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Dni Rybnika 
w Dorsten

Mieszkańcy Dorsten 
oklaskiw ali nasze 
zespoły na Rynku

Piątek i sobota 8 i 9 października w 
północnow estfalskim  D orsten / 
N iem cy/ upłynęły pod znakiem  
pierwszych DNI RYBNIKA /Rybnik- 
Tage/. Było to ukoronow anie 
dwuletnich zabiegów dra Hansa- 
Joachima THELENA, który w tym 
czasie zrobił wiele dla zbliżenia 
stanowisk dorsteńskiego i rybnickiego 
m agistratu  na tem at celow ości 
zaw iązania i kontynuow ania 
wzajemnych kontaktów. I chociaż do 
formalnego podpisania dokumentów o 
partnerskiej współpracy dwóch miast 
pozostało jeszcze trochę czasu, to 
zaplanowane na wiosnę 1994 roku "Dni 
Dorsten w Rybniku" zapewne przybliżą

sfinalizowanie tych obustronnych 
zamierzeń.

Trzeba przyznać, że tegoroczne "Dni 
R ybnika" w D orsten spełniły  
oczekiw ania organizatorów  i 
uczestników, którzy postawili sobie 
dwa podstawowe cele: prezentacje 
rybnickich osiągnięć kulturalnych w 
Dorsten i poczynienie kroków w 
zawiązaniu wzajemnej współpracy 
gospodarczej.

Prezentacje kulturalne
Bardzo dobrze została przyjęta 
ekspozycja plastycznych prac 
dziecięcych, prezentowanych przez 
Barbarę i Mariana RAKÓW. W imieniu

w szystkich młodych rybnickich 
plastyków oklaski zebrały w Dorsten 
cztery dziewczyny, które niewątpliwie 
były najm łodszym i polskim i 
uczestniczkami imprezy, największe 
jednak poruszenie wprowadziła swym 
tańcem i śpiewem rzęsiście oklaskiwana 
"PRZY G OD A " , która, mimo 
okrojonego do sześciu par składu, 
zaprezentowała wyśmienicie nasze 
miasto. Warto dodać, ze zespół ten 
przyleciał do Dorsten prosto z RPA, 
via Luksemburg. Drugim rybnickim 
zespołem, skupiającym na koncertach 
m iłośników  rocka, była grupa 
“DASHA”, która uwagę słuchaczy 
przyciągała przede wszystkim bardzo 
oryginalnym głosem swej wokalistki - 

Dashy. Właśnie na 
dorsteńskich dniach 
Rybnika nie zabrakło 
rów nież naszych 
sportow ców . W 
sobotnim meczu z SV 
D o r s t e n - H a r d ,  
juniorzy z KS ROW 
wygrali 5:4, zaś o 
dwóch meczach, które 
rozgrywają właśnie w 
bieżącym tygodniu, 
poinform ujem y za 
tydzień. Udane 
koncerty miał też 
CHÓR SENIORA z 
B o g u s z o w i c ,  

c.d. na str. 3

Najkrócej...  E-3 i 594...
Na 1 listopada planuje się 

otwarcie wyremontowanego domu 
towarowego "Merkury" w Rynku.
W odnowionym sklepie będzie się 
sprzedawać to, co przed remontem, 
czyli tkaniny, odzież, obuwie i 
kosmetyki.

Tkaniny powędrują jednak na 
górę, a odzież - na parter. W 
piwnicy domu handlowego ma w 
przyszłości powstać kawiarnia.

K.

Starą
Vox populi, vox dei - zgodnie z tą 

starorzymską maksymą przystanki linii 
PKM łączących Rybnik z 
Wodzisławiem, a więc E-3 i 594, szybko 
wróciły na swoje stare miejsce. Jeszcze 
nie zdążyliśmy się przyzwyczaić do 
nowej trasy, która pewnie nigdy nie 
zostałaby zaakceptowana przez jej 
użytkowników, a problem zniknął. 
Oczywiście nie jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, ale po gorących 
dyskusjach odpow iedzialnych za 
sprawy komunikacji w mieście gremiów

trasą
- odpowiedniego wydziału Urzędu 
Miasta, rybnickiego oddziału PKM i 
M iędzygm innego Związku
K om unikacyjnego. A dyskusję 
w zbudziły oczyw iście p rotesty  
pasażerów w postaci sterty listów i 
urywających się telefonów  na 
"decyzyjnych" biurkach. Również 
nasza redakcja odebrała listy i telefony 
w tej sprawie.

Jeździmy więc starą trasą, kończącą 
się tradycyjnie na Placu Wolności, 

c.d. na str.2

We w torek w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej odbył się koncert 
symfoniczny, inaugurujący obchody 
60-lecia  pow stania w Rybniku 
państwowych szkół muzycznych I i II 
stopnia. Gwiazdą wieczoru była ich 
bardzo znana i ceniona wychowanka 
Lidia GRYCHTOŁÓWNA, która z 
orkiestrą rybnickiej Filharmonii pod 
dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego 
wykonała koncert fortepianowy f-moll 
opus 21 Fryderyka Chopina. 
Zachwycona publiczność zm usiła 
artystkę do trzykrotnych bisów. W 
drugiej części koncertu filharmonicy 
wykonali V symfonię B-dur Franciszka 
Schuberta.

Po występie od przedstawicieli 
rybnickiej szkoły muzycznej Lidia

Grychtołówna otrzymała pamiątkowy 
jub ileuszow y medal oraz 
okolicznościowy list gratulacyjny, zaś 
od aktualnych uczniów  szkoły i 
przyjaciół wiązanki kwiatów.

/wack/

LEGO-BAND w Rybniku
Tylko raz wystąpi w Rybniku 50 osobowa dziecięca orkiestra dęta 

firmowana przez LEGOLAND. Do posłuchania młodych Duńczyków 
zapraszamy na rybnicki Rynek we wtorek 19 października w samo południe. 

W razie niepogody koncert odbędzie się pod zadaszeniem przed Teatrem 
Ziemi Rybnickiej. ZAPRASZAMY !

" Całe życie jest szkołą "

M. Brząkalik odbiera z rąk J. Pillardy-Kozarzewskiej i prezydenta miasta 
symboliczny klucz do nowej szkoły Foto: wack.

Tytułowa sentencja, autorstwa Jana 
Amosa Komeńskiego, towarzyszyła 
oficjalnem u przekazaniu nowego 
gmachu szkolnego uczniom, gronu 
p ro fe so rsk iem u  o raz  d y rek c ji 
Z espołu  Szkół E konom iczno- 
Usługowych w Rybniku. Wzięli w 
nim udział: wojewoda W ojciech 
C Z E C H , kurator ośw iaty w

Katowicach Jan ina  PILLARDY - 
K O ZA R ZE W SK A , dyrektor 
Delegatury Zamiejscowej Kuratorium 
O św iaty w Rybniku E ugen ia  
WIATRAK , ksiądz biskup G erard 
BERNACKI /ongiś absolwent tej 
szkoły/, ksiądz dziekan H en ry k  
JOŚKO /proboszcz parafii, na terenie 

.cd. na str.2
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Wśród rybnickich kandydatów na 
posłów i senatorów, których  
przedstawialiśmy przed wyborami, 
nie było ani jednego, który na pytanie 
o najważniejsze problemy Śląska, nie 
wspomniałby o potrzebie ochrony 
środowiska. Problem ten obecny jest 
już nie tylko w prasie, ale również w 
rozmowach przeciętnych obywateli, 
co świadczy o zwiększeniu naszej 
ekologicznej świadomości. Ochrona 
środowiska to nie tylko ochrona 
powietrza i wody, to również dbałość

obiektach urządzeń przeznaczonych do 
oczyszczania powietrza. Z kolei stare 
zakłady powoli są w te urządzenia 
wyposażane. Przykładem dla Rybnika 
może być kopalnia "Chwałowice", 
która do czasu zainstalowania urządzeń 
odpylających była jednym  z 
największych trucicieli w rejonie /opad 
pyłu był tam trzykrotnie wyższy od 
dopuszczalnej normy/. Jednak po 
zainstalowaniu urządzeń odpylających 
znacznie się tam poprawiła jakość 
powietrza. Można się także pokusić o

razu usuwane i wiatr je powtórnie 
rozwiewa. Ważnym przedsięwzięciem 
je s t m odernizacja targow iska, 
utwardzenie i ogrodzenie jego terenu, 
ujednolicenie pawilonów handlowych 
oraz regularne, codzienne sprzątanie 
terenu po zakończeniu handlu. Na 
uwagę zasługuje fakt, że targowisko 
posiada szalety /z bieżącą ciepłą wodą/ 
z od rębną kab iną dla personelu 
targowiska. Do uporządkowania miasta 
przyczyniło się również powiększenie 
liczby parkingów w centrum.

Mankamentem jest natomiast 
niedostateczna liczba lub całkowity brak 
koszy przyulicznych wzdłuż ulic poza 
ścisłym centrum. Fatalne wrażenie robi 
zaśm iecanie przystanków
autobusowych przez palaczy i tutaj aż 
prosi się, aby władze miasta podjęły 
decyzją o zakazie palenia na wszystkich 
przystankach komunikacyjnych i aby

Raport o stanie 
środowiska

o porządek , utylizacja śmieci itp. 
Wszystkie te problemy znajdują się 
w sferze zainteresowań SANEPIDU, 
Przybliżyła nam je zastępca  
dyrektora rybnickiej stacji Danuta 
MROZEK.

Najbardziej interesuje nas nasze 
najbliższe otoczenie. Z zestawienia 
porównawczego zanieczyszczenia 
atmosfery w miastach ROW-u w 1991 
roku /wyniki za cały rok 1992 nie 
zostały jeszcze opublikowane /wynika, 
że średni opad pyłu /przy normie 200 
g/m kw./ wyniósł w Rybniku 94, ale 
np. w Jastrzębiu i Wodzisławiu po 109, 
a w Żorach 83. Bardziej niepokojąco 
wyglądają inne wybrane składniki. Pył 
zawieszony /przy normie wynoszącej 
50 ng/m. sześć./ w Rybniku wynosił 
126, w Jastrzębiu 134, a w Żorach 121. 
Benzoalfapiren - czynnik rakotwórczy 
/przy normie 10 ng/m sześć./w Rybniku 
wyniósł 50,4, przy 47,5 w Żorach i 
53,7 w Jastrzębiu. Inne składniki jak 
np. ołów, kadm czy fluor nie 
przekraczały dopuszczalnych norm. 
Warto również zwrócić uwagę na 
drastyczne podnoszenie się poziomu 
zanieczyszczeń w powietrzu w okresie 
grzewczym, na co wpływ m ają 
indywidualne kotłownie. Dwutlenek 
siarki /przy normie 32 ng/m sześć./ w 
okresie letnim wyniósł w Rybniku 23, 
ale w okresie grzewczym już 68. 
Podobnie jest z tlenkiem węgla - w 
okresie letnim przypadło go 4,14 mg/ 
m kw., a w zimowym aż 7,5. Bardzo 
niepokojący jest także poziom fenolu 
w atmosferze /przy normie 2,5 ng/m 
sześć./ w okresie letnim jego poziom 
wyniósł 7,4 a w okresie grzewczym 
10,8. Jak już na wstępie zaznaczyłem, 
wszystkie te dane dotyczyły roku 1991. 
Jednak, jak twierdzi Danuta Mrozek - 
zastępca dyrektora rybnickiego 
Sanepidu, na przestrzeni ostatnich lat 
mamy do czynienia ze stałym  
polepszaniem się stanu atmosfery, co 
jest spowodowane z jednej strony tym, 
że przy panującej recesji gospodarczej 
zakłady pracują "na pół gwizdka", a z 
drugiej strony - modernizacją obiektów. 
Istn ie je ustawowy obow iązek 
instalowania we wszystkich nowych

pew ną k lasyfikację poziom u 
zanieczyszczenia w rybnickich 
dzieln icach. W św ietle badań, 
najbardziej zanieczyszczona atmosfera 
je s t w Stodołach, niewiele lepiej 
p rzedstaw ia się sy tuacja w 
Niedobczycach czy Paruszowcu. Z 
kolei do dzieln ic najm niej 
zanieczyszczonych zaliczyć można 
Gotartowice, Kamień i Wielopole.

