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Program pilotażowy

Podpisanie umowy z wojewodą
W piątek 22 października w 

Katowicach podpisana zostanie 
um owa pom iędzy m iastem  a 
Wojewodą Katowickim dotycząca 
p rze jęc ia  zadań adm in istrac ji 
państwowej w ramach tzw. programu 
pilotażowego reformy powiatowej. 
Zakończy ona okres intensywnych 
negocjacji, które 15 miast naszego

w ojew ództw a p row adziło  z 
ad m in is trac ją  rządow ą i
zapoczątkuje proces przejmowania 
przez miasto szkolnictwa średniego 
oraz służby zdrowia, a także szeregu 
kom petencji o charak terze  
administracyjnym.
W całej Polsce program pilotażowy 

zaproponowano 46 miastom.

J a k  t r z a ,  to t r z a . .. (List do redakcji )

W beretce na praktykę
No, już  bezm ała 2 m iesiące 

chodzymy do szkoły. Tak co richtich. 
to lepi było bez feryje, ale jak trza, to 
trza. A trza się uczyć i to mocka. Te 
moje kamraty z klasy to s ą  deszperoki, 
bo padali że nauka trza se brać po 
lekuśku. To sie yno tak godo, ale 
uczynio jest w pierniki. Kto sie zaroz 
nie chyci roboty, to bydzie mioł 
komedyje na końcu roku. Rechtory już 
nie są takie wyzgierne jak w piyrwszy 
dzień szkoły. Łod początku nos wzieni 
łostro. Śmiechu było w doma skuli 
mojego starszego brata. On już chodzi 
drugi rok do rybnickiyj sztygarki, w 
tym roku kozali im prziniyść 
arbajtancugi z beretką na praktyka. Skąd 
moja mama miała mu te oblyczki 
wytrzasnąć? Tata już na grubie nie robi. 
bo chocioż mu dzieprym 42 lata, musioł 
iść w tym roku na przymusowo pynzyjo, 
bo na jego grubie zwolnili mocka 
górników. Na pierwszy łogiyń szli ci 
co już przerobieli te 25 lot i więcej. 
Moj tata akuratnie w sierpniu mioł 25 
lot gruby i na tyn jubilejusz musioł iść 
z gruby wek. Jo se tak myślą, że to je 
rajno gupota. Górniki co przez tela lot 
roboty ju ż w szytkie szprymy 
pozbiyrały, na górniczej robocie sie 
dobrze znają są w sile wieku - muszą 
iść na pynzyjo, a zostaną same młode, 
nie kumate. I jak tu mo być na grubie

dobrze. Moj tata godo, że na tym 
“wiyrchu” siedzą same klukszajsry, co 
ło robocie nie mają pojyncio. Ale musza 
Wom dali napisać o tym moim bracie 
ze sztygarki, co to m usioł mieć 
arbajtancug i beretka na praktyka. Tyn 
ancug to jakoś po znajomości od 
kamratów - górników tata dlo brata 
załatwioł. Gorzij było z t ą  beretką. Na 
grubie beretów nie dowają yno hełmy. 
Moja mama wybrała sie na torg, bo 
myślała że ją  u Rusów kupi. Ale Rusy 
tyż nie m iały. Ręce mamie blank

łopadły. Nasza oma. co mo już 85 lot 
padała, że jedyno rada bydzie jak ta 
beretka mu usztrykuje. Ale brat padoł, 
że to sie nie godzi, i że on w 
sztrykowanej na wyśmiych nie pójdzie. 
Dopiyro po tym nom sie spomniało, że 
przeca ujek Jorguś z Chwałowic boł 
downi ormowcym i musiała mu z tych 
czasow zostać ormowsko beretka. My 
sie go spytali i on ją  richtig mioł i ją  
bratu doł. Żol mu j ą  trocha było, bo on 
ją  zawsze oblykoł jak szoł tepichy 
klupać, żeby sie mu włosy nie 
zakurzyły.

No, w ogóle w szkole jest bardzo 
fajnie. Na w-fie gromy w fuzbal, 
dziołchy w tym czasie klachają o bele 
czym. Jak zaś łone turnują to my 
zubrujymy po szkolnym placu. Dobrze 
że rechtor dowo na nos pozor, bo my 
by sie pozabijali. Nojgorzyj jak jedyn 
drugiego zacznie napasztować, to już 
na końcu wszyscy sie pierą. Na wielkij 
przerwie jymy śniodanie, kiere nom 
mamy dały do taszow. Dużo dzieci nie 
mo wcale jedzynio. Modny jest chlyb 
z fetym i sznitlochym, ale ponikierzy 
mają żymła z oplerkiem i chlyb ze 
szinką. Niedługo bydą zaś feryje - 
zimowe. Nie trza bydzie chodzić do 
szkoły, a jak spadnie dużo śniega to 
bydymy mogli cołki dzień gzukać na 
dworze.

A na razie śla pozdrowiynia dlo 
w szystkich czytelników  "G azety 
Rybnickiej'’.

Marek Mateja

RYFAMEX ’93
W środę w samo słoneczne południe, 

zagrała dla rybniczan o rk iestra  
"Legolandu“ - duńskiego królestwa 
zabawek. Puzony i bębny były jednak 
prawdziwe, nie z klocków. Za to 
miniaturowe klocki zdobiły uniformy 
muzyków, którzy zaprezentowali przed 
publicznością, licznie zgromadzoną 
mimo dnia roboczego i chłodu, utwory 
z "dętej klasyki" . Odegrali też nasz 
hymn narodowy, niestety potraktowany 
przez część młodzieży jako okazja do 
wygłupów.

W orkiestrze występuje 40 dzieci w 
wieku od 8 do 18 lat. Co roku najstarsze 
opuszczają zespół, a na ich miejsce 
przychodzą maluchy. Z "Legolandem"

Klockowa orkiestra
zespół współpracuje od 25 lat. Przez 
cały rok młodzi artyści g rają  / 
nieodpłatnie!/ w soboty i niedziele w 
parku Legoland. Nie mogą więc 
wyjeżdżać na dłużej, nawet w czasie 
wakacji. Aby im to zrekompensować - 
a przy okazji oczywiście zareklamować 
"Lego", co roku jesienią, w czasie ferii 
szkolnych, organizuje się zagraniczne 
tournee. Młodzi Duńczycy grają a 
jednocześnie zwiedzają. Zobaczyli już 
w ten sposób całą Europę Zachodnią. 
USA, Kanadę. Tegoroczna wizyta w 
Polsce jest ich pierwszym pobytem w 
naszej części Europy. Na początku 
zagrali w Poznaniu i Wrocławiu, potem 
był Żory i Rybnik. Ze Śląska orkiestra 
pojechała do Krakowa, w planach jest

jeszcze występ w Warszawie i Zielonej 
Górze.

Opiekun zespołu kurtuazyjnie 
powiedział nam, że polska publiczność 
jest najlepsza. I wyjaśnił, że w krajach 
zachodnich grywa się głównie w 
domach towarowych, gdzie ludzie są 
zajęci zakupami i nie zwracają uwagi 
n a  muzykę. D la tamtejszej publiczności 
w ystęp orkiestry  dętej nie je s t 
szczególną atrakcją. Tymczasem w 
Polsce sporo osób przychodzi 
specjalnie po to. by posłuchać.

"Polska jest inna od kraju, z którego 
pochodzimy - powiedział nam młody 
trębacz - Nie jest tu tak bogato. Domy 
są  uboższe. mniej zadbane. Ale na razie 
dobrze się bawimy".

KLAUDIA MICHALAK

We wtorek w Rybnickiej Fabryce 
Maszyn rozpoczął się "RYFAMEX 
93”, corocznie organizowana impreza 
będąca połączeniem  naukowego 
sympozjum z ekspozycją wyrobów 
produkowanych przez samą "Ryfamę", 
jak i przez firmy z nią kooperujące.

Tegoroczny "Ryfamex" ma charakter 
bardziej uroczysty, gdyż związany jest 
z obchodami 100-lecia zakładu i potrwa 
do piątku 22 października.

W imprezie o specjalistycznym 
charakterze obok fachowców "Ryfamy" 
udział biorą również przedstawiciele 
św iata nauki, odbiorców  
produkowanych urządzeń, a także firm 
kooperujących.

Wygłaszane referaty oraz rzeczowa 
dyskusja naukowców z praktykami ma 
przyczynić się do poprawy jakości i 
konkurencyjności oferty rybnickiej 
fabryki, produkującej przede wszystkim 
ciężkie przenośniki ścianowe i 
zaw ieszenia linowe, których 
odbiorcami są kopalnie w kraju oraz 
m.in. w Rosji i Australii, a w przyszłości 
być może i w Chinach.

Obecnie w zakładzie pracuje 1200 
osób. "Ryfam a" objęta została 
Programem Powszechnej Prywatyzacji 
i z chwilą powstania Narodowych 
Funduszy Inw estycyjnych,
przekszta łcona zostanie w 
jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 
Prace przygotowawcze już rozpoczęto.

Po oficjalnym  otw arciu 
jubileuszowego "Ryfamexu", w którym 
uczestniczył rów nież prezydent

Ekspozycja wyrobów w czasie "RYFAMEXU" Tekst i foto: 
WACK

D yrektor "R yfa m y" Bogdan  
PASZENDA wita uczestników
sympozjum.

Rybnika Józef MAKOSZ, dyrektor 
RY FAMY Bogdan PASZENDA 
przedstawił pokrótce stuletnią historię 
fabryki od samego zarania ściśle 
zw iązanej z przem ysłem  
wydobywczym.

Jeszcze nie tak dawno "Ryfama" 
utrzymywała własny dom kultury i kino 
"Górnik", dziś stan posiadania się 
zmniejszył, ale w dobie gospodarki 
rynkowej zabiegać trzeba przede 
wszystkim o rzeczy podstawowe, czyli 
poprawę jakości produkowanych 
urządzeń, nowe bardziej opłacalne 
technologie, przede wszystkim zaś 
chłonne rynki zbytu. Jak na razie w 
kraju RYFAMA ma tylko dwóch 
konkurentów: GLINIK "GORLICE" i 

NOWOMAG z 
Nowego Sącza, 
tym czasem  jak  
mówi dyrektor 
zakładu Bogdan 
P a s z e n d a ,  
w spółpraca z 
kooperantam i tak 
krajowym i jak
z a g r a n ic z n y m i  
układa się nieźle i 
p e r s p e k t y w y  
w y g l ą d a j ą  
obiecująco.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 1



Zarząd Miasta informuje...

Uwaga posiadacze gospodarstw rolnych

Dopłaty do produkcji rolnej
Zarząd Miasta Rybnika zawiadamia wszystkich, posiadających 

gospodarstwo rolne, opłacających podatek rolny na rzecz Miasta 
Rybnika i nie zalegających z ratami, że w dniach od 25 do 29 
października 1993 roku w kasie Wydziału Finansowego Urzędu 
Miasta Rybnika /ul. B. Chrobrego 2, pokój 22/ mogą oni pobierać 
dopłaty do produkcji rolniczej, rekompensujące częściowo 
skutki zmian cen oleju napędowego w wysokości 43.000 zł na 
1 ha użytków rolnych.

Osobom, które nie zgłoszą się w podanym terminie należne 
dopłaty zostaną zarachowane na poczet bieżących należności z 
tytułu podatku rolnego.

Taka sobie 
uwaga

Będąc daleki od bezmyślnego 
krytykanctwa, pragnę zauważyć, że 
zawieszenie plastykowych kwietników 
(z których zostały teraz tylko obręcze) 
na kutych rynkowych latarniach 
"przedobrzyło" sprawę. Nie rażą 
oczywiście kwiaty, lecz zestawienie 
stali i tworzywa sztucznego. Ale sama 
chęć perm anentnego upiększenia 
Rynku godna jest najwyższej pochwały.

