod nazwą "nowi biedni", o czym 
później. Wróżka

5 m inut łam an ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci kasety 
video, ufundowanej przez PUH “ULEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do 
naszych "żółtych skrzynek" /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki z nr 37 otrzymuje: Paulina Święty, zam. 
ul. Sportowa 55, 44-295 Lyski.

W czasie pielgrzymki na Góra św. 
Anny organiście sie przypomniało, 
że zapomnioł zamknąć kościół Leci 
do księdza proboszcza i mu to 
melduje.
-  Nic sie nie bój. Dziś wszystkie 
złodzieje są tu na odpuście!

-  Jak się panu udało przy tak 
lichych zarobkach wybudować tak 
wspaniałą willę?
-  Rzetelnie, odsiedziałem pełne cztery 
lata!

Jednego złodzieja ruszyło roz 
sumienie. Była Wielkanoc i przyszoł 
do spowiedzi wielkanocnej. Pado:
-  Moja ostatnio spowiedź była 24 lot

Śląskie
beranie

temu...
A ksiądz na to:
- Mogłeś jeszcze rok poczekać, 

miołbyś jubileusz!

Roz w jednej celi siedzioł złodziej. 
Posadzili tam do niego nowego. Ten 
stary pyto:
- Za co tu siedzisz?
- Za darmo!
- Ty głupieloku - pado ten stary -  ty 
myślisz, że mie tu płacą?

Sędzia pado do złodzieja:
- Zrobiliście aż siedem włamań w 
ciągu tydnia!
-  No ja. Widzą, że złodziej nie mo 
niedzieli, Wysoki Sądzie.

-  Panie sędzio! To nieprowda. Jo 
tego nie ukradł!
- No, a mocie alibi?
- Co?
-  No, czy wos w tym czasie ktoś z 
bliskich widzioł?
- Na cale szczęście nie, Wysoki 
Sądzie!

W pociągu siedzi młody człowiek i 
żuje gumę do żucia. Naprzeciwko 
siedzi starsza kobieta, patrzy na 
niego i po jakimś czasie mówi:
- Doceniam pana wysiłki rozmowy 
ze mną, ale wie pan, jestem głucha 
jak pień i nic z tego nie wiem, co mi 
pan tu naopowiadał!

Jeden żartowniś w towarzystwie 
opowiada żarty. Nie wytrzymał tego 
dłużej jeden z górników i powiada 
mu:
- Panie, znal pan mojego 
pradziadka?
- Nie, a dlaczego?
-  Bo opowiada pan wszystkie jego 
kawały!

W hotelu gość wola gospodarza:
- Panie, pluskwa po ścianie chodzi
- To wykluczone! O tej porze są ju ż 
wszystkie w łóżku!

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

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

9.00 - 17.00
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