Warto zaznaczyć, że do tego, aby w 
Rybniku było napraw dę czysto 
potrzebna jest nie tylko modernizacja 
dużych trujących zakładów. Potrzebny 
jest również wzrost świadomości 
mieszkańców miasta, bo właśnie ów 
jeden bezmyślnie rzucony papierek czy 
niedopałek także ujemnie wpływa na 
jego wygląd.

Wyraźną poprawę zauważyć można, 
jeżeli chodzi o usuwanie śmieci w 
centrum  m iasta. O próżnianie 
pojemników jest regularne, widoczna 
je s t także w iększa liczba osób 
sprzątających. Tradycyjnie już dba się 
w mieście o zieleń. Minusem jest brak 
synchronizacji, zdarza się bowiem, że 
zagrabione liście czy chwasty nie są od

ów zakaz był w dostateczny sposób 
egzekwowany. Środki lokom ocji 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz są 
brudne, co wynika najpewniej z faktu, 
że są one przeciążone, stale na trasie. 
Brak jest sanitariatów na nielicznych i 
nie dość przestronnych podmiejskich 
parkingach oraz w miejscach zbiorowej 
rekreacji - w tym szczególnie przy 
zalewie Elektrowni "Rybnik". O ile w 
centrum nie możemy narzekać na brak 
zieleni, nie ma jej w dużych osiedlach 
mieszkaniowych /np. na Os. Nowiny, w 
Boguszowicach, Niedobczycach/. Za 
mało jest placów zabaw dla dzieci, a 
urządzenia są zbyt rzadko odnawiane. 
Szczególnie niebezpieczne są wiosenne 
i jesienne wypalania traw w ogródkach 
przydomowych i działkowych, o czym 
zresztą pisaliśmy niejednokrotnie.

Nie wszystkie problemy wymagają 
podjęcia kosztownych inwestycji, wiele 
niekorzystnych zjawisk ma miejsce 
tylko dlatego, że nie każdemu z nas leży 
na sercu wygląd najbliższego otoczenia. 
SANEPID nie jest w stanie wszystkiemu 
przeciwdziałać, wiele zależy od nas 
samych. JACEK RECLIK

Listy do redakcji

Dziękuję 
za Dni Muzyki 

Organowej
Chciałabym tą drogą podziękować 

wszystkim organizatorom Dni 
Muzyki Organowej w miesiącu 
wrześniu. I tym razem dostarczyły 
one słuchaczom wielu głębokich 
przeżyć. Szczególnym przeżyciem dla 
mnie osobiście był koncert w dniu 21 
września w bazylice św. Antoniego z 
udziałem solistki pani Lidii

Wieliczko z Ukrainy. Zarówno 
repertuar pieśni p. Lidii Wieliczko / 
pieśni Maryjne /  jak i sposób ich 
wykonania poruszył mnie do głębi. 
Myślę, że koncert ten długo będę 
pamiętać zarówno ja jak i moi 
bliscy, z którymi go wysłuchałam. 
Interesująca była też druga część 
koncertu poświęcona muzyce 
cerkiewnej, którą wykonywał chór 
im. A. Mickiewicza. I w tej części 
koncertu z udziałem chóru wystąpiła 
pani Lidia Wieliczko dwukrotnie.

Szkoda, że w koncertach 
uczestniczyło tak mało słuchaczy. 
Myślę, że należałoby bardziej 
rozpropagować wszystkie koncerty.

Dzisiaj wszyscy żyjemy w ciągłym 
pośpiechu i czasem po prostu 
zapominamy nawet o wcześniej 
zaplanowanym pójściu na koncert. 
Dobrze byłoby, gdyby każdy koncert 
przypominany był w kościołach po 
każdej mszy świętej. Rozesłanie 
programu koncertów do szkół też 
może coś tu pomóc. Przecież w 
każdej szkole jest nauczyciel muzyki i 
będzie miał możliwość przypomnienia 
o koncercie zarówno kolegom 
nauczycielom z innej "branży" jak i 
swoim uzdolnionym muzycznie 
uczniom.

WANDA ŚWIEŻA

E-3 i 594...
c.d. ze strony 1

gdzie " w yrosły" now oczesne 
konstrukcje przystanków w "pięknym 
kolorze blue" /na zdjęciu/.

Przeważył więc głos ludu. Co 
ciekawe, to również "głos ludu", tyle 
że mieszkającego przy Placu Wolności, 
zaważył na decyzji przeniesienia 
przystanków E-3 i 594 poza centrum. 
W ten sposób władze miasta wyszły 
naprzeciw  skargom na hałas i 
zanieczyszczenie.

Po przeprowadzeniu tej operacji, nie 
odebrano ze strony postulujących 
ograniczenie ruchu na Placu Wolności 
jego  m ieszkańców  specjalnych 
sygnałów aprobaty tej decyzji. Może 
po prostu nie odczuli specjalnej ulgi? 
Sytuację poprawiłoby niewątpliwie 
wprowadzenie "ekologicznych" czyli 
mniej uciążliwych dla środowiska

autobusów, co nie jest niemożliwe, vide 
Żory. Nie dość, że mniej kopcą, chodzą 
znacznie ciszej.

Problem nie dotyczy oczywiście 
jednej czy dwu linii. Wszyscy, łącznie 
z władzami m iasta i szefami od 
Komunikacji, zdajemy sobie sprawę, 
że lokalizacja szeregu przystanków na 
placu, który mógłby się stać jednym z 
najładniejszych zakątków miasta, 
szczególnie po realizacji pasażu 
łączącego go z Rynkiem, je s t 
niefortunna. Jeżeli nie tu, to gdzie? 
Rozważa się różne koncepcje, które z 
różnych powodów upadają. Z jednej 
strony chcielibyśmy, aby centrum 
wolne było od niedogodności jakie 
stwarzają już nie dziesiątki, ale setki 
przejazdów  zionących spalinam i 
autobusów, z drugiej fajnie jest wsiąść 
do autobusu nieomal przed sklepem...

Darmowa roczna prenumerata naszej 
gazety dla osoby, która ten dylemat 
rozwiąże.

W.R.

" C ałe ży c ie  
je st  szk o łą  "

cd. ze str. 1
której znajduje się szkoła/. Władze 
samorządowe Rybnika reprezentowali 
 Urszula SZYNOL -  przewodnicząca 
Rady Miasta oraz prezydent Józef 
MAKOSZ . Obecni byli również: 
kierownik Urzędu Rejonowego w

połączone z uroczystością z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, na której 
w rączono zasłużonym  w pracy 
dydaktyczno-oświataowej pedagogom 
odznaczenia i nagrody.

W swoim przemówieniu dyrektor 
rybnickiego "ekonomika" mówiła o 
jego 70-letniej historii. Szkoła ta stale 
borykała się z problemem  
zasadniczym: brakiem własnego 
budynku. 1 września br. nowy gmach

Wojewoda Wojciech Czech odznaczył Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
siostrą Zofią Cipkowską, polonistką rybnickiego Liceum Sióstr Urszulanek, od 
września br. dyrektorki liceum urszulańskiego w Poznaniu Foto: wack.

Rybniku Jerzy FRELICH,
prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, 
z terenu których pochodzi młodzież 
uczęszczająca do Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych.

Otwarcie nowej siedziby szkoły 
poprzedziła uroczysta msza święta w 
kościele pod wezwaniem św. Jadwigi, 
na której kazanie wygłosił ksiądz 
biskup Bernacki. W przemarszu do 
budynku szkolnego z towarzyszeniem 
orkiestry dętej wzięła udział młodzież 
rybnickich szkół ponadpodstawowych 
, a także goście z Licee Profesional w 
Mazamet - szkoły zaprzyjaźnionej z 
ZSE-U. D yrektor Małgorzata  
BRZĄKALIK pow ita ła także 
nauczycieli zaproszonych przez 
rybnicką Delegaturę KO i W, gdyż 
przekazanie gmachu szkoły zostało

otworzył podwoje dla 2400 uczniów 
i słuchaczy w 80 oddziałach czterech 
pionów: ekonomicznego,
handlowego, gastronomicznego i 
spożywczego. Skończyła się tułaczka. 
Nowy, piękny gmach służy placówce, 
która wrosła na stałe w rybnickie 
środow isko i zdobyła uznanie 
społeczeństwa. Małgorzata Brząkalik 
w imieniu młodzieży i nauczycieli 
podziękow ała w szystkim , którzy 
przyczynili się do otwarcia nowego 
budynku szkoły. Po przecięciu wstęgi 
i przekazaniu symbolicznego klucza 
przez kurator oświaty J. Pillardy - 
Kozarzewską i prezydenta J. Makosza 
udano się do pięknej auli na akademię, 
którą swymi występami uświetniła 
młodzież z ZSE-U, I LO i LM w 
Rybniku. /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Dni Rybnika 
w Dorsten

c.d. ze str. 1

prowadzony przez Jerzego 
PRZELIORZA. Śpiewacy ubrani w 
górnicze mundury i górnośląskich 
strojach zaprezentowali, zrozumiałe 
również dla Zachodu, nasze ludowe i 
muzyczne tradycje regionalne.

Współpraca gospodarcza

N ie um niejszając w artości 
w spom nianych prezentacji
kulturalnych, sprawy gospodarcze 
omawiane przed tygodniem w Dorsten 
mają dla naszego miasta bardzo duże 
znaczenie. Z dorsteńskim i 
przemysłowcami rozmawiali prezydent 
Józef Makosz, przewodnicząca Rady 
Miasta Urszula Szynol, prezes zarządu 
R ybnickiej Izby H andlow o- 
Przemysłowej Andrzej Żylak oraz

Po rozmowach w dorsteńskim Ratuszu. Od lewej stoją: Hans-Joachim 
Thelen - założyciel Koła Przyjaciół Rybnika w Dorsten, Andrzej Żylak - 
prezes Rybnickiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Urszula Szynol, - 
przewodnicząca Rady Miasta Rybnika, Józef Makosz - prezydent Rybnika, 
Jerzy Siedlaczek - prezes Energo-Inwestu.

prezes “ E nergo-Inw estu” Jerzy 
Siedlaczek. Po przedstaw ien iu  
potencjalnym  partnerom
gospodarczym z Dorsten "rybnickiej 
otwartości i gotowości" na konkretne 
propozycje i działania gospodarcze, 
pojawiły się pierwsze konkretne oferty. 
Jeden z b iznesm enów  w yraził 
gotowość otwarcia w Rybniku filii swej 
firmy, produkującej dywany. Dałaby 
ona zatrudnienie kobietom, zaś do kasy 
m iasta w płynęłyby dodatkow e 
pieniądze z podatków . Inni 
proponowali podobną działalność 
produkcyjną z dziedziny dziewiarstwa 
lekkiego oraz oferty specjalistycznych 
usług transportowych i budowlanych. 
Pośród tych konkretnych propozycji, 
pojawiły się również obawy, czy 
podczas przyszłej współpracy strona 
polska będzie wypłacalna w gotówce 
i czy nie będzie próbowała pokrywać 
należności w towarze, np. w węglu. 
Wątpliwości te rozwiał w swej 
wypowiedzi prezydent Makosz, dając 
za przykład w zorcow o 
przeprowadzoną transakcję zakupu w 
Niemczech kostek betonowych na 
rybnicki Rynek.