Być może powinno się pójść w stronę 
estetycznych tablic informacyjnych. I 
nie myślę tu tylko o tablicach z nazwami 
ulic, o których już słyszałem, że są w 
przygotowaniu. A czy nie można by na 
latarniach zawiesić równie metalowych 
i podobnie stylizow anych 
"drogow skazów ", które
informowałyby, którędy droga do 
Urzędu Miasta, na dworce PKP i PKS

Oczko
Rybnik pięknieje na naszych oczach. 

U zbiegu ulic K otucza i 
Zebrzydow ickiej w m iejscu 
zabagnionej łąki w starej dzielnicy 
Piownik urządzono piękne "oczko 
wodne", wokół którego wykonano 
zieleńce oraz ustawiono ławki.

czy do teatru. Nie zaszkodziłaby 
również informacja, jak ta na zdjęciu, 
dzięki której autor fotografii, daleko 
stąd. w obcym mieście, sprawn ie 
odnalazł miejsce swego chwilowego 
przeznaczenia. Tekst i foto: szoł

Miasto uzyskało nowy punkt zieleni, 
dzieci miejsce do zabawy, a starsi do 
wypoczynku. Byleby tylko to "wodne 
oczko" nie stało się siedliskiem pijaków 
- jak  to miało m iejsce przed 
urządzeniem tu tego pięknego zieleńca. 
Szkoda tylko, że na środku oczka nie 
ustawi ono fontanny. Całość 
prezentowałaby się jeszcze okazalej.

C.G.

III kadencja 
Sejmiku

W środę 20 października w sali 
Miejskiej Biblioteki Publicznej z 
udziałem przedstawicieli Delegatury i 
wł adz miasta odbyło się pierwsze w 
tym roku szkolnym posiedzenie Sejmiku 
Uczniowskiego, działającego na terenie, 
który swym zasięgiem  obejm uje 
rybnicka delegatura K uratorium  
Oświaty i Wychowania /Rybnik, Żory, 
Leszczyny/. W wypełnionej po brzegi 
sali omówiono działalność sejmiku 
poprzedniej kadencji i wybrano spośród 
16 kandydatów trzynastoosobowy 
zarząd trzeciej już  kadencji. 
Reprezentanci szkoły średnich i 
podstawowych zostali jednocześnie 
posłam i do Parlam entu Dzieci i 
Młodzieży Rzeczypospolitej.

/wack/

Jedna ulica, 
jedna nazwa
Ulica Niewiadomska w Rybniku 

przebiega także przez Rydułtowy i 
gminę Gaszowice. Do niedawna jednak 
w każdej z tych jednostek 
administracyjnych nosiła inną nazwę. 
Utrudniało to życie mieszkańcom, 
przyjezdnym oraz różnego rodzaju 
służbom - pogotowiu ratunkowemu, 
policji, straży pożarnej. Nagle bowiem, 
wraz ze zmianą granicy miejscowości, 
zmieniała nazwę - choć była to dalej ta 
sama ulica. Inaczej się nazywała w 
Rybniku, inaczej w Rydułtowach i 
inaczej w gminie Gaszowice. 
Humorystycznie można powiedzieć, że 
przypominała coś na kształt "Trójcy 
Świętej" - jedna ulica z  trzema nazwami. 
/  tym zamieszaniem postanowiono 
jednak skończyć. Władze Rybnika. 
Rydułtów i gminy Gaszowice doszły do 
porozumienia i postanowiły nadać 
ulicy jedną nazwę. Niedawno Rada 
Miejska Rydułtów zmieniła nazwę 
ulicy z Koniewa na Niewiadomską. Po 
podobnej decyzji, którą ma podjąć Rada 
Gminy Gaszowice, ulica będzie miała 
jedną nazwę na całej swojej długości 
oraz jednolitą numerację domów.

/jak/

Szkoły "na religii"
Nie tak dawno jeszcze dzieci po 

lekcjach chodziły na religię do salek 
katechetycznych przy kościołach. Teraz 
religia wróciła do szkoły i dzieci nie 
muszą już wędrować tam i z powro tem. 
Salki często świecą pustkami. W salkach 
katechetycznych przy kościele o.o. 
Franciszkanów ruch trwa jednak od rana 
do wieczora. Znalazły tu bowiem swoją 
siedzibę Prywatne Liceum Handlowe i 
Pryw atne Policealne Studium  
Menadżerskie. W ten oto sposób całe 
szkoły przyszły "na religię" - jak to się 
kiedyś mówiło. C.G.

Uderzenie 
w Raciborską

Nastąpiło wreszcie zapowiadane 
"uderzenie w ulicę Raciborską" . Na 
ulicy tej od Rynku aż do krzyża przy ul. 
Z ebrzydow ickiej wym ieniono 
nawierzchnię i ułożono nowe chodniki 
z kształtki.
Po wykonaniu zieleńców między 
jezdnią a  chodnikiem ulica ta będzie się 
prezentować bardzo efektown ie.

C.G.

Miss i Mister: Stefania MORGAŁA i Joachim WICHER.

Najsympatyczniejsza babcia, 
najsympatyczniejszy dziadek

W niedzielę w sali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się 
wybory najsympatyczniejszej babci i 
najsym patyczniejszego dziadka, 
zorganizowane wspólnym staraniem 
Jana MAZURA z redakcji 
katow ickiego "W IECZORU", 
proboszcza parafii Królowej 
Apostołów Rudolfa HALSZKI i 
pracowników MOSiR-u. Obok tańców 
i niekończących się pogaduszek były 
całkiem poważne konkursy, w czasie 
których wykazać się trzeba było 
najróżniejszymi umiejętnościami od 
wokalno-tanecznych począwszy, zaś 
na sportow ych i kulinarnych 
skończywszy. Była ork iestra  i 
rozlewane przez GER-POL gratis 
świeżutkie piwo.

Wśród babć najwięcej punktów na 
swym koncie /gromadziła Stefania 
MORGAŁA, zaś by w yłonić 
zwycięskiego dziadka rozegrać trzeba 
było dogrywkę, po której wygrał 
Joachim WICHER.

Laureaci otrzymali nietypowy 
prezent w postaci tony węgla, 
ufundowanej przez Jankow icki

Koncern Węglowy. MOSIR parze, która 
zajęła drugie miejsce, podarował 
ekspresy do kawy, zaś dla kolejnej 
dwójki rybnickie DELICJE ufundowały 
dwa apetycznie wyglądające torty.

Po skończonej zabawie dziadkowie 
opuszczali salę zadowoleni, gratulując 
zwycięzcom, ale nie jakakolw iek 
rywalizacja była tu najważniejsza, a 
w spólne spotkanie i zabawa. 
Wprawdzie dla kogoś, kto patrzył na tę 
im prezę z boku, mogła się ona 
m omentami wydawać nieco 
groteskow a, ale przecież to nie 
publiczność miała być zadowolona.

Na zakończenie swoistego balu 
seniorów  ks. Halszka
powiedział: "Dobro jest wizytówką 
człowieka. Gdy w czasie naszego 
pierwszego spotkania w Kamieniu 
okazało się, że niektórzy z was, od 80 
lat mieszkający w Rybniku, byli wtedy 
w Kamieniu po raz pierwszy, wziąłem 
sobie za cel towarzyszyć ludziom 
starszym i chciałbym wam sprawić wiele 
radości."

Tekst i foto: WACK

Małżeńscy
jubilaci
W środę w sali posiedzeń Rady 

Miasta w Urzędzie Miejskim odbyło 
się tradycyjne już spotkanie prezydenta 
m iasta ze złotym i m ałżeńskim i 
jubilatami, którym po raz pierwszy 
w ręczono przyznaw ane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Za 
D ługoletnie Pożycie Małżeńskie. 
O trzym ali oni również listy 
gratulacyjne, wiązanki kwiatów, a  także 
upominki. Dla szczęśliwych jubilatów 
w ystąpił chór klubu seniora, 
funkcjonującego przy kopalni 
"Jankowice", o jakże odpowiedniej

nazwie "Seniorzy", który w urzędowa 
wnętrza szybko wprowadził swojską, 
rodzinną atmosferę. W tej małej 
uroczystości udział wzięło piętnaście 
par: Roman i Katarzyna Joszko, 
Berta i Franciszek Buchalik, Maria 
i Augustyn Paszenda, Anna i Paweł 
Breguła, Anastazja i  Paweł Chrośnik, 
Bronisława i Augustyn Woźnica, 
Gertruda i Maksymilian Naczyńscy, 
Franciszka i Wilhelm Pawliczek, 
Anna i Oswald Dzierżęga, Klara i 
Jan Tomiczek, Magdalena i Henryk 
Wala, Antonina i Alojzy Bugdol, 
Gertruda i Józef Gamoń, Maria i 
Alojzy Szostek, Regina i Karol Jasny.

Wszystkim jubilatom  nasza 
redakcja składa życzenia wszelkiej 
pomyślności.

Tekst i foto: wack
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Lidia GRYCHTOŁÓWNA, która 
przyjechała do Rybnika by zagrać na 
koncercie inaugurującym obchody 
60-lecia działania w naszym mieście 
szkół muzycznych, udzieliła "GR" 
krótkiego wywiadu. Oto, czego 
dowiedzieliśmy się od pianistki.

Tyle

-  Gdzie w czasie artystycznych podróży 
spotkała się Pani z najlepszą  
publicznością?
- Wszędzie przyjmowano mnie bardzo 
dobrze! Bardzo spontaniczni są 
słuchacze w Ameryce Łacińskiej - oni 
po prostu eksplodują: krzyczą, tupią. 
Wcale nie są chłodną publicznością ani 
Anglicy, ani Japończycy, ani Niemcy - 
kiedy ostatnio grałam w Moguncji, bito 
mi brawa jeszcze na ulicy, po wyjściu z 
sali koncertowej. W Holandii jest bardzo 
miły zwyczaj wstawania, i to nie tylko 
na koniec koncertu. Bardzo było mi 
przyjemnie, gdy publiczność wstała w 
czasie tego występu w Rybniku.

Takie dowody sympatii są bardzo 
ważne - przecież tylko w ten sposób 
możemy się dowiedzieć, jak odbiera nas 
publiczność.

-  Czy w czasie Pani kariery zmieniły się
upodobania publiczności? czy inne są 
ulubione utw ory ,  ulubien i
kompozytorzy?

- Owszem, są różne mody - teraz na 
przykład gra się dużo Rachmaninowa i 
Griega z okazji ich rocznic. Ale nie 
oszukujmy się, wciąż najchętniej słucha 
się klasyków i romantyków.

-  Jaka była najbardziej egzotyczna 
sceneria Pani koncertu?
- Ach, nie wiem! Tyle było koncertów... 
Już wiem. Kiedyś grałam w Taorminie, 
na Sycylii, w ruinach teatru grecko- 
rzymskiego, pod gołym niebem. Siedząc 
przy klawiaturze, widziałam języki ognia 
z Etny.

Dziwne są sale koncertowe w Japonii
- ogromne, ale pełne ludzi.

Bardzo lubię stylowe wnętrza - 
wspaniale gra się na Wawelu, w 
Dusznikach, w Galerii Drezdeńskiej.