Rozmowy gospodarcze zakończyły 
się wstępnym ustaleniem przyjazdu do 
Rybnika grupy niem ieckich  
przem ysłow ców , a głów nie ich 
przedstawicieli z izb przemysłowych z 
Północnej Westfalii .

* * *
Czy próba oceny pierwszych Dni 

Rybnika w Dorsten jest już dzisiaj

Chór SENIORA z Boguszowic oprócz dwóch dużych koncertów, wystąpił 
również na ulicach Dorsten

m ożliw a? N iem ieccy uczestn icy  
imprezy byli oczarowani tym, co 
pokazali rybniczanie. Swoją wagę ma 
również systematyczna i konsekwentna 
praca n iem ieckich propagatorów  
kontaktów z Rybnikiem. Czy zatem 
kontakt z tym miastem ma być rodzajem 
agencji artystycznej, przedmiotem pasji 
społeczników czy polityków...? Kontakt 
z Dorsten daje naszym przedsiębiorcom 
możliwości uczenia się gospodarowania 
i rozwijania wspólnych przedsięwzięć 
gospodarczych, które mogą być tym 
konkretniejsze, im lepiej będziemy się 
ekonomicznie rozwijać i przez to stawać

się coraz lepszymi partnerami. A co 
będzie miało z tego D orsten? Z 
partnerstwa gospodarczego tyle samo 
co my - zysk! zaś z kontaktów osobistych 
- otwarcie na ludzi i inne tradycje.

Zaś zupełnie nowym aspektem 
kontaktów z Dorsten jest uaktywnianie 
się przy tej okazji tam tejszych 
emigrantów z Polski, z Górnego Śląska, 
z Rybnika lat 70 i 80, ale o tym w 
“Abecadle rzeczy śląskich" za tydzień

Zdjęcia i tekst: 
MAREK SZOŁTYSEK

Zaprosili nas... 
__________________J

* ... na koncert Gospel Singers, 
zespołu muzyki niderlandzkiej 

i kwintetu akordeonowego, 
który odbędzie się 

w poniedziałek  
18 października o godz. 18.00 

w sali Biblioteki M iejskiej. 
Zagrają uczniowie Szkoły  

M uzycznej w D eventer 
w Holandii.

W stęp na koncert 
jest bezpłatny.

* ... na targi prom ocyjne 
Ryfam ex 93 połączone  
z sym pozjum  z okazji 

100-lecia Rybnickiej Fabryki 
M aszyn. Targi potrwają  

od 19 do 22 października.

"Złote Certyfikaty" z RPA

"Przygoda" 
w Afryce

Rybnicki Zespół Tańca Ludowego 
" P rzygoda" w swych licznych 
artystycznych wędrówkach po świecie 
zawitał tym razem aż do... Republiki 
Południowej Afryki, by wziąć udział w 
festiwalu tańca, muzyki i pieśni pod 
nazwą " International Eisteddfod 
93" w miejscowości Roodepoort. W tej 
ogromnej imprezie, która odbywa się 
już od 1981 roku ,w 40 kategoriach 
wzięły udział zespoły z 30 krajów ze 
wszystkich kontynentów. I chociaż 
koszt wyjazdu był spory, a 32-osobowa 
grupa pokryła go z własnych kieszeni, 
satysfakcja z występu była pełna. 
"Przygoda" wystąpiła w 2 grupach -

Spotkanie z Małgorzatą Musierowicz

O P T Y M I S T K A

Co to jest bestseller? To książka, 
która sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. 
Ot, na przykład, taka "Pulpecja ” czy 
“Brulion Bebe B ”, “N oelka” czy 
“Opium w rosole”. Nie przypadkiem 
wymieniam ostatnie cztery książki 
M ałgorzaty M USIEROW ICZ, 
pisarki dobrze znanej w Rybniku, 
przynajmniej w "pewnych kręgach" . 
Bowiem ilekroć pytam o którąś z jej

najnow szych pozycji w naszych 
księgarniach, to niemal na pewno 
okazuje się, że w łaśnie, całkiem 
niedawno, ją  sprzedano. Na szczęście 
mam niezłe kontakty wśród cichych 
w ielb icielek  i fanatycznych 
"pożeraczek" jej twórczości. Mogę więc 
liczyć na to, że prędzej czy później 
przeczytam  kolejny tom ... cyklu 
powieści dla dziewcząt - od poznańskiej 
dzielnicy - zwanego "Jeżycjadą".

Nie przypadkiem czytelniczki pisarki 
z P oznania nie zm ieściły się w 
czwartkowy ranek /7 października/ w 
czytelni dla dzieci, gdzie pierwotnie 
planowano z nią spotkanie. Nawet w 
dużej sali konferencyjnej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej trzeba było 
dostawić krzesła. Zajęte były nawet 
schody, gdy wkroczyła postawna dama, 
by bawić nas przez półtorej godziny. 
Wierne czytelniczki już na wstępie 
zelektryzow ała w iadom ością, że 
najbliższe Boże Narodzenie będą mogły 
spędzić z dziewiątym tomem cyklu - 
"D zieckiem  p ią tk u " . W rolach

głównych: Geniusia z "Opium..." i 
Konrad z " B ru lio n u ..." Potem 
usłyszeliśm y fragm ent tej nie 
drukowanej jeszcze pow ieści w 
lekturze autorki, aż inicjatywa przeszła 
w ręce publiczności: pytania, pytania, 
pytania...

W odpowiedzi zaś usłyszeliśmy 
wiele śmiesznych, lecz pouczających 
anegdot z życia pisarki, jej bohaterów 
oraz ludzi, w których prawdziwe życie 
wtargnęła fikcja literacka! Zdarzyło 
się to lokatorkom mieszkania, w 
którym pisarka ulokowała swych 
ulubionych bohaterów  -  rodzinę 
Borejków. Podjęły wyzwanie 
tw ierdząc, że Borejkow ie się 
przeprowadzili, a dokąd? - o tym 
najlepiej wie mieszkająca w pobliżu 
autorka. Tak odpow iadają 
czytelniczkom pielgrzymującym tu z 
całej Polski. Fikcja splata się z prawdą, 
prawda z fikcją.

Dzień współczesny /każdy rozdział 
nosi ścisłą datę/ bohaterów książek 
Małgorzaty Musierowicz niewiele

odbiega od czasu snucia o nich 
opowieści przez pisarkę. Otaczający ją  
św iat " ferm entu je" w w yobraźni 
autorki, która dowodzi, że z szarej 
m aterii życia można wysnuć 
w zruszającą nitkę przyjaźni czy 
sentym entalny wątek m iłości. 
Nieufność i lojalność, szczerość i 
poczucie obowiązku, mądrość i głupota, 
poza i godność - podane ze sporą

Autograf dla tych czytelników 
książek Małgorzaty MUSIEROWICZ, 
którzy nie dotarli na je j spotkanie 
autorskie w Rybniku

szczyptą humoru - są w nas. Prosty 
świat odwiecznych wartości, który /jak 
mówi profesor Dmuchawiec, jedyna 
postać cyklu posiadająca swój 
rzeczywisty pierwowzór/ “nie umiera z 
byle powodu”:

Dobroć ma bowiem ludzkie serce, 
Litość - ludzkie wejrzenie,
Miłość - człowieka postać boską, 
Pokój - jego odzienie.

Małgorzata Musierowicz nie chce iść 
na kompromisy z życiem. Nie pisze dla 
dorosłych, bo dorosłą się nie czuje. Ceni 
"Lalkę" i "Emancypantki" Prusa, nowele 
Katherine Mansfield, nie znosi telewizji 
oraz " H arlequinów " , przez które 
wycofała swój felieton z "Filipinki" do 
" Ex L ib risu" , dodatku " Życia 
W arszaw y" . P osiada rzadki dar: 
umiejętność lekkiego podawania spraw 
ważnych. Nie zgadza się, by Andrzej 
W ajda w planowanym serialu /54 
odcinki na początek!/ przeniósł Jeżyce 
do Krakowa, gdyż leżą w Poznaniu. 
Rozdaje autografy z obowiązkowym 
kwiatuszkiem.

" N iepopraw na" optym istka? 
Naturalnie!

GRZEGORZ WALCZAK

zespół dziecięcy 
zdobył pierw sze 
miejsce w swojej 
kategorii i główną 
nagrodę pod nazwą 
"Złoty Certyfikat" 
oraz dodatkow ą 
nagrodę specjalną za 
80 proc. głosów  
jednomyślnych jury. 
Również grupa 
m ł o d z i e ż o w a  
zdobyła w swojej 
kategorii najwyższy 
laur. "Przygodzie" 
gratulujem y, a
szerszą relację z 
przygód "Przygody" 
na Czarnym Lądzie 
zam ieścim y w
następnym numerze 
"GR".

W.R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 3



Trochę późno, ale zawsze: z I LO 
im. Powstańców Śląskich w Rybniku 
dotarł do nas przepis na udaną 
wycieczkę edukacyjną dla młodzieży. 
Od 4 do 11 w rześnia 40
najzdolniejszych uczniów z klas, w 
których angielski je s t językiem  
wiodącym, przebywało w Danii. 
Wszystko zaczęło się wcześniej, gdy 
na lekcjach prof. Bożeny
STANKIEWICZ ćwiczono pisanie 
listów w języku Albionu. Każdy uczeń 
pisał o sobie: o swoich pasjach, 
zainteresowaniach, miłościach. Listy 
wysłano na ręce dyrektora 10-latki w 
Lunderskov koło Kolding, Lassego 
PETERSENA. Po ich lekturze młodzi 
Duńczycy mieli ułatwiony wybór, bo 
koledzy z Polski mieli zamieszkać w

WYCIECZKA edukacyjna                                             port rybacki, w którym niebezpieczna 
praca i wysoka śmiertelność mężczyzn 
narzuca m ieszkańcom  poważny, 
religijny styl życia. Część grupy 
zw iedzała dom Jana C hristiana 
A ndersena w O densee. Były w 
programie Legoland - eksportowa

ale w topionej w zabytkowe tło, 
architektury. Świat jest mały: w murach 
godnych H am leta wystawa 
staroży tności chińskich, po raz 
pierwszy do obejrzenia poza Chińskim 
Murem.

Historia, ale i dzień współczesny: 
licealiści z Rybnika 
zw iedzają farmę 
hodowlaną świń - są 
świadkami porodu 
s t e r o w a n e g o  
hormonami. I farma, 
w której hoduje się 
krowy: pełna
m e c h a n i z a c j a ,  
obsługa, choć 
uw alana łajnem , 
perfekcyjnie mówi po 
angielsku. Kontrasty 
i ciekaw ostki: 
farm erzy nie
kontaktują się między 
sobą, by nie przenosić 
zarazków  między 
swoimi stadami.

To wszystko 
"oficjalny" program. 
A kto wie, czy nie 
ważniejsze były te 
bardziej prywatne

Młodzi Polacy i Duńczycy w Legolandzie - królestwie zabawy

ich domach.
Na początku września /dzięki hojnym 

sponsorom / z Rybnika w yruszył 
autobus. Po drodze zwiedzano Berlin 
i F lensburg. Po przybyciu do 
Lunderskov i pierwszych powitaniach 
polskich gości uderzyła prostota wnętrz 
i wyposażenia duńskich domów. “Dan 
stil” to wybór naturalnego drewna i 
funkcjonalności. Drugiego dnia 
zwiedzano zachodnie wybrzeże Danii: 
Hvide Sande /Szerokie Piaski/ - duży

duńska kraina zabawy - oraz zwiedzanie 
wyspy Fionii. Młodzi rybniczanie 
poznali rów nież inną duńską 
specjalność: fabrykę śmig do 
wiatraków, które sprzedaje się do 70 
krajów świata, głównie do USA.

Zwraca też uwagę tamtejsza dbałość 
o zabytki: stare domy są pieczołowicie 
ratowane z funduszy gminnych i 
państwowych. Zamek Kolding Hus, 
jedną z duńskich siedzib królewskich, 
odrestaurowano, wprowadzając w 
dawne mury elementy nowoczesnej,

kontakty z duńskimi 
rów ieśnikam i 

zaradnymi, pracowitymi i szukającymi 
własnego miejsca w życiu. Jak Jonas, 
syn Lassego Petersena, który rano jest 
piekarzem, a po południu remontuje 
stary budynek na studio nagrań dla 
własnego zespołu rockowego. Razem 
z bratem Runem - amatorem wyrobu 
gitar - nagrali płytę kompaktową, na 
którą w Danii zwrócono już uwagę. 
Szkoła, z której w pamięci utkwi miła 
atm osfera i lekcja w ychow ania 
fizycznego na kajakach i wreszcie 
warsztat mechaniczny, gdzie sprawdza

Ekspresowa wystawa
W sobotę w szkole prywatnej przy 

ul. Mikołowskiej odbyło się otwarcie 
wystawy prac Danuty
M U SZY Ń SK IEJ-ZA M O R SK IEJ, 
uświetnione spotkaniem z artystką. 
D anuta M uszyńska je s t au to rką 
obrazów, które w postaci pocztówek 
zbierały wszystkie uczennice z połowy 
lat 70. P rzedstaw iały  one 
charakterystyczne portrety dzieci, 
najczęściej dziewczynek, motywy 
m acierzyńskie. W edług obrazu 
“Dziewczynka z gołąbkiem ” wykonano 
gobelin, podarowany przez władze 
państwowe Janowi Pawłowi II w 1979 
roku, z okazji jego pierwszej wizyty w 
Polsce. Malarka obchodzi właśnie 30-
lecie pracy twórczej. Za granicą odbyło 
się ponad 100 wystaw jej prac, w kraju 
było ich oczywiście o wiele więcej.

Podczas wernisażu Danuta Zamorska 
opow iadała o sobie. Pochodzi z 
Wielkopolski, mieszka w Łodzi, gdzie 
ukończyła studia malarskie. Po studiach 
miała trudności ze znalezieniem pracy. 
Początkowo przez 6 lat uczyła rysunku 
w szkole podstawowej i wtedy właśnie 
zaczęła szkicować portrety dzieci.

Jej prace odniosły wielki sukces, 
dzięki czemu mogła podróżować. Z 
wojaży przywoziła zdjęcia, z których 
pow staw ały kolekcje portretów  
"egzotycznych" . Ponieważ w czasie

4 

studiów nie mogła sobie pozwolić na 
kosztowne płótna i farby olejne, 
rysowała na papierze. Kiedy otrzymała 
w prezencie pierwsze pudło farb, 
okazało się, że jest na nie uczulona. 
Portrecistka przyznaje się do wpływu 
socrealizmu, który obowiązywał na 
uczelni w je j 
s t u d e n c k i c h  
czasach. Nigdy 
nie zajmowały jej 
p o sz u k iw a n ia  
f o r m a l n e ,  
koncen trow ała  
się na
podobieństwie i 
przedstaw ieniu 
wdzięku swych 
modelek /kiedyś 
u n i k a ł a  
malowania prac 
na zamówienie, 
ale po załamaniu 
się rynku sztuki 
z a m a w i a n e  
p o r t r e t y  
pozwoliły jej się 
utrzymać/.

O statnio 
D a n u t a  
M uszyńska-Zam orska rozpoczęła 
tworzenie nowego cyklu pod nazwą 
“Spotkania ze śmiercią ”. Wizyta Dani

M. /tak się podpisuje na obrazach/ jest 
efektem podróży na Karaiby, gdzie 
poznała rybniczankę Lucynę Bugla. 
Nawiązana przyjaźń zaowocowała 
towarzyskimi wizytami w naszym 
mieście, a teraz również wystawą w 
szkole, w której uczy się potomstwo L. 
Bugli. Ekspozycja składała się z tylu 
prac, ile udało się autorce zmieścić w 
bagażniku samochodu.

Wizyta u nas trwała krótko, wystawa 
była więc "ekspresowa" - od 16.30 w

sobotę do 13.00 w niedzielę . 
W ernisażow i tow arzyszył popis 
uczniów  szkoły, którzy grali na

Danuta Muszyńska-Zamorska Foto: C. KORUS

się swoje umiejętności, naprawiając 
autentyczne samochody.

Był czas na spotkanie z merem 
Lunderskov, zwiedzanie domu starców 
czy szkoły dla bezrobotnych, gdzie 
bodźcem do przekwalifikowania się jest 
pewność otrzymania /po 2 latach nauki/ 
pracy za pieniądze niewiele większe od 
zasiłku. Musiały się odbyć polsko- 
duńskie zawody kręglarskie, wspólne 
mecze piłki nożnej i koszykówki. 
Polakom utkwi w pamięci nazwa RØD 
GRØD MED FLØDE /duński 
odpowiednik naszego chrząszcza, co 
brzmi w trzcinie/, oznaczająca mus 
owocowy z czerwonym kisielem  
zalanym  śm ietaną. D uńczycy 
zapamiętają szkockie i amerykańskie 
tańce w polskim wykonaniu, które 
spotkały się z owacją /choć łza się w 
oku kręci, że zapomnieliśmy, co to 
mazur, trojok czy polonez/.

Było więc wiele m ożliw ości 
przyjrzenia się duńskiemu życiu, jego 
nowym i starym  tradycjom  czy 
zwyczajom . Na razie między 
Rybnikiem i Lunderskov krążą listy, 
dzwonią telefony. Już w grudniu młodzi 
Duńczycy i Polacy zamierzają się 
spotkać w połowie drogi. A w kwietniu 
przyszłego roku rewizyta w Rybniku. 
Zdaje się, że pod naciskiem rodziców 
duńskie w ładze oświatowe będą 
zmuszone ustąpić od przepisu, który 
zabrania pracować nauczycielom w 
soboty i niedziele. Bo inaczej duński 
tydzień w Rybniku trwałby tylko pięć 
dni.

GRZEGORZ WALCZAK

Pobyt uczniów Rybnika  
odnotowała duńska prasa

instrumentach, śpiewali i deklamowali. 
Była też zbiórka pieniędzy na cele 
samorządu uczniowskiego. Wiele osób 
zakupiło, wraz z autografem artystki, 
plakaty jej autorstwa, po które trzeba 
było stanąć w kolejce, tak wielu było 
chętnych. Szkoła, w której 
zorganizowano ekspozycję, działa od 
początku ubiegłego roku szkolnego. 
Jej założycielką i właścicielką jest 
Jolanta ŁUCZYŃSKA. W szkole 
dz ia ła ją  w szystkie klasy szkoły 
podstawowej oprócz IV i VIII oraz I 
klasa liceum.

Szkoła, oprócz realizacji 
ministerialnego programu nauczania, 
oferuje rozszerzony tok nauki języków 
/angielski już od klasy pierwszej, 
niemiecki od trzeciej - docelowo po 5 
godzin w tygodniu/ oraz rozbudowane 
wychowanie fizyczne. Dzieci ćwiczą w 
tygodniu 3 godziny na sali 
gim nastycznej, godzinę pływają, 
godzinę grają w tenisa. Oprócz tego 
przez 2 godziny mogą korzystać z 
gimnastyki korekcyjnej. Poza tym są 
kółka zainteresow ań - np. kółko 
taneczne.

Szkoła mieści się w Domu 
K atechetycznym  przy parafii 
św. A ntoniego, nie ma jednak  
charakteru wyznaniowego. Nauka 
religii odbywa się tak. jak w szkołach 
państwowych. Miejsce wybrano ze 
w zględu na to, że budynek był 
dostosowany do nauki, od początku 
przeznaczono go na ten cel. Poza tym 
ze szkoły jest blisko do obiektów

Nasze propozycje
Teatr Ziemi Rybnickiej

15 października, godz. 10.00, CHŁOPIEC 
Z GWIAZD, spektakl dla dzieci, cena 
biletów 25.000 zł
16 października, godz. 18.00, MEETING 
KABARETOWY, wykonawcy: Marcin 
Daniec oraz Marta Zwierżańska i 
Tadeusz Leśniak, cena biletów 80.000 zł
17 października, godz. 17.00, Stanisław 
Moniuszko: STRASZNY DW ÓR w 
wykonaniu Opery Śląskiej z Bytomia, cena 
biletów 90.000 i 60.000 zł

Kino Premierowe przy TZR
15 i 16 października, godz. 16.30 i 19.15, 
IND OCHIN Y, prod. franc ., grają: 
Catherine Deneuve, Vincent Perez, reż. 
Reqis Wargnier, cena biletów 30.000 i 
20.000 zł
18 -  21 października, godz. 16.00 i 18.30, 
JURASSIC PARK, prod. USA, reż. Steven 
Spielberg, cena biletów 30.000 zł

Klub Filmowy EKRAN przy TZR
18 października, godz. 19.00, filmy z 
BUSTEREM  KEATONEM  /" Głos z 
g łęb iny" , " Policja" , "Tydzień" / oraz 
JEZEBEL, prod. USA z wielką rolą BETTY 
DAVIS oraz Henry’ego Fondy, reż. 
Wiliam Wyler, wstęp za okazaniem 
karnetów

Mała Scena Rybnicka
16 października, godz. 19.00 - 1.00, 
WIDEODYSKOTEKA, wstęp 35.000 zł

Kino APOLLO
15 -  17 października, godz. 15.30,
18.00, 20.15 w niedzielę 10.30, 13.00,
15.30, 18.00, 20.15, JURASSIC PARK, 
prod. USA, cena biletów 35.000 zł
16 października, GODZ. 20.00 - 2.00, 
DYSKOTEKA, wstęp 20.000 zł

Kino WRZOS - Niedobczyce
17 października, godz. 17.00, 
SUBLOKATORKA, thriller prod. USA
19 października, godz. 19.00 - 23.00, 
DYSKOTEKA

Kino ZEFIR - Boguszowice 
17 -  21 października, godz. 17.00 i 19.00, 
FAŁSZYWY SENATOR, prod. USA 

Kino VEGA - Żory
1 5 -2 1  października, godz. 10.30, 13.00,
15.30, 18.00, 20.30, JURASSIC PARK,
prod. USA. /gw/

Wszystkim nauczycielom z SP 5 z 
okazji ich święta życzymy wszystkiego 
najlepszego i dużo cierpliwości.