-  Co jest potrzebne, by zrobić karierę 
pianistyczną?
- Ogromny talent, jeszcze większa 
pracowitość i łut szczęścia. Trzeba mieć 
żelazne zdrowie, by znieść podróże - 
wstaje się o 5 rano, by zdążyć na samolot. 
Choć np. Zimerman nie lata, bo się boi. 
Z powodu różnicy czasu trzeba grać,

D l a  R e d a k c j i

G a z e t y  R y b n ic k i e j

z  n a j l e p s z y m i  ż y c z e n i a m i

Ju lia  G rych to łów na
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Holenderski koncert
Eugeniusz STAWARSKI obdarowywany przez Holendrów

W poniedziałek 18 października w sali 
Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył 
się kolejny koncert w ramach obchodów 
jubileuszu 60-lecia pow stania w 
Rybniku Państw ow ych Szkół 
Muzycznych. Koncertowali tym razem 
holenderscy muzycy związani ze Szkołą 
Muzyczną w miejscowości Deventer, 
która od 1992 roku utrzymuje przyjazne 
kontakty właśnie z rybnicką jubilatką. 
Wszystko rozpoczęło się od właściwie 
prywatnych kontaktów towarzyskich i 
już na wiosnę ubiegłego roku grupa 
uczniów i nauczycieli rybnickiej szkoły 
muzycznej wyjechała na artystyczno- 
turystyczny pobyt do Deventer. Teraz 
H olendrzy przyjechali do swych

polskich przyjaciół z rewizytą.
W czasie poniedziałkow ego 

koncertu, rozpoczętego wzruszającym 
wykonaniem "Gaude Mater", wystąpił 
kam eralny zespół muzyki 
niderlandzkiej, kwintet akordeonowy 
oraz grupa wokalna, która uraczyła 
liczną publiczność repertuarem  
m usicalow ym  wykonanym z 
profesjonalną sceniczną brawurą. 
Jednak najżywszą reakcję młodej na 
ogół publiczności wywołało iście 
słow iańskie odśpiew anie
mazurka: "Czerwone jabłuszko" przez 
artystkę o sw ojsko brzmiącym 
nazwisku, Marię HOOGZAAD. Po 
chwili skoczną przyśpiew kę

Tyle b y ł o
koncertów.. .
gdy w Polsce jest 2 w nocy, nie mając 
czasu na przestaw ienie zegara 
biologicznego. Do tego trzeba mieć 
ogromną odporność psychiczną i 
wytrzymały żołądek.

Ale w ogóle bardzo trudno zrobić 
karierę, bo w tej chwili jest mnóstwo 
świetnie grających pianistów.

-  Często zdarzają się małżeństwa 
między muzykami - co pani o nich 
myśli?
- Te, które znam, rozeszły się. Takie 
związki mają szansę, jeśli nie ma 
rywalizacji, jeśli oboje razem są na 
scenie i mają podobną pozycję w 
zawodzie. Gdy któreś z małżonków 
jest lepszym muzykiem, robi karierę, 
szczególnie gdy jest to kobieta, związek 
nie ma szans.

Artyści są bardzo wrażliwi na 
uznanie, sukces. Jeśli w jednym 
koncercie występuje kilka gwiazd, to 
na ogół nie ma bisów, żeby nie zdarzyło 
się tak, że jedna osoba bisuje 2 razy, a 
inną publiczność wywołuje aż 6 razy. 
Takie właśnie sytuacje niszczą 
artystyczne małżeństwa.

-  Jest Pani częstym gościem w Rybniku, 

jak podoba się Pani miasto?
- Rybnik bardzo się zmienił na korzyść. 
Jest czysto, ładnie, sklepy są coraz 
atrakcyjniejsze. Poprzednio byłam tu 
w czerwcu, i już od tego czasu 
zauważyłam zmiany na korzyść. 
Powiedziałam nawet mężowi, że 
wolałabym mieszkać tutaj, niż w 
Warszawie.

-  Dziękuję za rozmowę.

KLAUDIA MICHALAK

podchwyciła cała sala.
W części oficjalnej koncertu 

D yrektor Rybnickiej Szkoły 
M uzycznej Eugeniusz Stawarski 
wręczył Adrianusowi Jimkesowi, 
dyrektorowi zaprzyjaźnionej szkoły, 
pamiątkowy jubileuszowy medal oraz 
wydaną z tej okazji kasetę z muzyką 
sakralną w wykonaniu szkolnego chóru 
“Cantemus”, prowadzonego przez 
Czesława Freunda. Dyrektor Jimkes 
zrewanżow ał się nastrojowym  
obrazem.

W czasie swojej wizyty Holendrzy 
mięli okazję odwiedzić Tarnowskie 
Góry, Kraków i Zakopane oraz 
wystąpić z koncertem muzyki sakralnej 
w kościele w Skrzyszowie. W czwartek 
opuścili Polskę. Pozostały wrażenia i 
nowe przyjaźnie.

Tekst i foto: wack

Ostatnimi czasy robiąc poranne 
zakupy dość często narażeni jesteśmy 
na postawienie nas w "stan oskarżenia". 
K tóż bowiem nie czułby się 
zażenowany, będąc przyłapanym na 
płaceniu za rogalika i serek homo 
fałszywymi banknotami.

Na szczęście zm iana systemu 
polityczno-gospodarczego sprawiła, iż 
drobni przedsiębiorcy bardzo szybko 
reagują na różne 
zaistniałe sytuacje 
wypuszczając na 
rynek stosowne 
rekw izyty - na 
wiosnę pojawiają 
się kolczyki 
wyszczuplające, w 
lecie m aterace do pływ ania z 
autoalarmem i katalizatorem, na jesień 
zaś wielofunkcyjne noże do warzyw z 
przystawką do suszenia grzybów. Tym 
sposobem w wielu sklepach pojawiły 
się testery do banknotów. Nagle okazało 
się, że pieniądze nie dzielą się już na te 
o większej i mniejszej mocy nabywczej, 
ale na świecące i nieświecące. A że 
m ennica oszczędza na różnych 
składnikach i surowcach, sytuacja się 
nieco skomplikowała. Serie banknotów 
od A do M wprawdzie jeszcze świecą.

Miska 
soczewicy

Kilka razy pisaliśmy w "GR" o tym, 
że przydałby się w Rybniku sklep /lub 
choćby sklepik/ ze zdrową żywnością. 
Trzeba więc z radością odnotować, że 
w “Hermesie”, naszym największym 
domu towarowym, powstało specjalne 
stoisko. Można tam było kupić różne 
odmiany fasoli, makarony z soczewicy 
i z pełnego ziarna, naturalny ryż, sezam 
i słonecznik, “mięso” sojowe i inne. 
podobne przysmaki. A dla tych. którzy 
chcieliby sami spróbować za co Ezaw 
oddał prawo pierworództwa, była 
zielona i pomarańczowa soczewica. 
Stoisko cieszyło się dużym 
zainteresowaniem, podchodzący do 
niego klienci chw alili pomysł 
sprzedawania takich artykułów. Piszę 
to w czasie przeszłym, ponieważ już 
kilka dni po otwarciu przestrzeń nowego 
stoiska zaczęła się zm niejszać i

r

Świętej Urszuli
W miniony czwartek siostry 

Urszulanki obchodziły swe święto 
patronalne. U roczystą mszę 
koncelebrował ksiądz biskup Gerard 
BERNACKI razem z kapelanem 
rybnickiego domu zakonnego księdzem 
Józefem KAULEM i innymi kapłanami 
zaproszonymi na uroczystości. Opierając 
się na legendzie o świętej Urszuli, klasa 
IV B wystawiła dla zaproszonych gości

ale już serie N, O i P świecą dużo 
bladziej.

Serie RZ i “O z kreską” nie świecą 
w ogóle, zaś serie S, T i W świecą, ale 
za to światłem pulsującym. Jednym 
słowem osoby nie mające za sobą 
przynajm niej kursu domowego 
numizmatyka są bez szans, bo nie będą 
wiedzieć, które banknoty wydać trzeba 
jak najszybciej, a które spokojnie włożyć 

można między 
prześcieradła.

N ajbardziej 
nerwowe są 
wszelkie zakupy po 
wypłatach, gdy z 
r o z k o s z ą  
pozbywam y się 

balastu najgrubszych nominałów i 
kontrolowani jesteśmy przy każdej 
sklepowej ladzie, ale gdy pod koniec 
miesiąca zaopatrujemy się już tylko w 
pieczywo i żółty ser do krajania nikomu 
nawet do głowy nie przyjdzie, by poddać 
wnikliwej kontroli wydobyty z dna 
portfela plik “tysiączków”. I to chyba 
jedyny  dobry skutek inflacji, 
przynajmniej bułkę z serem kupić można 
bez obawy o kryminalne konsekwencje.

zmniejszać, aż skurczyła się do jednej 
niewielkiej półki. Przy okazji zmalała 
liczba oferowanych towarów /pierwsze 
znikło ziarno słonecznika/. 
P raw dopodobnie dowodzi to 
powodzenia tych artykułów, szkoda 
jednak, że sklep nie ma żadnych 
zapasów, którymi możnaby zapełnić 
puste miejsce po sprzedanych fasolach 
i makaronach.

Tuż obok na amatorów zdrowego 
żywienia czeka przykra niespodzianka. 
Na sąsiedniej półce znaleźć można 
COUSCOUS - bardzo sm aczną i 
błyskawiczną w przyrządzaniu, a przy 
tym zdrową kaszkę. Couscous ma same 
zalety i jedną tylko wadę - paczka 
kosztuje 49 tysięcy złotych! Ta 
horrendalna cena wydała mi się jeszcze 
bardziej niesamowita, gdy zauważyłam 
tę samą kaszę, w pewnym mieście 
wojewódzkim, w cenie 28.100.- zł. Ale 
oczywiście mamy wolny rynek i sklep 
może zażądać choćby i miliona - tyle, że 
ja  będę przywozić couscous z innych 
miejscowości.

przedstawienie pt. "Perły św. Urszuli".
Lidia DRYNDA i siostra Ignacja 

HERMAN, była przełożona rybnickich 
Urszulanek otrzymały jubileuszowe 
medale X-lecia szkoły, natom iast 
dziewięć absolwentek prowadzonego 
przez siostry prywatnego liceum 
otrzymało “SERVIAM” - najwyższe 
odznaczenie szkół urszulańskich. Dla 
aktualnych uczennic liceum, dzień 
św. Urszuli był dniem wolnym od zajęć 
szkolnych dnia powszedniego. /wack/

Jaśniejące
złotówki

/WACK/

K.M.

II
KONKURS

SZTUKI
NIEPROFESJONALNEJ 

IM. VINCENTA 
VAN GOGHA

Pomysł Konkursu Sztuki 
Nieprofesjonalnej im. Vincenta Van 
Gogha zrodziła w 1990 roku impreza 
plastyczna pod nazwą "Arsenał Sztuki 
Nieprofesjonalnej". W styczniu 1994 
roku odbędzie się podsumowująca 
wystawa drugiej już edycji konkursu. 
Aby wziąć w niej udział należy złożyć 
co najmniej trzy prace w dowolnych 
dziedzinach i dowolnej tematyce do 
końca 1993 roku.

Szczegóły u organizatora: Dom 
Kultury, 44-270 Rybnik- 
Niedobczyce, ul. Barbary 23, tel. 27-
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II! Safari

z folklorem

Jak się zdaje, na przykładzie właśnie 
rybnickiej " Przygody" można 
zaobserwować, jak zmienia się w 
nowych warunkach ekonomicznych 
sposób funkcjonowania tego typu 
zespołów. Młodzieżowy Dom Kultury, 
z którym "Przygoda" związana jest 
formalnie, nie ma szans na pokrycie 
choćby w części tak kosztownego 
wyjazdu, możliwości takich nie ma

I znów nie działalność instytucji, 
ale...

...życzliwość pojedynczych 
ludzi

jak to się często "Przygodzie" zdarza, 
sprawiła, że wyjazd na “International 
Eisteddfod 93” w Republice 
Południowej Afryki stał się możliwy. 
Szczególnie wiele zawdzięcza zespół 
Edwardowi KSIĄŻCE, przyjacielowi 
rodziny szefowej "Przygody" Renaty 
HUPKI, dzięki którego poręczeniu 
zespół dostał zaproszenie na festiwal. 
E. Książka przebywa w RPA związany 
kontraktem  z firm ą "SA SO L” , 
przerabiającą węgiel na ropę naftową. 
W czasie pobytu zespołu w RPA pan 
Edward był mu wielokrotnie wielce 
pomocny. W ciągnął nawet do 
współpracy firmę, w której pracuje. 
Drugą osobą, znaną zespołowi przed 
wyjazdem tylko z faxu, była p. 
Haneczka, która pomogła w załatwianiu 
stosunkowo taniej linii lotniczej 
“Luxavia” z Luksemburga. Pani Hanna 
jest córką Polki, która trafiła do RPA 
po wojennej tułaczce.

Dziesiątki listów, jakie zostały 
wysłane do ewentualnych sponsorów 
przyniosły pew ną sumę, którą 
przeznaczono na nowe stroje dla 
najm łodszych tancerzy oraz 
wspomożenie pożyczką dwu chłopców 
z zespołu. Reszta grupy pojechała na

Członkowie zespołu "Przygoda": Helena KOŻDOŃ, Ewa PIETRZYKOWSKA, Edyta KURPANIK, 
Barbara BIECKA, Dominika MACHULIK, Ela MAŁOLEPSZY, Mariusz GÓRECZNY 
w towarzystwie grupy tanecznej z Namibii.

własny koszt, przeznaczając niekiedy 
na tę afrykańską wyprawę wszystkie 
oszczędności. Inni będą spłacać 
miesiącami zaciągnięte pożyczki. O 
tym, by z festiwalu, na który zaproszenie 
je s t prawdziwym  w yróżnieniem , 
zrezygnować, nie było mowy.

rów nież m iasto, bo są przecież 
ważniejsze wydatki. A zresztą, co by 
ludzie powiedzieli? Wycieczka do 
Afryki? Za nasze pieniądze? Pojechali 
więc za w łasne. Stary system 
pokryw ania kosztów  podobnych 
przedsięwzięć rozpadł się, a nawet w

We wrześniu odbyły się ósme już 
Dni M uzyki O rganowej i 
Kameralnej, organizowane przez 
Rybnicką Filharmonię, wespół z 
Urzędem M iasta. Po jednym z 
koncertów w kościele św. Antoniego 
o rozmowę poprosiłem E lżb ietę  
WŁOSEK, rybnicką organistkę, 
będącą zarazem  jednym  z 
organizatorów tegorocznej edycji tej 
imprezy.

RED.: Skąd biorą się organiści? 
Elżbieta WŁOSEK.: Dawniej grę 
studiowano na uczelni świeckiej, 
eliminowano jednak muzykę sakralną. 
Wprawdzie przez cały czas istnieje 
studium organistowskie przy kurii 
diecezjalnej w Katowicach, ale jego 
poziom nie jest zbyt wysoki. We 
wszystkich krajach Europy Zachodniej 
muzyka kościelna nie jest oddzielona 
od muzyki świeckiej, studiując utwory 
Bacha, poznaje się również jego utwory 
sakralne. Ja sama wprowadzam je w 
średniej szkole muzycznej. Przecież 
wiele arcydzieł to właśnie utwory 
sakralne.

Za czasów kom unistycznych 
likwidowano klasy organów. Jedyna 
klasa na cały Śląsk pozostała w Zabrzu, 
gdzie był nienajlepszy instrument. Z 
organami działo się to samo, co z 
językiem niemieckim, którego nie 
nauczano w śląskich szkołach. W 
średniej szkole muzycznej w Rybniku 
były stare organy, ale je wyrzucono, 
przyszedł pan z komitetu i powiedział: 
"Koniec! Te organy m uszą stąd 
zniknąć" .

O organistach, organach 
i piszczałkach...

-  Sporo koncertujesz. . . ?

- Przede wszystkim za granicą. Dziś 
pierwszy raz grałam w swej rodzinnej 
parafii. Najczęściej koncertuję w 
Niemczech, Szwecji, Austrii. Dochodzi 
do tego głównie dzięki kontaktom 
prywatnym.

-  Czy wiele jest osób, chcących się 
uczyć gry na organach?
- Co roku zgłasza się do mnie kilka 
osób, których nie mogę przyjąć w 
ramach szkoły ze względu na brak 
instrumentu. Je w zasadzie wożę ich 
prywatnym samochodem do Raciborza, 
gdyż tam w szkole je s t świetny 
instrument.

-  Czy w Rybniku je s t porządny 
instrument?
- Organy są, ale w nienajlepszym stanie, 
np. u franciszkanów, gdzie czasem 
mamy lekcje, organy są przed 
remontem. W kościele św. Antoniego 
są problemy techniczne, zwłaszcza z 
opóźnianiem dźwięku. Grając, słyszy 
się dźwięk dopiero po ułamku sekundy 
od naciśnięcia klawisza, co je s t 
niedopuszczalne.

doczekam y. Ale można kupić 
instrument elektroniczny. Może miasto 
mogłoby się zainteresować klasą 
organów, która wciąż pęcznieje i już 
nie mieści się w szkole. Jest więcej 
chętnych niż miejsc. Pan Stawarski nie 
przyjął w tym roku nikogo głównie ze 
względu na brak instrumentu, a było 
pięciu chętnych.

czasie jego funkcjonowania dotowano 
przede wszystkim zespoły istniejące 
przy zakładach przemysłowych, a nie 
przy placów kach
oświatowych. Wyjeżdżało się poza tym 
znacznie b liżej. Dziś "rynek" 
sponsorów jest jeszcze bardzo ubogi, 
ale, powiedzmy szczerze, uczciwszy. 
Kto bowiem zabroni w ielkiem u 
przedsiębiorcy mieć kaprys i satysfakcję 

opłacenia uczestnictwa 
w festiwalu na drugim 
krańcu kuli ziemskiej 
g r u p i e  
f o lk lo r y s ty c z n e j?  
Może kiedyś i 
" P rzygoda" spotka 
takiego dobroczyńcę? 
Na razie...

...zespół ma 
satysfakcję

że nie pojechał na 
darmo. Bo przecież 
czuje się satysfakcję, 
kiedy w czasie 
oficjalnego otwarcia 
m aszeruje się za 
chorążym  w stroju 
ułańskim dzierżącym 
biało-czerwoną flagę, 
kiedy zostają
docenione dziesiątki 
godzin spędzonych w 
sali prób i w swojej 
kategorii je s t się 
najlepszym. Czuje się 
satysfakcję, kiedy 
nadchodzi list 

gratulacyjny od ambasadora Polski w 
Pretorii i kiedy "afrykańscy" Polacy 
płaczą ze wzruszenia, jak to miało 
miejsce w czasie dwugodzinnego 
koncertu w mieście Secunda.

I oczywiście Afryka! Nie pomylę się 
pewnie, jeżeli napiszę, że był to dla 
wszystkich pierwszy wyjazd na ten 
kontynent. I o dziwo okazało się, że nie 
był to najbardziej egzotyczny z 
wyjazdów "Przygody". Do tego miana 
pretenduje raczej Meksyk, gdzie byli 
przed dwoma laty. W południowej 
Afryce jest akurat wiosna i początek 
pory deszczowej. Po wyjściu więc z 
Jumbo-Jeta w Johannesburgu po 10 
godzinach lotu. tem peratura nie 
poraziła. Wręcz przeciwnie, było 
chłodno, szczególnie w Roodepoort na 
wysokości ponad 1600 m n.p.m. 
Ulewny deszcz był codziennym  
gościem, po kilku minutach ulice 
zamieniały się w potoki, a samochody 
grzęzły w mule aż po osie. Kierowcy 
m om entalnie pom agali sobie 
nawzajem, co wzbudziło wśród naszych 
lekkie zdziwienie. "Zdziwień" było

-  Jak powodzi się u nas organistom?
- W niektórych krajach zachodnich 
pozycja ekonomiczna organistów jest 
bardzo dobra, żyją jak pączki w maśle. 
U nas granie w kościołach może być 
tylko zajęciem dodatkowym, wszystko 
zależy od proboszczów . Ale we 
Włoszech jest podobno jeszcze gorzej 
i grają tam za darmo, żeby tylko móc 
ćwiczyć.

-  A ich brzmienie..?
- Jest niezłe, można tu nawet 
organizować koncerty, choć niektórzy 
twierdzą, że Bacha nie można na nich 
grać, ale profesor Gembalski grał tu 
Bacha, ja  również... Jeśli chodzi o 
sprzęt, w chwili obecnej jego stan jest 
fatalny. Kościół nie ma pieniędzy na 
remonty, szkoła nie ma pieniędzy na 
zakup instrumentu, zresztą organów 
piszczałkowych się chyba nigdy nie

-  Twój najwspanialszy koncert?
- Chyba w Rzymie, było to w 1989 roku 
na święta Bożego Narodzenia. Byliśmy 
na pasterce, widziałam papieża, choć 
tylko z daleka. Mieszkałam wtedy u 
włoskiej rodziny i w drugi dzień świąt, 
obchodzony tam jako dzień św. Stefana, 
grałam między jedną, a drugą mszą. 
Była wspaniała świąteczna atmosfera, 
po raz pierwszy zdarzyło mi się, że 
ludzie klaskali po każdym utworze, byli

bardzo żywiołowi.
-  Wygląda na to, że trudno jest być 
organistą we własnym kraju...?
- Pomogli mi przede wszystkim ludzie 
z Zachodu, w Polsce różnie to wtedy 
wyglądało...

-  W tej dziedzinie poza Dniami Muzyki 
Organowej w Rybniku niewiele się 
dzieje... ?
-T o  prawda, niewiele, a wszystko z

więcej...
Poszczególni członkowie mieszkali 

u rodzin...

...poznawali więc ludzi, 
kraj i obyczaje,

przede wszystkich jednak białych 
mieszkańców RPA. Od gospodarzy 
zależało, jak ich goście spędzać będą 
czas wolny, bo oni go organizowali. 
Pozostanie w pamięci na pewno safari 
zza szyb samochodu, zafundowane 
zresztą przez ojca jednego z członków 
zespołu. Niektórzy zwiedzili tzw. 
“Złote miasto", czyli XIX-wieczny 
skansen kopalni złota i powstałe obok 
niego miasto. Tak ponoć wyglądał 
kiedyś Johannesburg. Rafał zwiedził 
szkołę średnią i po powrocie dziękował 
Bogu, że chodzi do szkoły w Rybniku. 
Panuje tam bowiem ogrom na 
dyscyplina, nie mówiąc o 
rygorystycznie przestrzeganym  
obowiązkowym stroju... Pretoria 
urzekła ich drzewami kwitnącymi na 
fiołkow o i monumentem 
przybliżającym historię Afryki.

Poznali lekarza z prywatną praktyką, 
który przyjmuje białych i czarnych, 
jednak konflikty rozdzierające ten kraj 
były daleko. Jedyne ich echo to tablice 
przed willami, ostrzegające, że ochrona 
ma prawo strzelać oraz dokładnie 
chroniony teren festiwalu. Były jednak 
i takie domy, których nie zamykano 
nawet na noc. W jednym z nich 
mieszkała ze swoją rodziną Mary, której 
nieżyjący już  ojciec nazywał się 
Kazimierz Dubowski i był malarzem. 
Pozostało po nim trochę polskich 
książek i pamięć. Odnowiono też stare 
znajomości, choćby z chórem z Kenii, 
z którym "Przygoda" spotkała się parę 
lat temu na francuskim wybrzeżu.

Tegoroczne święto muzyki i tańca 
w Roodepoort jest już historią. Może 
za dwa lata znów nadejdzie zaproszenie 
dla "Przygody"? W.R.