Klasa VIII D

P.S. Osobne życzenia dla naszej 
wychowawczyni pani Joanny 
Niedobeckiej.

*  *  *

Z okazji Dnia Łącznościow ca 
wszystkim pracownikom UPT Rybnik 3 
życzę dużo zdrowia i zadowolenia z 
pracy, a doręczycielom na nadchodzącą 
zimę przychylnej aury.

Ala MAŁŻ

sportowych przy ul. Powstańców. 
Niestety, wszystkie te atrakcje są 
kosztow ne - nauka w szkole 
podstawowej kosztuje 1.600.000 zł / 
płatne przez 12 miesięcy w roku/, w 
liceum  - 2 .300.000 zł. Po
przygotow aniu wystawy Danuty 
M uszyńskiej, szkoła ma zam iar 
zorganizować inne imprezy, otwarte 
dla mieszkańców miasta.

K. M.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



A b e c a d ło
R zeczy

Ś lą sk ic h

Jakżech chodziył do szkoły
Uczyli mie rechtory
Piwo pić, w karty grać i z dziołchami
tańcować!
Piosenki tej nauczył mnie dziadek. Ta 
beztroska muzyczna sielanka ma się 
oczywiście nijak do surowej szkoły 
pierwszej połowy XX wieku. Jaka 
zatem była szkoła, którą ukończyli nasi 
pradziadkowie, dziadkowie i rodzice? 
Otóż była przede wszystkim jaskinią 
strachu, zwłaszcza dla chłopaków, 
którzy obrywali trzciną przy każdej

Rechtory
znaczyły dawniej zaledwie trochę 
więcej niż glaca /łysina/.

A co na to rodzice? Zjawisko to 
należy rozpatryw ać w szerokim  
kontekście ów czesnych praktyk 
wychowawczych, kiedy dzieci 
traktowano bardziej surowo. Rodzice 
wymierzali surowe kary cielesne i było 
to rzeczą normalną. Podobnie zatem, 
przy pow szechnej akceptacji, 
zachowywał się nauczyciel, który 
przecież działał w dobrej wierze. 
Surowi przedwojenni pedagodzy byli 
przew ażnie bardzo dobrym i

Jak-ż ech  c h o -d z iy ł  do s z k o - ły , u -czy -li m ie r e c h -to -r y

P i-w o  p ić  w  k a r -ty  g r a ć  i z  d z io ł-ch a-m i ta ń -c o -w a ć ta ń -c o -w a ć

nadarzającej się okazji: za rozmawianie, 
bójki na przerwach, za zapomnienie 
lub niezrozumienie jakiejś formułki. 
Moja babcia opowiadała o swoim 
rechtorze /nauczycielu/, że bił po rękach 
specjalnie namoczonym kijem i samym 
wyglądem budził powszechny strach. 
Kiedy wszedł do klasy, to wszystkie 
dzieci milkły w oka mgnieniu i nie do 
pomyślenia było, aby ktoś rozmawiał. 
Kiedy mówił "wyciągamy zeszyty", po 
sekundzie wszyscy wlepiali już oczy w 
kartki i trzymali pióra nad kałamarzem. 
O nauczycielu tym krążyły nawet 
zmyślone opowiadania, że ubrania 
dobiera w zależności od nastrojów. Co 
miało znaczyć, że będąc przykładowo 
w szarym ancugu /ubraniu/ - jest 
wściekły i należy przed nim uciekać, 
zaś przychodząc do szkoły w czarnym 
szkecie /marynarce/ - jest w lepszym 
nastroju i może dzisiaj nikogo nie zbije. 
Dalej, dzieci straszyły się wzajemnie, 
że ten nauczyciel nie lubi rudych lub z 
długimi włosami. A długie włosy

fachowcami, a po latach czasami z 
sympatią wspominali ich tłuczeni za 
młodu wychowankowie.

Trafiali się oczywiście nauczyciele 
sadyści, ale i dzisiaj tacy bywają, tyle 
że metody się zmieniły.

Dawne metody 
w y c h o w a w c z e  
z o s t a ł y  
w s p ó ł c z e ś n i e  
ocenione bardzo 
negatywnie, a stara 
surow a szkoła 
przechodzi obecnie 
w drugą skrajność, 
w całkow ity 
w y c h o w a w c z y  
l i b e r a l i z m .
Tendencja ta, choć 
pow stała w 
g a b i n e t a c h  
psychologów  i 
psychoterapeutów, 
je s t dla
w ychow ania i

kształcenia, jak się wydaje, drogą do 
nikąd. Usiłuje bowiem zlikwidować 
całkowicie stres. Co jednak zrobić, 
kiedy uczeń identyfikuje stres z 
w ysiłkiem  uczenia? Sytuacja ta 
doprowadziła do tego, że w niektórych 
krajach zachodnich nauczyciel bez 
trudu może zostać złośliwie oskarżony 
przez ucznia np. o napastowanie 
seksualne, gdy tymczasem tylko bez 
świadków tłum aczył mu coś w 
bibliotece czy na zapleczu gabinetu. 
Podobnie odpytywania wobec klasy 
odchodzi powoli w zapomnienie, gdyż 

może to stw arzać 
zaham owanie w 
młodej psychice 
ucznia. W Polsce 
tendencje takie są już 
obecne, a w ielu 
nauczycielom  źle 
zachowująca się grupa 
klasowa nie pozwala 
przeprowadzać lekcji. 
Co zatem zostaje 
nauczycielow i? A 

może po lubienie czasów retro? 
Sukcesów w zaklinaniu czasu życzę 
wszystkim nauczycielom z okazji ich 
święta - DNIA NAUCZYCIELA, 
przypadającego na 14 października.

MAREK SZOŁTYSEK

Szkoła przy dawnym kościele "na górce"
— Ze starych Ksiąg

p arafia lnych parafialnych

Szkołę stanowił drewniany budynek, 
który był zarazem mieszkaniem rektora 
szkoły, w zględnie organisty . 
Oczywiście budynek szkolny w ciągu 
długich wieków istnienia szkoły trzeba 
było kilkakrotnie odbudować. W XVII 
i XVIII wieku dbałość parafian o szkołę 
była nieszczególna. Około roku 1680 
obywatele rybniccy zbudowali nową 
drewnianą szkołę o dwóch dużych 
izbach. Ten drewniany budynek około 
roku 1750 był ju ż  całkow icie 
zrujnowany i nie zamieszkały. Rektor 
szkoły wynajął wówczas dla siebie, za 
zgodą m agistratu, m ałą chałupę 
należącą do szpitala m iejskiego. 
Wprawdzie jeszcze raz ten drewniany 
budynek został odbudow any na 
dawnym miejscu przy "kościele na 
górce’’, lecz była to już ostatnia szkoła 
na tradycyjnym miejscu. Pod koniec 
XVIII wieku zaznaczyła się także w 
Rybniku nowa epoka. Przejawiło się to 
m.in. w tym, że najpierw zburzono ów 
średniowieczny kościół N.M.P. na 
wzgórzu, a zbudowano kościół M.B. 
Bolesnej, zaś w r. 1818 zlikwidowano 
starą drewnianą szkołę przy zburzonym 
kościele, a zbudow ano now ą 
murowaną, przy nowowybudowanej 
świątyni. Z dziejów tej szkoły warto 
przedstawić następujące szczegóły: już 
w listopadzie 1797 r. magistrat zwraca

się do władz królewskich, aby nie tylko 
kościół, lecz i szkołę zbudowano w 
samym mieście, a nie na starym miejscu 
na górce, za miastem. Pisano, że szkoła 
na wzgórzu je st n ieosłon ię ta  od 
wichrów, dzieci z miasta mają do niej 
uciążliw ą drogę, narażone są na 
n iebezpieczeństw o ze strony 
wałęsających się psów i licznych 
wozów furmańskich. "To wszystko - 
pisze magistrat - odbiera rodzicom chęć 
wysyłania swych dzieci do szkoły, która 
dlatego też często świeci pustką" . 
K ościół M.B. B olesnej stanął 
wprawdzie w mieście, ale dziatwa 
szkolna jeszcze przez blisko 
dwadzieścia następnych lat chodzić 
musiała do starej szkoły na górce. Były 
to bowiem czasy wojen napoleońskich 
- ludność uciskana przez ciężary 
wojenne, m iasto zadłużone, nie 
myślano o nowych budowlach. Żeby 
zbudować nową szkołę tuż przy 
kościele, trzeba było wykupić grunt 
przylegający do parceli kościelnej.

A należał on do dzwonnika Kapsy, 
który odsprzedał go i wybudował dom 
gdzie indziej. Nowa szkoła murowana 
gotowa była w roku 1818, nazywano ją  
"wielką", gdyż posiadała 3 sale szkolne 
i 3 mieszkania dla nauczycieli. Na 
pustym placu szkolnym rektor szkoły -

Łończyk założył dla siebie ogródek jako 
ekwiwalent za ogród, który posiadał 
przy starej szkole.
Zresztą starą szkołę na licytacji nabył 
właśnie rektor Łończyk na własność, a 
po jego śmierci ten stary budynek / 
względnie parcela/ jeszcze kilka razy 
zmieniał właściciela. Wreszcie w 1897 
r. gmina kościelna nabyła ten grunt dla 
powiększenia cmentarza, rozebrano też 
wtedy stare zabudowania.
Obecnie na miejscu murowanej szkoły 
z 1818 roku stoi Szkoła Podstawowa 
nr 9.

Opracował: J.R.

Zapraszamy naszych Czytelników 
do wspólnego oglądania zdjęć 
z wakacji.
Wystarczy przyjść do redakcji z 
ciekawym zdjęciem, które po 
skopiowaniu natychmiast 
zwrócimy. / Można też wrzucić je do 
naszych "żółtych skrzynek" /.
Autora najsympatyczniejszego lub 
najbardziej "odjazdowego" zdjęcia 
firma "EKSPRES FUJI" Rybnik, 
ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym 
wywołaniem i wykonaniem odbitek 
z dwóch rolek filmu.

Wybory parlamentarne już za nami. 
Jedni są zadowoleni, inni rwą włosy z 
głów - aby tylko nie rozpoczęła się fala 
" zw iększonych zakupów " mąki, 
makaronów czy oleju... Czas pokaże.