Afrykańskie M-1

powodu braku pieniędzy. Mogłabym 
co miesiąc sprowadzać dobrego 
muzyka, ale kto płaciłby za koncert? 
W tym roku w ystąpił w spaniały 
angielski organista , znakom ity 
improwizator europejskiej już sławy 
NIGEL ALLCOAT. Po koncercie 
ludzie pytali mnie, jak udało się go 
sprowadzić do Rybnika. Udało mi się, 
bo akurat był w Dreźnie, znałam go z 
kursu, uczyłam się u niego we Francji. 
Zadzwoniłam do niego i spytałam, czy 
nie zgodziłby się zagrać za niewielkie 
pieniądze. Co dziwniejsze, u nas nie 
zwraca się kosztów podróży, więc 
przejazd zafundowali mu ludzie z 
Drezna. Niestety na koncerty chodzi 
bardzo mało ludzi. Na Zachodzie w 
w iększych m iastach, koncerty 
organowe są co tydzień. Dobrze byłoby 
wprowadzić u nas cotygodniowe 
koncerty, może w niedzielę, ale tu znów 
pojawia się problem kosztów.

-  Czy jako organistka masz swoje 
marzenie?
- Tak, mieć własne organy. Ja zbieram 
na tańsze, za 60-70 milionów. To jest 
moje największe marzenie, żeby mieć 
na czym grać i ćwiczyć.

Rozmowa i foto: 
WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Ze starych Ksiąg 
parafialnych

Znaczenie miasta zależne jest od 
swobód i dobrobytu jego obywateli. Od 
wieku XVI zaczyna się upadek Rybnika, 
aby w wiekach XVII/XVIII osiągnąć 
najniższy stan. Z chwilą kiedy 
dzierżawcy czy w łaściciele dóbr 
rybnickich z chciwości zaczęli 
lekceważyć i ograniczać dawne 
przywileje miasta, kiedy wolność

domów drewnianych gontami krytych. 
Pewnym poglądowym sprawdzianem 
rozwoju miasta jest wzrost liczby 
ludności: jeszcze w roku 1780 
miasteczko Rybnik liczyło sobie 
wszystkiego razem 805 mieszkańców, 
w tej liczbie 42 Żydów i około 100 
husarów pruskich.
Rok 1805: 1378 mieszkańców, w tej 
liczbie około 100 żołnierzy 
stacjonujących w Rybniku. Ci żołnierze 
wyruszyli w roku 1806 przeciw

Rybnik w świetle
statystyk parafialnych /do 1939 roku/

obywatelska była przez nich w każdej 
dziedzinie krępowana, nie mogło się 
oczywiście miasto rozwijać. "Zrównać 
miasto z wsią, wolnych obywateli z 
niewolnymi chłopami po wsiach", to 
była dewiza i dążność owych często 
zmieniających się panów na zamku 
rybnickim. Skutkiem takiego 
postępowania był zastój w rozwoju 
miasta, a nawet wyraźne cofnięcie się w 
porównaniu do stanu w wiekach 
średnich. Dwa murowane, okazałe 
budynki w  mieście: warowny zamek oraz 
masywny gotycki kościół, powstały 
jeszcze w czasach książęcych. Katoliccy 
Lobkowicowie mieli jeszcze nieco 
bezinteresownej sympatii dla obywateli 
miasta, wystarali się o dalsze jarmarki 
dla Rybnika i dążyli do gospodarczego 
podniesienia miasteczka. Ale już o ich 
następcach, zw łaszcza o rodzie 
W ęgierskich, nie można tego 
powiedzieć, gdyż to właśnie za ich 
posiadania miasteczko Rybnik spadło 
nieomal do rzędu wsi. To sobie pańskie 
postępowanie panów na Rybniku wobec 
obywateli miasta nieco złagodniało od 
czasów panowania pruskiego za sprawą 
lepszego funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości. W roku 1789 nowy 
właściciel, "król" Fiskus Pruski, ogłosił 
miasto jako bezpośrednio do domen 
królewskich należące, a obywateli 
oswobodził z poddaństwa, w jakie 
bezprawnie ich wtrącili poprzedni 
prywatni w łaściciele Rybnika. 
Miasteczko zaczęło teraz dźwigać się z 
kilkuwiekowego zastoju i zaniedbania. 
Powstały pierwsze murowane domy, 
kamienice, przy Rynku i głównych 
ulicach. W czasie od 1790 do 1826 roku 
powstało w mieście 80 domów 
obywatelskich murowanych, ale w roku 
1826 w Rybniku stało jeszcze 162

Napoleonowi, który rozgromił całą 
armię pruską i już odtąd Rybnik żadnego 
garnizonu stałego nie posiadał. Jedynie 
w zamku istniała kompania inwalidów 
wojskowych.
Rok 1825: 1844 osób mieszka w
Rybniku. Przyrost tłumaczy się tym, że 
od roku 1817 Rybnik staje się miastem 
powiatowym.
Rok 1845: 2663 mieszkańców. Przyrost 
spowodowany został
najpraw dopodobniej rozbudow ą 
przemysłu.
Rok 1861: jest 3403 mieszkańców. W 
tej liczbie - katolików  2713, 
ewangelików 304, Żydów 386.

W trzydzieści lat później, w roku 
1890, Rybnik liczył już  5106 
mieszkańców. Wreszcie w roku 1910 
Rybnik pod względem ilości 
mieszkańców prześcignął już sąsiednie 
miasta jak Żory, Pszczyna, Mikołów, 
gdyż liczył 11656 mieszkańców. Miasto 
Rybnik posiadało teraz pełne, 
rozbudowane gimnazjum państwowe, 
średnią szkołę dla dziewcząt, miasto 
było skanalizowane i miało oświetlenie 
gazowe już od kilkudziesięciu lat oraz 
wodociąg. Jako siedziba starostwa i 
całego szeregu urzędów ściągało do 
siebie liczną ludność wiejską, podnosił 
się szybko stan gospodarczy miasta. 
Lekarzy było sześciu nic licząc lekarzy- 
specjalistów  w Zakładzie 
Psychiatrycznym. Poza tym istniały już 
dwa duże szpitale: Szpital Spółki 
Brackiej oraz Szpital Juliusza. W okresie 
międzywojennym miasto Rybnik 
przybrało piękny wygląd dzięki 
zakładanym zieleńcom, kwietnikom, 
plantom, co przysporzyło Rybnikowi 
przydomku “miasta-ogrodu".

Opracował: J.R.

Zdjęcie 
z wakacji

Zdjęcie czytelniczki p. Kariny w londyńskim Gabinecie 
Figur Woskowych.

Z a p r a s z a m y 
n a s z y c h  
Czytelników do 
w s p ó l n e g o  
oglądania zdjęć 
z wakacji. 
Wystarczy przyjść 
do redakcji 
z ciekawym 
zdjęciem, które po 
s k o p i o w a n i u  
natychmiast 
zwrócimy. /Można 
też wrzucić je do 
naszych "żółtych 
skrzynek”/. 
Autora naj
sympatyczniejszego 
lub najbardziej 
"od jazd ow ego" 
zdjęcia firma 
" E K S P R E S  
FUJI" Rybnik, ul. 
Reja 2 nagrodzi 
b e z p ł a t n y m  
wywołaniem i 
w y k o n a n i e m  
odbitek z dwóch 
rolek filmu.

Abecadło  
Rzeczy 
Śląskich

W polskiej mentalności głęboko 
zakorzeniona jest stara idea emigracji 
jako konieczności politycznej - np. po 
nieudanych powstaniach narodowych 
bądź wobec prześladowań okupanta 
oraz konieczności ekonomicznej - np. 
wyjazdy za ocean chłopów  z 
przeludnionej wsi galicyjskiej. A 
ponieważ powyższe modele wobec 
represyjności i ekonom icznej 
nieudolności rządów komunistycznych 
w PRL nie straciły na aktualności, w 
latach 1945-1989 wyjazdy przybierały 
coraz bardziej masowy charakter. 
Każdy radził sobie jak  mógł. 
Wyjeżdżano do USA i Kanady, i do 
krajów Europy Zachodniej, zwłaszcza 
w okresie stanu wojennego. Jedni 
jechali na kilka lat, aby zarobić 
wystarczającą do urządzenia się w 
Polsce sumę dolarów. Inni pozostali 
tam i rozpoczynali nowe życie. 
Większość jednak zachowała więź ze 
starą ojczyzną. Dla nich to właśnie 
organizowało się tournee polskich 
kabaretów, piosenkarzy czy aktorów. 
Tworzyli oni i tworzą nadal w pełnym 
tego słowa znaczeniu "Polonię", która 
tęskni za ojczyzną, organizuje się w 
stow arzyszenia, zakłada zespoły 
folklorystyczne...

Zupełnie odrębnym zagadnieniem 
jest emigracja do Niemiec. Kilka 
procent wyjeżdżających pozostawało 
tam na zasadach azylu politycznego, 
jednak absolutna większość jechała na 
tzw. "pochodzenie" . Polityka rządu 
RFN pozw alała osiedlić się w 
N iem czech wszystkim , którzy 
udow odnili swoje niem ieckie 
pochodzenie. Największe na to szanse 
mieli w Polsce mieszkańcy Śląska, oraz 
Jawnych Prus wschodnich, gdyż tereny 
te były kiedyś częścią Niemiec i 
wszyscy ich mieszkańcy mieli na to 
niegdyś odpowiednie dokumenty. 
Również w czasie okupacji 
hitlerowskiej, kiedy Śląsk przyłączono 
do III Rzeszy, niektórzy Ślązacy 
wpisywali się na niemieckie listy 
narodowościowe. Kiedy zatem w 
siermiężnych czasach PRL część 
Ślązaków chciała żyć na europejskim 
poziomie i kiedy taka możliwość 
związana była z wyjazdem do Niemiec 
- wielu się decydowało. Musieli wszak 
spełnić warunki staw iane przez 
niem ieckie prawodawstwo - być

Nasze propozycje

Teatr Ziemi Rybnickiej
22 października, godz. 10.00. J. U. 
Niemcewicz: POWRÓT POSŁA w 
wykonaniu Teatru Nowego z Zabrza, 
cena biletu 25.000 zł
Mała Scena Rybnicka
23 października, godz. 19.00 - 1.00, 
WIDEODYSKOTEKA. cena biletu
35.000 zł.
Klub Filmowy EKRAN przy TZR 
25 października, godz. 18.00, 
"DZWONNIK Z NOTRE-DAME”, 
prod. USA, oraz "CZŁOWIEK Z...", 
komedia prod. polskiej, wstęp za 
okazaniem karnetów /do nabycia przed 
projekcją/.
Kino Premierowe przy TZR
22 października, godz. 16.00 i 18.30 
oraz 23 i  24 października, godz. 14.00, 
16.30, 19.00, "JURASSIC PARK", 
prod. USA, cena biletu 30.000 zł.
27 i 28 października, godz. 17.00 i
19.00 "BEZ PRZEBACZENIA", 
prod. USA, 4 Oscary '92, cena biletów
20.000 zł i 15.000 zł.
Kino APOLLO
23 października, godz. 20.00 - 2.00, 
DYSKOTEKA, wstęp 20 .000 zł
22 - 25 października, godz. 17.00, 
19.15, w sobotę o 16.00, 18.00, w 
niedzielę o 15.00. 17.00, 19.15, 
"ZABÓJCZA BROŃ", prod. USA

Lippok znad Lippy
Niemcami. Udowadniali więc wszyscy 
swe niem ieckie pochodzenie i 
pozostawali w tym kraju. Część z nich 
pochodziła rzeczywiście z rodzin 
niemieckich, jednak większość stawała 
się "N iem cam i" z przyczyn 
ekonomicznych. Czy rząd niemiecki 
to lerow ał nadużycia praw a do 
pochodzenia? Jak widać - tak! Był to 
bowiem dobry sposób na ściąganie

Dipl.-Ing. Joachim Lippok

produktywnych imigrantów, którzy 
szybko integrowali się z nowym 
środow iskiem . Ludziom  tym 
niezręcznie było pamiętać o swym kraju 
dzieciństw a, nie mówiąc ju ż  o 
zrzeszaniu się, czy broń Boże 
zakładaniu jakiegoś zespołu ludowego 
itd. Mieli bowiem jeden cel - udowodnić 
nowemu niemieckiemu środowisku i 
starym znajomym z Polski, że są 
Niemcami. Czy byli jednak wtedy sobą?