Zainteresowałem się nastrojami 
politycznymi młodego pokolenia. 
Sondaże mówiły, że partie lewicowe 
otrzymały równie wysokie poparcie 
wśród wszystkich grup wiekowych i 
zawodowych, przeprowadziłem więc

ujawnia poglądy i nastroje młodzieży 
z liceów, tej, którą zwykło się uważać 
za najświatlejszą grupę młodych ludzi 
w tym wieku. I według nich 5- 
procentow ego progu głosów  nie 
osiągnęłyby: PSL, "Ojczyzna", Partia 
X, " S am oobrona" , M niejszość 
Niemiecka i PC. Zaś najwięcej procent 
głosów otrzymałyby według kolejności: 
UD-24 procent, Ruch Autonomii Śląska 
- 12,5, SLD-10,7, KLD-8,9, BBWR-

Co by było, gdyby ?

Rzeczpospolita Licealna
małą ankietę pośród młodzieży IV 
Liceum O gólnokształcącego w 
Rybniku, by to sprawdzić. W sposób 
tajny, przypadkowo wybrana grupa 112 
uczniów reprezentująca wszystkie 
cztery roczniki /15-18/ otrzymała dwa 
pytania: 1. na jaką partię głosowałbym? 
2. na ja k ą  p artią  na pewno nie 
zagłosowałbym?

Z grupy tej nie chciało głosować 
jedynie 7 osób, a zatem "frekwencja 
wyborcza" była wysoka, bo aż 93,75 
procent. Wyniki były następujące: na 
SLD -12 głosów, PSL - 6, UD-27, UP- 
6, K PN-7, BBW R-8, K LD-10, 
"Ojczyzna" - 2, "Solidarność" -  1, 
Partia X - 4, Ruch Autonomii Śląska 
- 14, Mniejszość Niemiecka - 1, PC- 
1, UPR - 7.

Zaś na następujące partie uczniowie 
na pewno nie oddaliby głosu: SLD - 30 
głosów najwyższej dezaprobaty, 
PSL-9, UD-0, UP-0, KPN-3, BBWR- 
15, KLD-1, “O jczyzn a”-17, 
“Solidarność”-7, Partia X-9, Ruch 
Autonomii Śląska -0, Mniejszość 
Niem iecka-4, PC-3, UPR-0, 
“Samoobrona” - 6.
O dpow iedź na pierw sze pytanie

7,12, KPN-6,25, UPR-6,25, UP-5,3. 
K iedy następnie w przybliżeniu  
przeliczamy te cyfry na ilość mandatów 
w Sejm ie to wynika, że partie 
otrzym ałyby: U D-29,5 procent 
mandatów w Sejmie, Ruch Autonomii 
Śląska - 15,4, SLD-13, KLD-10,95, 
BBWR-8,75, KPN-7,7, UPR-7,7, UP- 
6,5. A więc "Rzeczpospolita Licealna" 
potrafiłaby skonstruować rząd - np.: 
UD, KLD, BBWR i Ruch Autonomii 
Śląska z 64 głosami w parlamencie.

Ciekawe też są odpowiedzi na drugie 
pytanie, które choć nie wpłynęłyby na 
wynik "wyborów", pokazują konkretne 
sympatie i antypatie młodych ludzi.

Wyniki szkolnych wyborów nie 
mogą być oczywiście traktowane 
miarodajnie, gdyż odpowiadało zbyt 
mało osób, które dodatkowo mogły się 
trochę sugerować znanym już podczas 
badania rezultatem  wyborów. 
Zachęcamy więc nauczycieli np. 
" W iedzy o sp o łe cze ń stw ie" do 
przeprowadzenia na swoich lekcjach 
podobnych " w yborów " i 
poinformowania o wynikach "Gazety 
Rybnickiej".

MAREK SZOŁTYSEK

Opoce i dobremu duchowi rodziny 
Danucie R. z okazji urodzin 
wszystkiego dobrego życzą bliscy.

* * *
17 lat temu na świat przyszła fajna 
koleżanka Kasia. Z okazji urodzin 
dużo szczęścia, zdrowia, dobrych 
wyników w nauce oraz jak najwięcej 
uśmiechu na twarzy życzą:

Baśka i Rysiek

Zdjęcie 
z wakacji

Zdjęcie
S ę d z i m i r a
Szulika

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



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

Zarząd Miasta Rybnika

ogłasza przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m kw. 
powierzchni użytkowej na działalność handlowo-gospodarczą

Lp.: Adres lokalu pow. lok. wizja godz. stawka wyjść. za 1 m kw.

Rynek 1 87,70 25.10.93r. 9-11 80 tys. zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu 
Miasta Rybnika tel. 24-168 lub 25-344. Przetarg odbędzie się w dniu 28 
października 1993 r. o godz. 10-tej w sali nr 37 na I piętrze budynku Urzędu 
Miasta Rybnika , ul. Chrobrego 2. Vadium wynosi 5 mln zł za lokal, które 
należy wpłacić w kasie Urządu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu przetargu 
do godz. 9.30.

Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne przetargu w wys. 100 tys. 
zł. Zastrzegamy sobie prawo nie skorzystania z ofert bez podania przyczyny.

Kronika policyjna

Miał kopane
Przy ulicy Wolnej w Ligocie jeden z 
mieszkańców Rybnika zaczął umyślnie 
kopać w karoserię fiata 126p, powodując 
uszkodzenia drzwi i zderzaków. Straty 
wyniosły 3,5 mln zł.

Śmierć na drodze
4 października o godz. 21.20 w 
Gotartow icach na ulicy Żorskiej 
ciężarowy mercedes potrącił 47-letniego 
mężczyznę, który  szedł środkiem pasa 
ruchu w kierunku nadjeżdżającego 
pojazdu. Pieszy w wyniku wypadku 
poniósł śmierć. Prokurator zarządził 
sekcję zwłok. 26-letni kierow ca 
mercedesa był trzeźwy.

Złodziej - radioamator 
W nocy z 3 na 4 października przy ulicy 
1 Maja w Chwałowicach włamano się 
do samochodu zaporożec poprzez 
wybicie szyby. Skradziono karton z 
częściami radiowo-telewizyjnym i, 
głośnik i teczkę z dokumentami wartości
5 mln zł.

Pożar od grzałki
4 października w mieszkaniu przy ulicy 
Astronautów w Boguszowicach 74- 
letnia kobieta pozostawiła w pokoju 
w łączoną grzałkę elektryczną. 
Zapomniała ją  wyłączyć, w wyniku 
czego powstał pożar. Od grzałki zajęła 
się szafa z ubraniami. Zniszczeniu uległo 
całe wyposażenie mieszkania i tynki 
wewnętrzne. Straty wyniosły 20 mln zł.

Kolejny samobójca
5 października ok. 1.00 w nocy w pobliżu 
basenu Domu Kultury kop. "Rymer" 
znaleziono na drzewie wiszące zwłoki 
mężczyzny. Popełnił on samobójstwo 
poprzez powieszenie się na pasku od 
spodni. Miał 22 lata.

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.

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.

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 15 do 21 października - Rybnik, ul. 
Reymonta, tel. 27-151

Z łomem po biżuterię
M iędzy 8.00 a 12.00 w dzień 5 
października włamano się do mieszkania 
przy ulicy św. Józefa. Sprawcy wyważyli 
drzwi i skradli biżuterię wartości 2,8 
mln zł.

Orion-super
6 października między 6.00 a 18.00 miało 
miejsce włamanie do mieszkania przy 
ulicy Orzepowickiej. Sprawcy weszli 
do środka po wypchnięciu okna i skradli 
telewizor “Orion”, magnetowid “Orion” 
i wieżę stereofoniczną. Straty wyniosły 
20 mln zł.

Skok z okna
7 października o godz. 19.30 przy ulicy 
św . Józefa popełniła samobójstwo 
kobieta, wyskakując z IX piętra. 
Prokurator odstąpił od sekcji zwłok.

Skradli odkurzacz 
Z domu przy ulicy Niedobczyckiej w 
Jejkowicach podczas nieobecności 
w łaścicieli skradziono odkurzacz 
"Zelmer" i radiomagnetofon “Tristan” 
o wartości 4 mln zł. Złodzieje wypchnęli 
cegły zastawiające okno piwniczne i po 
wejściu do środka dokonali kradzieży. 
Nie wiadomo kiedy to się stało. 
Właściciel mieszkający w Niemczech 
nie zaglądał do domu od 15 sierpnia do

Udawali
Rosjan

Rybnicka policja ujęła niedawno 
sprawców napadu na sam otnie 
m ieszkającego mężczyznę w 
Jankowicach. Obaj napastnicy to 
recydywiści, karani w przeszłości za 
podobne przestępstwa. Jeden z nich 
dokonał tego napadu podczas tzw. 
“niepowrotu” z przepustki z zakładu 
karnego.

Okoliczności przestępstwa były na 
tyle sensacyjne, że początkowo 
policjanci mieli wątpliwości czy w ogóle 
do niego doszło.

W nocy z 30 na 31 sierpnia do 
mieszkania przy ulicy Krótkiej w 
Jankowicach dokonano włam ania 
podczas obecności właściciela. Jeden 
ze sprawców wszedł do środka i wpuścił 
swoich dwóch wspólników. Napastnicy 
zarzucili pokrzywdzonemu na głowę 
tkaninę i związali mu ręce i nogi. Zaczęli 
go bić laską bambusową i kopać po 
całym ciele. Przyduszali również swoją 
ofiarą kołdrą. Napastnicy żądali wydania 
pieniędzy i kosztowności. Napadnięty

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

PIES CZEKA NA CZŁOWIEKA

Szukam dobrego miejsca dla 
dwóch 7-tygodniowych szczeniąt 
małych brązowych kundelków - 
dzieci przygarniętej przeze mnie 

suczki.
Ewa PODOLSKA, tel: 288-25.

jednak żadnych kosztowności nie 
posiadał. Przestępcy zaczęli więc 
przeszukiwać mieszkanie. Zabrali sprzęt 
radiowo-telewizyjny, gotówkę, aparat 
fotograficzny, odzież, zegarek, alkohol 
i artykuły spożywcze. Poszkodowany 
wycenił straty na 20 mln zł. Napastnicy 
przebywali w budynku około półtorej 
godziny. Gdy uciekli, napadnięty 
mężczyzna doczołgał się do wyjścia i 
zaczął wzywać pomocy. Udzielili mu 
jej sąsiedzi, wzywając pogotowie i 
policję. Po intensywnym śledztwie 24 
września policjanci rybnickiej KRP 
zatrzymali dwóch sprawców napadu. 
Przyznali się oni do tego czynu i opisali 
całe zdarzenie zgodnie z zeznaniami 
pokrzywdzonego. W wyniku 
przeszukań odzyskano część 
skradzionych przedmiotów. Zatrzymano 
również pasera, który kupił je za niską 
cenę - 4 mln zł. Wobec sprawców 
Prokuratura Rejonowa zastosowała 
areszt tymczasowy. Obaj pochodzą z 
miejscowości Lipno, z tym, że jeden z 
nich jest obecnie mieszkańcem Rybnika. 
Pracował jako górnik w kopalni 
"Rymer". Drugi - mieszkaniec Lipna - 
odbywał właśnie wyrok w Zakładzie 
Karnym. Trzeciego sprawcy napadu 
policji nie udało się na razie ująć - 
wyjechał z Rybnika "w Polskę" . Trzej 
wspólnicy napad dokładnie zaplanowali. 
Aby zmylić poszkodowanego 
posługiwali się łamanym językiem 
rosyjskim, mówiąc do siebie per 
“Wania” i “Grisza”. Wspominali też o 
rosyjskiej mafii, by go wystraszyć i 
zdezorientować. Dwaj ujęci sprawcy 
napadu mają na swoim sumieniu kilka 
innych kradzieży z włamaniem. W 
sierpniu " obrobili" wspólnie bar 
"Górnik" przy ulicy Rymera, kradnąc 
wódkę, wino i piwo o wartości pond 9 
mln zł. We wrześniu z kiosku przy ulicy 
Górnośląskiej skradli papierosy, wody 
kolońskie i płyny o wartości ponad 21 
mln zł. Natomiast mieszkaniec Lipna 
na początku sierpnia okradł również bar 
“Mikrus” przy ulicy Rymera, skąd zabrał 
magnetofon, kalkulatory, zapalniczki i 
papierosy wartości około 5 mln zł.

/jak/

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.

 SPRZEDAM
• S k o d ę  F a v o r it
• X/91, garażowana
• Tel. Żory 342-913 po 15.00

S a lo n  
optyczny

S UPER O PTICAL 
oferuje:

*  Wszechstronne badanie wzroku 
przy pomocy najnowocześniejszych 
urządzeń

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

*  Okulary przeciwsłoneczne 
RAY-BAN

Rybnik, ul. Sobieskiego 18 
te l. 2 6 -368

Samotni, wieczorki “Magnolia” 
Rybnik,

niedziela od 16.00 
Organizujemy również: 

wesela, stypy itp.

Pudle czarne, tanio sprzedam. 
Czyżowice, tel. 511-021.

ZAMKI, JUNKERSY, NAPRAWY 
DOMOWE, RÓŻNE 

T A N I O  - TEL. 27774

r
EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie 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

Lakiery 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 sch ab
w o ło w e
ex tra

szy n k a  w p. 
g o to w a n a ś lą s k a

TARG 64 72 99 52

HERMES 67,5 80 110 57

PIOTROWSKI 65 77 100 -103 52,2

Owoce/Warzywa j a b łk a w in o g ro n a c e b u la z ie m n ia k i

TARG 4 - 5 2 1 -2 5 4 - 6 1,5

HERMES 4 33 5 1,5

ul. św. Jana 5 26 4,5 1,5

Spożywcze m a s ło cu k ier ja jk o m ąk a

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

HERMES 9 11 2 7 - 8

JAN NOGA 8,5 10,5 2 7 ,5 -8

WALUTY d o la r m ark a c z e s k a fra n cu sk a

Pewex duży 19520U9650 12070Y12150 655\660 3430\3490

HERMES 19500YL9650 10070U2180 655\665 3430\3480

JAN NOGA 19300\19700 12000W12200 630\665 3350\3500

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Ż U Ż E L  ŻUŻEL 

W II lidze
Wszystko już jasne, cud się nie zdarzył 

i żużlowcy ROW-u Rybnik, zajmując z

dwunastoma punktami przedostatnie 
miejsce w tabeli, spadli do drugiej ligi. 
Wspólnie zresztą ze Stalą Rzeszów, która 
również zgromadziła na swym koncie 
dwanaście punktów. W ostatnim meczu 
w Bydgoszczy rybniczanie nawet nie 
nawiązali walki z jeżdżącą w krajowym 
składzie POLONIĄ Bydgoszcz, 
przegrywając gładko 67:23. Tor był 
grząski i jeżdżący zazwyczaj na twardych 
torach nasi żużlowcy nie radzili sobie z 
nim zupełnie, przyjeżdżając na metę 
długo po gospodarzach. By dostarczyć 
widzom choć trochę emocji, Tomasz 
Gollob w jednym  z wyścigów 
wystartował dopiero wtedy, gdy rywale 
wchodzili już w pierwszy łuk, w chwilę 
później był już na pierwszym miejscu. 
Żal było patrzeć... Rybniczanie 
potwierdzili tym kiepskim występem 
potoczną opinię, że są zespołem jak na 
razie za słabym na pierwszą ligę.

Taki koniec sezonu jest z pewnością 
porażką, choć z drugiej strony już dziś 
wiadomo, że przyszłoroczna ekstraklasa, 
w której ścigać się będą tegoroczni 
drugoligowcy Włókniarz Częstochowa

i Wybrzeże Gdańsk, nie będzie już tak 
ciekawa, a je ś li drużyny dwóch 

b e n i a m i n k ó w  
zdołają  razem 
uzbierać tyle 
punktów , ile 
uciułała w tym roku 
ostatn ia drużyna 
tabeli, uznać to 
trzeba będzie za 
s p o r ą  
niespodziankę, ale 
to w końcu nie nasze 
zmartwienie.

W przyszłym 
sezonie pasjonować 
się będziemy drugą 
ligą, co
n i e r o z e r wa l n i e  
związane jest ze 
z m n i e j s z e n i e m 
ilości widzów na 
s t a d i o n o w y c h  
trybunach. Ale 
zastanówmy się 
przez moment nad 
p r z y c z y n a m i  
spadku rybniczan. 
Według wszelkich 
znaków na ziemi i 
niebie drużyna w 
tym składzie 
p e r s o n a l n y m  

dokonała już  swojego żywota. 
Nieszczęściem rybnickiego żużla i jego 
wiernych kibiców będzie, jeśli zespół w 
niezmienionym składzie walczyć będzie 
w przyszłym roku o awans. Niestety, 
niektórzy zawodnicy już nie pasują do 
ekstraklasy stawiającej przed każdą 
drużyną bardzo konkretne wymagania. 
W kilku przypadkach zawodnicy 
najlepsze czasy mają już za sobą. a same 
nazwiska mogą co najwyżej przestraszyć 
rywali i nic więcej. Tymczasem to 
rybniczanie w wielu meczach 
wyjazdowych startowali poważnie 
wystraszeni, co można było 
zaobserwować na torze. Drużynie 
zabrakło lidera, zaś najwaleczniejszego 
zaw odnika drużyny Adama 
PAW LICZKA niem iłosiernie 
prześladowały kontuzje. Zawodnicy 
młodszego pokolenia nie poczynili 
spodziewanych postępów, a już na 
pewno nie stanowili trzonu drużyny. 
Obcokrajowiec Filip BERGE był 
zawodnikiem przeciętnym, a co gorsza 
dostosował się idealnie do reszty zespołu 
i jeźdz ił bardzo nierówno. Nie

Krzysztof FLIEGERT Foto: wack

Kto wie, czy żużlowców ROW-u, którzy 
po kiepskim sezonie spadli do drugiej ligi, 
nie wyprą wkrótce z macierzystego stadionu 
strażacy. W minioną niedzielę w czasie, gdy 
żużlowcy próbowali walczyć na torze w 
Bydgoszczy, na stadionie przy ul. Gliwickiej 
odbyła się prawdziwa strażacka olimpiada,

czyli X Rejonowe Zawody Sportowo- 
Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 
rejonu rybnickiego. W finałowym turnieju 
udział wzięło 35 sekcji z jednostek, które 
wcześniej zwyciężyły w zawodach miejskich 
i gminnych, reprezentujących Rybnik, Żory, 
Czerw ionkę-Leszczyny, Gaszowice,

S P O R T  SPORT
Czesław ADAMCZYK, sędzia piłkarski klasy okręgowej, obchodził w minioną 

niedzielę swoisty jubileusz. Sędziowany przez niego w Wilczej mecz A klasy 
pomiędzy gospodarzami /wygrali 7:1/, a drużyną z Godowa, był pięćsetnym w jego 
karierze. Jubilat sędziuje od 25 roku życia, wcześniej był piłkarzem ROW-u Rybnik, 
RYFAMY i Kolejarza ” Rybnik. Najmilej wspomina mecz pucharowy w Mielcu 
pomiędzy Stalą w Hutnikiem, w którym sędziował na linii. Grali wtedy jeszcze 
Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach. Jak twierdzi, nigdy nie musiał obawiać się 
gniewu, rozjuszonych stronniczym sędziowaniem, kibiców. Foto: wack

Foto: wack

wspominając już o przypadkach /ostatni 
mecz w Bydgoszczy/, kiedy swój start w 
drużynie potraktował, delikatnie rzecz 
ujmując, niepoważnie. Strona klubowa 
zarzuca mu nawet niedotrzymanie 
warunków kontraktu i kto wie, czy nie 
wystąpi na drogę sądową. Ale w końcu 
nie Filip miał być filarem drużyny... 
Plany nieco pokrzyżowały kontuzje 
młodzieżowców i Adama Pawliczka, z 
którym rybniczanie z pew nością 
wygraliby ważny mecz z Unią Leszno, 
na własnym torze. Drużyna sprawiała w 
kilku meczach wrażenie zupełnie 
wypalonej, przypominającej słomianego 
chochoła. Nie potrafiła się 
zmobilizować, by wygrać mecz ze 
słabiutkim Morawskim, a brak wiary we 
własne możliwości chyba sprawił, że w 
anormalnych warunkach doszło do 
meczu z Uni ą Leszno, zresztą 
przegranego.

Zawodnicy w żadnym wypadku nie 
mogą chyba narzekać na warunki 
stworzone im przez klub, oni to przecież 
podpisali zawodowe kontrakty, 
opiewające na konkretne sumy, a z

Dariusz FLIEGERT

nieoficjalnych źródeł wiem, że w środku 
sezonu punktowe stawki poprawiono i 
za punkty zdobyte przez zawodnika w

Świerklany, Lyski i Kornowac.
Zawody składały się z dwóch konkurencji: 

sztafety na torze przeszkód /7x50 m/, ćwiczeń 
bojowych, polegających na uruchomieniu 
pompy i jak najszybszym zassaniu wody z 
brezentowego zbiornika oraz przewróceniu 
nią przy użyciu sikawki ustawionych w 
odpowiedniej odległości kołków. Wszystko 
to trzeba było zrobić jak najszybciej i bardzo 
dokładnie, by uniknąć punktów karnych. 
Zawody rozegrano w sześciu grupach 
wiekowych, w poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli:
- w grupie dorosłych strażaków /mężczyźni 
pow. 18 lat/ OSP Lyski przed OSP Kłokocin 
i OSP Sumina,
- w kategorii kobiecej wystąpiła tylko jedna 
sekcja reprezentująca OSP Lyski,
- w grupie chłopców w wieku od 15 do 18 
lat OSP Lyski, przed OSP Kłokocin i OSP 
Gaszowice,
- w grupie dziewcząt w wieku od 15 do 18 
lat OSP Sumina przed OSP Lyski,
- w grupie dziecięcej od 12 do 15 lat wśród 
chłopców OSP K am ień , przed OSP 
Leszczyny i OSP Osiny zaś wśród dziewcząt

meczu przez drużynę wygranym płacono 
około dwóch milionów, co jak na polską 
ligę uznać trzeba za sumę dość poważną. 
Drużyna otrzymała również bardzo 
konkretną pomoc władz miejskich więc 
nietaktem było by narzekać. Wystarczyło 
zdobywać punkty, inwestować w sprzęt 
i wygrywać. Niestety, zabrakło właśnie 
umiejętności wygrywania... Zabrakło 
również trenera i solidnych treningów 
m.in. na przyczepnym torze, nic więc 
dziwnego, że później na przysłowiowej

Foto: wack

kopie rybniczanie jeźdz ili jak 
nowicjusze. Zabrakło również dobrej 
atm osfery i dyrygenta-dyktatora

OSP Zwonowice przed OSP Przegędza i OSP 
Boguszowice.