Z upełnie nowym dla mnie 
doświadczeniem w tej dziedzinie były 
Dni Rybnika w D orsten /8 i 9 
października br./. Bo jeszcze przed 
rokiem, kiedy byłem w tym mieście, 
nie spotkałem nikogo mówiącego po 
polsku, a zainteresowanego kontaktem 
naszych miast. Teraz zaś zetknąłem się 
z kilkoma rodzinami, które nie tylko 
były obecne, ale pomagały nawet w 
organizowaniu tej imprezy. Najbardziej 
zainteresowała mnie osoba Joachima 
LIPPOKA, dawnego pracownika naszej 
"Ryfamy" . Jak sam twierdzi, języka 
polskiego nauczył się dopiero w 
przedszkolu, a do Niemiec początkowo 
nie chciał wcale wyjeżdżać. Kiedy

jednak w 1988 roku zamieszkał z 
rodziną w Bonn - pozostał sobą. Nie 
stara się być większym Niemcem niż 
jest, nie udaje też, że zapomniał języka 
polskiego. Ale na pytanie: kim się 
czu jesz, Niemcem, Polakiem  czy 
Ślązakiem - nie odpowiedział. Należy 
moim zdaniem patrzeć na niego przez 
pryzmat owoców jego pracy. Pracuje 
jako inżynier i stale podwyższa swoje 
kwalifikacje zawodowe, przez co 
spełnia niemieckie wyobrażenia o 
dobrym pracowniku. Działa też jako 
członek rady parafialnej przy swoim 
kościele. Kiedy po przeprowadzeniu 
się do Dorsten dowiedział się o 
kontaktach tego miasta z Rybnikiem, 
wstąpił do Koła Przyjaciół Rybnika 
i zrobił wiele dla zorganizowania 
wspomnianej imprezy.

Joachim Lippok mieszka nad 
przepływającą przez Dorsten rzeką 
Lippą dopiero rok i w tym czasie więcej 
zrobił dla regionu swego dzieciństwa 
niż wielka rzesza "Rybnikerów” z 
Dorsten. I choć komuś może się ten 
osąd nie podobać, jednak fakty mówią 
za siebie. Podczas Dni Rybnika w 
Dorsten nie spotkałem nikogo z 
Rybnikerów, czyli wysiedlonych z 
Rybnika Niemców po 1945 roku. Ale 
wróćmy do Lippoka! Czy można mówić 
o tw orzeniu się dzisiaj nowej 
m entalności śląskiej em igracji w 
Niem czech? Moim zdaniem  tak! 
Wypływa to z wielu przesłanek: 
nieskrępowany ruch turystyczny, 
kontakty małego biznesu, nostalgia za 
krajem dzieciństwa, lekceważenie przez 
N iem ców /np. w niektórych 
program ach te lew izyjnych/
wszystkiego co polskie, poczucie 
inności i niemożność zaakceptowania 
do końca niemieckiego stylu życia... 
Jak ta sy tuacja się rozw inie - 
zobaczymy. Jednak polska strona 
również ma na to swój wpływ. Jeżeli 
bowiem będziemy gospodarczo i 
cywilizacyjnie atrakcyjni, staniemy się 
przedmiotem dumy tych, którzy kiedyś 
m iędzy nami m ieszkali. Przy 
organizowaniu wiosną 1994 roku "Dni 
Dorsten w Rybniku" nie powinniśmy 
zapomnieć o zaproszeniu przynajmniej 
tych dawnych rybniczan, którzy trudzili 
się nad tym, by “Rybnik-Tage” w 
Dorsten się udały

MAREK SZOŁTYSEK

Katarzyna PŁACZEK, uczennica rybnickiej średniej szkoły muzycznej, w konkursie 
na najlepsze wykonanie mazurków Fryderyka Chopina, który na początku miesiąca 
odbył się w Czechowicach, otrzymała wyróżnienie. W konkursie wystąpiło 36 
młodych pianistów w wieku od 10 do 19 lat.

W czerwcu bieżącego roku rybniczanka koncertowała w kościele św. Zbawiciela 
w Mazamet, w ramach Tygodnia Kultury Polskiej. Młodzieńczą interpretacją 
muzyki Chopina oczarowała prawdziwie zaskoczonych Francuzów. /wack/

26 - 28 października, godz. 17.00, 
19.15, “HOT SHOTS 2", prod. USA 
Kino WRZOS - Niedobczyce 
24 października, godz. 17.00, "1492 
WYPRAWA DO RAJU", prod. ang. 
Kino ZEFIR - Boguszowice 
24 - 28 października, godz. 17.00 i 
19.00, "HOT SHOTS”, prod. USA 
Kino VEGA - Żory

22- 24 października, godz. 17.00 
"PÓŁTORA GLINIARZA", prod. 
USA, godz. 19.00 "EGZORCYSTA 2 
i 1/2”, prod. USA
25 października, godz. 17.00 i 19.00, 
"PÓŁTORA GLINIARZA"
27 i 28 października, godz. 17.00 i 
19.00, "CZŁOW IEK Z ..." , prod. 
polskiej /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje

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.

Zarząd Miasta Rybnika 
zaprasza biegłych rewidentów 

do składania ofert
na przeprowadzenie badania bilansów za rok 1993

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 12, tel. 26036 
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Kamień, ul. Hotelowa 12, tel. 

22140 finansowanych na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe.

Informacji o jednostkach organizacyjnych można zasięgnąć pod wskazanymi adresami 
i telefonami lub u skarbnika Miasta /tel. 23011 wew. 7114/.

Oferta powinna zawierać:
- koszt badania i zasady rozliczeń 

- termin przeprowadzenia badania i czas trwania 
- referencje

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza dodatkowy ustny przetarg nieograniczony

na ratalną sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku 
wielomieszkaniowym położonym w Rybniku dzielnicy Niedobczyce przy 

ul. Kadłubka 35 wraz z ułamkową częścią domu, które stanowią własność Gminy 
Miasta Rybnika oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

stanowiącego parc. nr 1291/25 Km 4 obr. Niedobczyce o powierzchni 1980 m2 
zapisaną w kW 1294.

Przedmiotem przetargu jest licytacja na wysokość wypłaty I raty wartości lokalu 
mieszkalnego, zaś pozostała wartość mieszkania podlega uiszczeniu w ratach 

rocznych rozłożonych na wniosek nabywcy na okres do 10 lat płaconych do 31 
marca każdego roku.

Roszczenie Miasta z tego tytułu podlega zabezpieczeniu. Wysokość oprocentowania 
rat wynosi 2/3 obowiązującego kredytu refinansowego NBP, które odbędzie 

modyfikowane w przypadku zmiany jego wysokości.
Cena 1 m2 pow. użytkowej mieszkania wynosi 1.530.000 zł. Dodatkowo winna być 

uregulowana należność za wieczyste użytkowanie ułamkowej 
części gruntu.

Nr mieszkania kondygnacja pow. użyt. w m2 vadium w wysokości 10%
proc. wartości mieszkania

1 parter 51,70 7.911.630 zł
Opłata roczna za 174 m2 gruntu tj. 88/1000 cz: 121.800 zł. Pierwsza opłata wynosi:

1.827.000 zł
4 parter 50,70 7.751.000 zł

Opłata roczna za 170 m2 gruntu tj. 86/1000 cz: 119.000 zł 
Pierwsza oplata wynosi: 1.785.000 zł 

17 II piętro 55,70 8.522.100 zł
Opłata roczna za 188 m2 gruntu tj. 95/1000 cz: 131.600 zł 

Pierwsza opłata wynosi: 1.974.000 zł 
23 III piętro 53,70 8.216.100 zł

Opłata roczna za 180 m2 gruntu tj. 91/1000 cz: 126.000 zł 
Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000 zł

25 III piętro 55,70 8.522.100 zł
Opłata roczna za 188 m2 gruntu tj. 95/1000 cz: 131.600 zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.974.000 zł
26 III piętro 53,70 8.2 1 6.100 zł

Opłata roczna za 180 m2 gruntu tj. 91/1000 cz: 126.000 zł
Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000 zł

W/w mieszkania składają się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 

Rybnika, tel. 24-168, 25-344.
Oględziny mieszkań w dniu 4 listopada 1993 roku od godz. 9.00 do 12.00. Przetarg 

odbędzie się w dniu 9 listopada 1993 roku o godz. 10.00, w sali nr 37, I piętro 
budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2. Uczestnicy przetargu 
winni wpłacić vadium w kwocie wyżej podanej na każde mieszkanie w kasie 

Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 9.30. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Dodatkowo należy wpłacić koszt 

organizacyjny przetargu w wys. 100.000 zł. Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie 
prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

C
Salon optyczny 

SUPER OPTICAL 

oferu j e :
*  W s z e c h s t r o n n e  badanie w zr o ku  
p r z y  pomocy na jn o wo cz e śni e js zy ch  
u r z ąd z e ń

- p ie rw sze  badanie 1 2 0  tys  zł
-  następne j u z  ty l k o  6 0  tys zł

D u ż y  w ybór oprawek 
okularowych

*  O k u l a r y  p rz ec iw sło n e cz n e

S U P ER  0PTICAL 
TO O K U L A R Y  DLA K A Ż D E G O !  

Rybnik, ul. Sobieskiego 18 
tel. 26-363

P R Z E C E N Y
* Przy Powstańców 12 odzież 
przeceniono od 20 do 40 procent.
* W "Iwonie" przy ul. Raciborskiej 5 
staniały ubrania.
* Koszule tańsze o 20 procent można 
kupić w  "Geteksie" przy ul. Sobieskiego. 
NOWY SKLEP
* z odzieżą "Vega" otwarto przy ul.
Rynkowej. K

 Zaprosili nas... 
...na uroczystość nadania imienia 
Alfreda Szklarskiego szkole nr 31, która 
odbędzie się 22 października br.

...dyrekcja i uczniowie Kompleksu 
Prywatnych Szkół Menadżerskich w 
Rybniku - na uroczystą inaugurację roku 
szkolnego 1993/94, która odbędzie się
26 października br.

* * *
... REN-CAR, ul. Gliwicka 190 - na 

DNI OTWARTYCH DRZWI, w 
dniach 23 - 24 października 1993 
roku - sobota, niedziela w godz.
10.00 - 17.00.
W programie prezentacja bogatej 
oferty RENAULT oraz najnowszego 
modelu TWINGO. Wiele atrakcji, 
konkursy, cenne nagrody.

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny/
- tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:

* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien

* kosmetykę, ubranie i 
przechowanie zwłok

* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
* usługi cmentarne 

* zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów

♦ możliwość załatwienia orkiestry
♦ wynajęcie autobusu

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46

Ceny konkurencyjne.

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 29 października o godz. 16.00 

na Małej Scenie Rybnickiej.
Prowadzimy również sprzedaż ratalną na atrakcyjnych warunkach. 

Sprzęt dostarczamy własnym transportem bez dodatkowych kosztów.

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ M IEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOW E: 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 
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 22 do 28 października - Rybnik, ul. 
Hibnera 36a, tel 239-36

C
ZAMKI, JUNKERSY, NAPRAWY 

DOMOWE, RÓŻNE 
T A N I O  - TEL. 27774

*  *  *

Samotni, wieczorki “Magnolia” 
Rybnik, niedziela od 16.00 

Organizujemy również: 
wesela, stypy itp.

Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia drobne

____

PIES CZEKA NA CZŁOWIEKA

Szukam dobrego miejsca dla 
dwóch 8-tygodniowych szczeniąt 
małych brązowych kundelków - 
dzieci przygarniętej przeze mnie 

suczki.
Ewa PODOLSKA, tel: 288-25.

rEKSPRESS 
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"

• 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”.

Ś rod ow a  
G iełd a  C en o w a

Mięso schab
w ołow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

P I O T R O W S K I 66 77 100 52,2

Jan  N O G A 65 76 105 60

T A R G 63 68 100 50

Owoce/Warzywa ja b łk a winogrona ceb u la marchew

T A R G 2,5-6 16-25 5-4 4-6

H E R M E S 5 31 5 3

u l. M ie j s k a  3 3,5-5 30 5 3,5

Spożywcze m asło cukier jajko mąka

Jan  N O G A 8,5 10,5 2 7,5

R Y N K O W Y 8,5 10,5 2,1 7

T A R G 8,3 8,8 1,6-1,8-2 6-6,5

WALUTY dolar marka czeska francuska

P B K  R Y B N I K 19800\— 12000/12150 . . . 3400/3500

H E R M E S 19800U9900 12000/12100 655/665 3380/3450

Delikatesy ul. Miejska 19750U9900 12000/12100 650/665 3380/3345

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Śląskie
bezkrólewie

Po raz kolejny ostatnim akordem 
kończącego się sezonu dla rybnickich 
żużlowców, jak i części kibiców był 
turniej, a właściwie dwa turnieje o 
mistrzostwo Śląska. Rozegrano je w 
Świętochłowicach i na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie. Żużel śląski w 
ciągu kilku ostatnich lat mocno 
podupadł, nic więc dziwnego, że ranga 
turnieju była w sumie żadna. W tym 
roku mistrzostwa rozegrano właściwie 
tylko dlatego, iż grupka zapaleńców z 
Robertem NAWROCKIM na czele, 
postanowiła przywrócić śląskiego 
giganta dla żużla i po siedmiu latach 
przerwy na "zmodernizowanym" torze 
znów rozegrać żużlowe zawody. Tak 
się też stało... Całe zamieszanie wokół 
stadionu dotyczyło 30 centymetrów 
szerokości toru, których zabrakło, aby 
spełniał on regulaminowe wymagania 
światowej federacji motocyklowej. 
Działacze z FIM-u przymknęliby 
pewnie oko, ale to polskie władze 
żużlowe chciały być bardziej papieskie 
od samego papieża i domagały się 
poszerzenia toru. Nawrocki, który 
zbudował w życiu niejeden tor żużlowy 
i to nie tylko w kraju, jak dziś mówi, 
przewrócił tylko krawężnik i wszystko

Roman JANKOWSKI - Mistrz Śląska.

jest już w porządku. Były jeszcze 
formalne kłopoty, w pewnym momencie 
doszło do tego, że tor stadionu 
"Śląskiego" posiadał międzynarodową 
licencję na okres trzech lat, zaś krajową 
jedynie na kilka miesięcy.

Robert Nawrocki nie ukrywa, że

celem jego i ludzi rządzących obiektem 
jest organizowanie na nim imprez rangi 
mistrzostw świata, bądź przynajmniej 
żużlow ych meczów

Rybniku na spotkaniu Polaków ze 
Szwedami czy Anglikami ściągały 
tłumy, ale czy dziś taki fenomen ma 
rację bytu...? Czynione są starania o 
organizacją na "Śląskim" turnieju 
Grand Prix. Jeśli działacze FIM-u nie 
wycofają się z tego kontrowersyjnego 
i kosztownego pomysłu, być może w 
przyszłym roku odbędzie się on jeszcze 
nie na Śląsku, ale na stadionie 
"Olimpijskim" we Wrocławiu, który 
jest siedzibą drużyny Mistrza Polski i 
siłą rzeczy ma większą siłę przebicia. 
Czas jednak szybko płynie i jeśli nie w 
przyszłym, to w następnym sezonie. 
Konkurencja nie jest zbyt duża, gdyż 
wymagane jest sztuczne oświetlenie, a 
poza tym zasłużeni działacze światowej 
federacji mile wspominają stadion 
"Śląski", a przy podejmowaniu decyzji 
sentymenty odgrywają niemałą rolę.

Sobotni turniej seniorów /w sobotę 
na Skałce ścigali się juniorzy/ oglądała 
nawet liczna grupa, w większości 
przyjezdnych kibiców. Wśród nich 
sporą część stanowili rybniczanie. Ale 
na tak dużym stadionie przypominało 
to harcerską drużynę. Zawody nazwano 
Pierwszymi Otwartymi
Mistrzostwami Śląska i zgodnie z tą

formułą wystąpił i w nim dwaj weterani: 
Andrzej Huszcza i Roman Jankowski. 
Przypomnijmy jednak, że ju ż  w  91 roku. 
kiedy rybniczanie przejęci przez 
Niemyjskiego również spadli do drugiej 
ligi, na koniec sezonu odbyły się w 
Rybniku Mistrzostwa Śląska, w których 
wystartował Austriak Franz Leitner, a 
zatem ich otwartość to nic nowego. W 
samym turnieju tylko kilka wyścigów 
mogło się podobać, zwłaszcza te, w 
których startował najlepszy z rybniczan 
Adam Pawliczek. Jeździł nieźle i z 13 
punktami zajął drugie miejsce. Wygrał

znakom ity jak zwykle Roman 
Jankowski, którem u żaden ze 
Ślązaków nie zdołał wydrzeć 
zwycięstwa. Porażka z Pawliczkiem nie 
zdołała mu zaszkodzić i z czternastoma 
punktam i stanął Jankowski na 
najwyższym podium. Fatalnie jeździł 
Dariusz Fliegert, który zainkasował trzy 
zera. przegrywając z drugoligowcami. 
Klimowicz zdobył siedem punktów. 
Tudzież trzy. M usiolik dwa. zaś 
rybniczanin na obczyźnie, Antoni 
Skupień - dziewięć.

Dzień w cześniej w 
Świętochłowicach Eugeniusz Tudzież 
bliski był tytułu M łodzieżowego 
Mistrza Śląska, ale tuż przed metą 
decydującego dodatkowego wyścigu 
rozsypał się mu silnik goddena i 
w yprzedził go Rafał Osómek z 
Włókniarza, wygrywając turniej. Marek 
Fojcik zdobył pięć punktów. Eugeniusz 
Sosna cztery, nie są to z pewnością 
wyniki imponujące.

A zatem śląscy żużlowcy nie obronili 
mistrzostwa swego regionu i uznać to 
można za znak ciężkich dla śląskiego 
żużla czasów.

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Piłkarze 
w Dorsten

Jak już wspominaliśmy przed 
tygodniem, z okazji "Dnia Rybnika w 
Dorsten" w mieście tym przez tydzień 
/7 - 14 października br./ przebywała 
piłkarska młodzież z KS ROW Rybnik.

Jak poinformował nas jeden z 
piłkarzy Marek Mielnik, koledzy w 
Dorsten przyjęli naszych sportowców 
bardzo ciepło oraz zapew nili 
mieszkanie i wyżywienie. KS ROW 
rozegrał tam trzy zwycięskie mecze:
9 października z HSV Dorsten Hardt 

/kl.B/ - 4:5, 12 października z SV 
Lembeck - 0:3 oraz następnego dnia /  
HSV Dorsten Hardt /kl.A/ - 2:4. 
Strzelcam i bramek byli: Tomasz 
Szatanik, Sebastian Janicki, Krzysztof 
Czerniawski, Grzegorz Lewandowski, 
Jacek Przygoda i Mariusz Małecki. 
Gratulujemy wygranych! A kiedy 
rewanż w Rybniku? /szoł/

Kronika policyjna j

Śmiertelny wypadek
9 października wieczorem na ulicy 

Wodzisławskiej VW passat potrącił 17- 
letniego chłopca jadącego motorynką, 
który nagle skręcił przed nadjeżdżający 
z przeciwka samochód. Chłopiec poniósł 
śmierć na miejscu.

Okazja czyni złodzieja
11 października zgłoszono policji 

kradzież dokonaną w pomieszczeniach 
Poradni Zawodowej przy ulicy 
Chrobrego. Sprawca wszedł do środka, 
otw ierając drzwi kluczem 
pozostawionym w zamku. Skradł torebkę 
z zawartością 3 mln zł oraz dokumenty 
- dowód osobisty, paszport, prawo jazdy 
i dowód rejestracyjny, 
pościeli.

Lubią czytać
13 października o godz. 23.00 

przechodzień zauważył 2 nieznanych 
mężczyzn, którzy włamali się do kiosku 
"Ruchu" przy ulicy Mikołowskiej. 
Sprawcy wybili szybę, skradli 
czasopisma o wartości 200 tys. zł. i 
zbiegli.

Wypadek na torach
14 października o 2.30 w nocy na stacji

PKP Rybnik-Rymer na leżącego na torach 
47-letniego bezdomnego mężczyznę 
najechał pociąg relacji Rybnik - kop. 
"Marcel". Mężczyzna został odwieziony 
do szpitala ze zmiażdżonym śródstopiem 
lewej nogi i palcem prawej stopy.

Potrącił i uciekł
14 października o godz. 23.30 na ulicy 

Racławickiej nadjeżdżający polonez 
potrącił mężczyznę, który zmieniał na 
skrzyżowaniu przegub przy fiacie 126p. 
Kierowca poloneza zbiegł z miejsca 
wypadku. Poszkodowany został 
przewieziony do szpitala. W wyniku 
przeszukania terenu policjanci znaleźli 
zamknięty samochód ze śladami zadrapań 
i uszkodzenia karoserii. Maska silnika 
poloneza była ciepła. Ustalono 
właściciela pojazdu, który jednak nie 
wpuścił policji do mieszkania.

Zderzenie czołowe 
14 października o godz. 22.00 na ulicy 

Raciborskiej kierujący motocyklem MZ 
doprowadził do zderzenia czołowego z 
jadącym z przeciwka fiatem 126p. 
Motocyklista miał szczęście - doznał 
jedynie obrażeń ciała.

Koniec " kablowania"
16 października patrol z komisariatu 

kolejowego policji zatrzymał na gorącym 
uczynku nieletnich, którzy przy ulicy 
Chwałowickiej skradli 20 metrów kabla

Jak nas poinformował leśniczy, na 
terenie rybnickiego nadleśnictw a 
zakwaterowane zostały dwie rodziny 
b o b r ó w

trudu mogły sobie wybudować żeremia 
i zebrać odpowiednie zapasy pokarmu. 
Konieczność przygotowania się do zimy

europejskich /8 
sztuk/. Te
s y m p a t y c z n e 
g r y z o n i e ,  
największe z 
żyjących w Europie 
przywędrowały do 
Rybnika aż z

P r z y j e c h a ł y  b o b r y

terenów przygranicznych w 
województwie białostockim, gdzie do 
odłowu przeznaczono w roku bieżącym 
100 osobników, które trafią w różne 
zakątki kraju. Programem przesiedlania 
bobrów zajmuje się prof. Ryszard 
GRACZYK - kierow nik Katedry 
Zoologii Akademii Rolniczej w 
Poznaniu, który osobiście nadzorował 
zakwaterowanie bobrów na terenie 
rybnickiego nadleśnictwa. Trafiły one 
w dwa miejsca, ale w obawie przed 
ciekawskimi spacerowiczam i 
nadleśnictwo prosiło o niepodawanie 
dokładnych adresów rybnickich bobrów. 
Ze względu na zbliżającą się zimę 
bobrom potrzebny jest spokój, by bez

ma również zmusić bobry do pozostania 
na miejscu, w którym zostały zasiedlone. 
Aktywny w ciągu całego roku bóbr żeruje 
w nocy, zaś odżywia się głównie 
pokarmem roślinnym.

Przypominamy, że bóbr jest pod ścisłą 
ochroną prawną i zgodnie z ustawą o 
ochronie przyrody, każdy kto zabija 
zwierzęta prawnie chronione podlega 
karze pozbawienia wolności do lat trzech 
i grzywnie w wysokości od 2.500.000 
do 250.000.000 zł.