Organizacją turnieju dla strażaków- 
ochotników zajęl i się strażacy zawodowi, zaś

rządzącego zespołem twardą ręką, przy 
którym nikt nie powiedziałby “ale...” O 
przyczyny spadku zapytaliśm y 
kierownika sekcji żużlowej Piotra 
MATLOCHA, który stw ierdził: 
"Początek był bardzo trudny ze względu 
na braki sprzętowe. Jeździliśmy tak jakby 
bez obcokrajowca, oprócz tego kontuzje, 
zwłaszcza Pawliczka. Po rezygnacji 
Klimowicza z funkcji trenera po meczu 
ze Stalą Gorzów nie znaleźliśmy nikogo 
na jego miejsce. Drużyna jeździła bez 
trenera, co jest ewenementem na skalę 
chyba europejską. Niektórzy zawodnicy 
mają już za sobą apogeum swych 
możliwości. Są zawodnicy, którzy 
zawiedli. Poszczególni zawodnicy 
jeździli bardzo nierówno. Biednemu 
zawsze wiatr w oczy, myślę tu o miejscu 
w tabeli"

Rybnickiej drużynie potrzebny jest 
generalny remont, tzn. odmłodzenie 
składu, a to nie będzie takie łatwe, bo 
zaplecze pierwszego zespołu praktycznie 
nie istnieje. W ciągu kolejnego sezonu 
do składu nie wszedł żaden nowy 
zawodnik i w przyszłym sezonie z 
młodzieżowcami znów może być 
marnie. Drużynie od zaraz potrzebny 
jest solidny trener, na którego czeka 
olbrzymia praca, efekt wieloletnich 
zaniedbań w szkoleniu młodzieży. 
Potrzebne są zmiany personalne w 
samym zespole bez względu na 
sentymenty i klubowe kombatanctwo. 
Czas na zmiany i to poważne, bo rybnicki 
żużel stanął na skraju przepaści.

Wacław Troszka

zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali 
dyplomy i puchary, zaś wszyscy uczestnicy 
sikawkowej olimpiady do woli mogli się 
najeść wspaniałej strażackiej grochówki, a 
że tak wielu fachowców było na miejscu, o 
jej przypaleniu nie było mowy.

Tekst oraz foto: wack

Z sikawką na podium

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Rynek, środa, godz. 14.00 Foto: wack.
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Salon optyczny

S UPER OPTICAL
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P o d  z n a k a m i z o d ia k u
BARAN - Pogląd, że winni są wszyscy oprócz Ciebie może się okazać mylny. Musisz się 
z tym pogodzić, “położyć uszy po sobie  "  i poszukać nowego rozwiązania.
BYK - Pracujesz bardzo ciężko, nie spodziewaj się jednak szybkich sukcesów. One 
przyjdą, ale nie będą tak spektakularne jak  byś sobie tego życzył. Ale przecież nie 
działasz tylko dla efektu...
BLIŹNIĘTA -  Działania pozorne przynoszą satysfakcję tylko na krótką metę. W końcu 
trzeba będzie wykazać się konkretnymi efektami, co może okazać się barierą nie do 
pokonania...
RAK - Skoncentruj się tylko na rzeczach najważniejszych, za bardzo pochłaniają Cię 
czasochłonne drobiazgi nie mające praktycznego znaczenia w posuwaniu się naprzód 
całego przedsięwzięcia.
LEW - Nie dziw się, że uderzą w Ciebie skutki jakichś nieprzemyślanych decyzji z 
przeszłości, spróbuj je  co najwyżej złagodzić i iść dalej. Cofnięcie oznaczałoby klęskę. 
PANNA -  Przewidywanie nie jest Twoją najmocniejszą stroną, może Cię więc zaskoczyć 
rykoszet dawno już zapomnianej intrygi, której byłeś inicjatorem. Przygotuj się więc na 
przyjęcie ciosu.
WAGA -  Racjonalizm działania to jedyna metoda na przezwyciężenie patowej sytuacji, 
przed którą stoisz. A on podpowiada, że będziesz musiał pójść na kompromis... 
SKORPION  -  Umiejętnie spożytkowane doświadczenia mogą zaowocować 
nieoczekiwanie korzystnymi rozwiązaniami. Przed Tobą spotkanie, które może wiele 
znaczyć dla przyszłości.
STRZELEC  -  Nie popadaj w skrajności! Złoty środek zawsze jest lepszy od ryzyka 
balansowania nad przepaścią tylko dlatego, że zysk może być większy. Wyhamuj! 
KOZIOROŻEC  -  Jak na złość, wszystko sprzysięgło się przeciwko Tobie w jednym 
czasie. Dobrze, że nadszedł weekend, który ostudzi trochę Twoją gorącą głowę i 
pozwoli na uporządkowanie myśli...
WODNIK -  Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę i zadaj sobie pytanie: co zrobię, 
gdy się nie uda? Warto mieć w zanadrzu kilka wariantów i wybrać stosowny do 
sytuacji...
R YB Y  - Cena zmian jest zawsze wysoka, niekiedy zbyt wysoka. Jeżeli nie chcesz 
ponosić tych kosztów, schowaj się w mysiej dziurze. Ciekawe jak długo wytrzymasz?

Fatałachy z naszej szafy

Takie buty!
Nie ma drugiej tak często opiewanej 

części ubioru jak.... buty. Baśniowe 
" siedmiomilowe buty", pantofelek 
K opciuszka i " Kot w butach", 
wyśpiewane przez Marylę Rodowicz 
buty, które niosą w dal, czy będące 
symbolem lepszego życia czerwone 
szpilki z przeboju Davida Bowie "Let's 
dance" Dodajmy do tego przysłowia i 
powiedzenia, choćby tytułowe "takie 
buty" . Jest zatem w butach coś 
magicznego! Znam osoby, które do 
swojego obuw ia podchodzą z 
prawdziwym szacunkiem, chuchając na 
nie i dmuchając, przekonane, i słusznie, 
że to właśnie buty w dużym stopniu 
decydują o prezencji. Po butach poznaje 
się nierzadko status społeczny lub 
częściej materialny ich właściciela, a 
na pewno stosunek do mody.

Na sezon jesienno-zimowy kreatorzy 
przygotow ali nam praw dziw ą 
niespodziankę - sznurowane od dołu 
do góry buty, wzorowane na 
kabaretowym obuwiu z przełomu 
wieków. Są one sk ł adową stylu, 
zwanego francuskim, a uzupełniają go 
siatkowe i koronkowe rajstopy czy 
gorsetowe bluzki. Pokazano kilka

wariantów  " babcinego buta" - z 
obcasami i bez, na grubej, traktorowej 
podeszw ie. I te /patrz zd jęc ie / 
najbardziej nam się podobały.

W naszych sklepach podobne już są, 
zdradzę, że w sklepie przy Reja. W 
większości jednak półki zastawione są 
kozaczkam i na 10 i w ięcej 
centymetrowych obcasach a la Alexis. 
Szkoda!

Wróżka

Poziomo: 2. córka mandaryna, 4. dużo pomidorów w małej 
puszce, 6. pani która się udziela, 8. przynosi prezenty pod choinkę, 
10. cwaniak
Pionowo: A. jego chlubą czubek, B. but na boisku, C. coś, czego 
nie przetłumaczysz dosłownie, D. wydanie, lecz nie za mąż, E.. 
byłby teściem Wokulskiego, F. losu, G. stan błogosławiony, H. gość 
którego nie ugościsz, I. od brązowej krowy, J. szachów

W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: H-3, 1-9, B-1, H-10, J-4, F-3, 
J-10, J-8, H-6, A-7, C-10, B-5, D-1, J-3, G-6 , I- 7

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 2 z hasłem "ZŁOTO 
CZERNI SERCA" otrzymują: Justyna Foryś, zam. 44-217 
Rybnik, ul. Wawelska 27/14, oraz Irena Czerniawska, zam. 44- 
300 Jastrzębie Zdrój, ul. Marusarzówny 24/37.

5 minut łamania głow y 

lustracje 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 38 otrzymuje: Ania Kiermaszek, zam. 44-200, 
ul. Dworek 19/1

PROGRAM 
KANAŁU “EF”

Piątek - 15.10.1993, godz. 18.30
- Reklamy
- Euro Turystyka
- EF NEWS
- Ogłoszenie konkursu
Sobota - 16.10.1993, godz. 12.00
- Powtórka piątkowego programu 
Poniedziałek-18.10.1993, godz. 20.00
- Kino HIT, film fab. "Podejrzany o 
morderstwo", reż. Tay Garnett 
Wtorek - 19.10.1993, godz. 18.30
- Miejsce zdarzeń Europa

- Magazyn “Tutaj”
- EF NEWS
Środa - 20.10.1993, godz. 10.00
- Kino HIT

- Powtórka filmu z 18.10.1993

Śląskie
beranie

W jednej chałupie było wielkie 
wesele. Cygon stoi i patrzy. A ludzi też 
tam było wiela, bo nie wszyscy byli na 
to wesele zaproszeni. Naroz Cygon 
pado:
-  Jakbych chcioł, to bych też tam mógł 
być, wino pić, mięso jeść  i cygary polić. 
Ale żodyn mu nie uwierzył. Wtedy 
Cygon pado:
-  Poczekejcie tu chwilka a oboczycie. 
Wszedł do tego domu, pyto chłopa:
- Chcielibyście bryła złota?
- O bardzo!
Chłop ugościł Cygana, doł mu się 
napić, zapolić i potem prawi:
- No, to teroz bliżej o tym złocie, kaj 
to mocie?
- Ach nie! Jo ino chcioł wiedzieć, czy 
by chcieli?!

* * *
Jedna baba poszła na pole siano 

przew rócić, a chłopu kozała  
gospodarstw a p iln ow ać. Naroz 
przyszła Cyganka i pado mu:
- Chcielibyście być bogaci i mieć dużo 
pieniędzy?
-  Kto by nie chcioł!
- No, to siednijcie se tu, na środku 
izby, na tym zydlu i nie ruszejcie sie, 
aż w kościele 12 wybije. A le  
pamiętejcie, choćby nie wie co, nie 
wolno się wom ruszyć z tego miejsca. 
Bydą się tu dzioć rozmaite rzeczy dlo 
wos niezrozumiałe, bydzie się wom 
wydawać że jo  sie dwoja i troja, że cały 
wasz dobytek z domu ucieko, ale 
pamiętejcie, że jakbyście coś zawołali, 
albo sie ruszyli, to nic z pieniędzy, bo 
czary przestaną działać i na nic moja 
wróżba. Chłop siedzioł na zydlu. 
Cyganka zrobiła kredą wielkie koło 
kole niego, potem zaroz drugie i trzecie. 
Chłop siedzi i widzi, że Cyganka sie 
dwoi i troi, a ze szuflad, komody i 
wertika wszystko ucieko, i ucieko. Jak 
już Cyganki wszystko wyniosły, było 
cicho jak  w kościele. Naroz wpado 
jego baba i ju ż od progu wrzeszczy: 
-Jezderkusie, Maryjko święto, okradli 
nos! Francek słyszysz!!!

A chłop siedzioł i nie odzywoł się, 
bo jeszcze 12 w kościele nie dzwonili, 
a on chcioł być bogaty i mieć pieniądze. 
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