Nadleśnictwo informuje przy okazji, 
iż grzyby rosnące w rybnickich lasach 
są silnie skażone i nie warto im poświęcać 
kulinarnej uwagi.

/wack/

Św Świeże ślady obecności bobrów w lasach rybnickiego Nadleśnictwa.
Foto: wack

Ś w ię to     Drugi turniej 
latawca     streetballu

W czwartek 7 października dzieci z 
Przedszkola nr 43 obchodziły w 
Ośrodku Wypoczynkowym "U 
BIESA" Święto Latawca. Były zawody 
latawców, zabawy sportowe, w których 
przedszkolaki brały udział razem z 
rodzicami, wreszcie przyjemności 
kulinarne. Wszystko to było możliwe 
dzięki pomocy sponsora 
przedszkolaków, Romana Gila - 
właściciela ośrodka.

\wack\

miedzianego.
Sprawcy rozboju w areszcie

16 października o godz. 14.30 
zmotoryzowany patrol policji zatrzymał 
na ulicy Kościuszki na gorącym uczynku 
dwóch sprawców napadu na uczniów 
szkół średnich z Raciborza. Napastnicy 
zabrali im kurtkę, plecak i kolczyk ze 
srebra łącznej wartości 1 mln zł. Okazało 
się, że spośród dwóch sprawców jeden 
jest nieletni.

Skradł i spalił
17 października między 15 a 17 z 

parkingu obok kawiarni "D elic ja" 
skradziono samochód renault wartości 
60 mln zł. Auto zostało odnalezione w 
lesie między ulicami Raciborską i 
Sportową doszczętnie spalone. (jak)

W n ajb liższą  n iedzie lę  24 
października o godzinie 10.00 na boisku 
RYFAMY przy u l. Chrobrego 
rozpocznie się organizowany wspólnie 
przez RMKS i Rybnicką Fabrykę 
Maszyn drugi już turniej koszykówki 
ulicznej drużyn trzyosobowych /plus 
jeden  rezerw ow y/, połączony z 
turniejem szóstek piłkarskich dla 
chłopców z roczników: 80. 91.82 i 83.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 
godziny 9.00 w dniu zawodów. 
Niezbędne będą dowody tożsamości i 
w przypadku streetballu opłacenie tzw. 
startowego w wysokości 50 tysięcy zł. 
od drużyny. Drużyny występować 
powinny w jednolitych strojach. W 
turnieju koszykówki ilość kategorii, w 
których odbywać się będzie 
rywalizacja, zależeć będzie od ilości i 
"jakości" zgłoszonych drużyn.

Organizatorzy liczą nie tylko na 
liczny udział młodzieży, ale również 
na obecność rodziców i wszystkich 
miłośników sportu nawet, a może 
przede wszystkim  w wersji 
rekreacyjnej. Zapraszamy!

/wack/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Tym razem to tylko zabawa Foto: wack.

Program Kanału "EF"
Piątek 22.10.,godz. 17.30
- blok programowy ATV 
Sobota 23.10., godz. 17.30
- blok programowy ATV 
Niedziela 24.10., godz. 17.30
- blok programowy ATV 
Poniedziałek 25.10., godz. 18.30 
Program lokalny:
- magazyn publicystyczny "Tutaj" pod 
red. Janusza Rzymanka
- program informacyjny "EF" NEWS 
pod red. Jarosława Antonika 
Wtorek 26.10., godz. 20.00
- "Kino HIT" - komedia "WSPANIAŁA 
PRZYGODA", reż. Alfred Zisler 
Środa 27.10.,godz. 10.00
- powtórka filmu "Wspaniała przygoda" 
Czwartek 28.10.,godz. 18.30 
Program lokalny:
- rozwiązanie konkursu z poprzedniego 
tygodnia
-EURO TURYSTYKA, magazyn dla 
turystów
- program informacyjny "EF" NEWS 
pod red. Marioli Hrycaj
- ogłoszenie konkursu

Z okazji urodzin najserdeczniejsze 
życzenia pogody ducha i doskonałego 
zdrowia składają Mamie i Babci

Dorka. Zbyszek, Michasia i Bogdan
*

Kochany Małżonku
z okazji 40-tej rocznicy ślubu dużo 
szczęścia, zdrowia i wytrwałości w 
następnym 40-to leciu

życzy stęskniona Martusia
*

Wspaniałemu Karolowi z CPN przy 
ulicy Mikołowskiej w Dniu Urodzin 
wszystkiego najlepszego oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń życzy

Halina

Salon optyczny
S U P E R  O P T IC A L

K u p o n  
k rzy żó w k i 

N r  5

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 nagrody 
po 150 tys. zł 
ufundowane 
przez Salon 

optyczny 
“Super Optical” 

Rybnik,
ul. Sobieskiego 18

C Pod znakami zodiaku

BARAN - Brak spontaniczności utrudnia Ci nieco kontakty z otoczeniem. Zostaw na 
chwilą swoje zasady na boku i otwórz się szerzej na wyraźne propozycje...
BYK -Tryskasz zmysłowością, czym onieśmielasz ewentualnego partnera. Nie 
trzeba nazywać rzeczy po imieniu, żeby dać do zrozumienia jakie są Twoje 
zamiary...
BLIŹNIĘTA - Potrafisz wyrazić słowami każdy odcień emocji, co ułatwia 
porozumienie. W tym jednak wypadku powściągnij język, bo możesz powiedzieć 
więcej niż zamierzasz.
RAK - Jeśli będziesz się trzymał w przyzwoitej odległości od wiadomej osoby, jest 
szansa, że do konfliktu nie dojdzie. Uważaj jednak, bo z was dwojga tylko Ty nie 
chcesz zaostrzenia sytuacji!
LEW - Choć twoja zagmatwana sytuacja zaczyna się nieco rozjaśniać, nie prorokuj 
za wcześnie. Trzymaj się faktów, które przecież przemawiają na Twoją korzyść. 
PANNA - Nie tylko możesz obserwować innych, ale również być obserwowanym. 
Prowadzisz wyrachowaną grę, co może się obrócić przeciwko Tobie...
WAGA - Powściągliwie, i słusznie, podchodzisz do nowej znajomości, choć pierwszy 
sygnał nastawił Cię pozytywnie. Ciekawość będzie silniejsza niż obawy. 
SKORPION - Jeśli nawet dasz się usidlić, walka będzie długa i wyczerpująca, bo 
przecież dla Ciebie nie cel, ale droga do niego najbardziej podnieca... 
STRZELEC - Nie potrafisz czasem oprzeć się impulsowi, a potem żałujesz wybuchu. 
Nie stać Cię jednak na skruchę. Masz jednak szczęście, że otoczenie podchodzi do 
tych oporów ze zrozumieniem.
KOZIOROŻEC
Czujesz się świetnie w świetle reflektorów i przy pełnym aplauzie "widowni". 
Sprawdź, czy zainteresowanie Twoją osobą jest głębsze czy po prostu masz 
chwilowo dobrą koniunkturę...
WODNIK - Lubisz doprowadzać do sytuacji ekstremalnej, a potem obserwować ze 
stoickim spokojem co z tego wyniknie. Nie jest to dobry sposób na zjednywanie 
sobie przyjaciół.
RYBY - Jeżeli nie wiesz co zrobić, daj sprawie czas, by rozwiązała się sama przy 
jak najmniejszym Twoim udziale. Problem rozwikła się sam...

Fatałachy z naszejFatałachy z naszej szafy 

Czerwone 
i czarne

“ Wszystko czerwone ” - można by powtórzyć 
za Joanną Chmielewską. przeglądając aktualne 
żurnale. Lansuje się tę czerwień, przypisując 
jej cechy, wychodzące niejako poza zwykły 
kolor. A więc, że przywraca energię i 
temperament, sprzyja namiętnościom- miłości 
i n ienaw iści. A także określa cechy 
charakterologiczne - osoby, których czerwień 
jest ulubioną barwą są ponoć wybuchowe, 
witalne, niekonwencjonalne i uzewnętrzniające 
uczucia. Udowodniono jednak, że w czerwieni 
dobrze jest nie tylko brunetkom w typie 
Carmen, ale również pastelowym blondynkom.
Bo przecież i one mogą być kobietami czynu, 
podejmującymi śmiałe inicjatywy. Czerwone 
są więc płaszcze i kostiumy, swetry, a także 
kreacje wieczorowe. Czerwień bywa totalna, a 
więc od czerwonego beretu po grube rajstopy 
w tym kolorze.

To żurnale. A ulica? Szczególnie ta paryska?
Chodzi w czerni. Tam nadal moda na 
nieubieranie się, króluje czarna marynarka, 
zeszłoroczne legginsy, zamotany czarny szalik, 
a o tym, że to już nowy sezon świadczą...
sznurowane "buty babuni" noszone już powszechnie. Ciekawe kiedy u nas 
wystąpi ich wysyp? Wróżka

Modne są duże czerwone 
płaszczyzny , jak ten płaszcz o 
dopasowanej linii red ingot a

5 m inut łam an ia  g łow y

Poziomo: 1.wokół nas, 3. bez niej nie byłoby bohaterów, 4. d + 
język, 5.imię /coś posiadasz/, 6. chemiczna reguła, 7. radny 
sprzed 500 lat, 8.Rybnik, 10. pani z numerkami 
Pionowo: A. butelka na zimno lub na ciepło, B. gadająca 
skrzynka, C. prysznic dla aut, D. kłótnia, bijatyka, E. kapłan, 
czarownik, znachor, F. wciąż o nią walczą, G. podziałka, H. 
nie kopie, czasem gwiżdże I. zmysł w paluszkach, J. niedołęga 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: H-4, B-2, G-7, E-9, G-9, J- 
3. D-7 H- 1. J-6. C-5. D-2, A-9, A-1, E-10 H-5, A-6
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 3 z hasłem "PORA 
NESTORA" otrzymują: Andrzej Szulik, ul. 1 Maja 21, 44-206 
Rybnik-Chwałowice, Agata Ziaja, ul. Strzelców Bytomskich 
34a, 44-200 Rybnik

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 przesiać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do 
naszych "żółtych skrzynek" /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki z nr 39 otrzymuje: Lucyna Kowol, ul. Chopina 14, 
44-200 Rybnik

Jeden szewc, co wszystkim trzewiki 
zelowoł umarł i poszedł do nieba. Klupie 
w te dźwierze niebieskie i otwiero mu 
św. Pieter. Pado mu:
-  Wiesz, św. Maryji i Pana Jezusa nie 
ma, bo se poszli trocha pospacerować, 
ale tu mosz ryczka, siednij se i odpocznij 
trocha. Szewc se siednął i spoglądoł na 
ziemię. Naroz widzi jak Nocońka pranie 
w ogródku wieszo. Patrzy i patrzy i 
widzi, jak złodziej Nocońce pranie ze 
sznura ściągo. Chyto drap za ryczka i 
już chce złodzieja piznąć, a tu mu naroz 
Pon Jezus ręka trzymają, bo prawie 
przyszli i podają mu:
- Jakby jo  miol być taki nogły, to by tu 
już w niebie nie było ani jednego mebla!

Śląskie
beranie

W jednej gospodzie zatrzymał się 
znużony podróżny. O czwartej nad 
ranem budzi go gospodarz.

-  Przecież miałem spać do ósmej! - 
oburza się gość.
- Ależ tak, ja  pamiętam, ale ten z 
naprzeciwka wstaje o czwartej i życzy 
sobie śniadanie, a pan leży na jedynym  
obrusie, jaki posiadamy

Jeden łysiejący wchodzi do drogerii 
i prosi, żeby mu sprzedali jakiś środek 
na porost włosów. Ekspedientka pełna 
elokwencji podaje mu nowy płyn i 
powiada:
- Panie, to jest znakomite. Działa w stu 
procentach. Niedawno wylała mi się 
kropla na ołówek i zaraz porósł włosem, 
tak że używam go jako szczotkę do 
zębów.

Roz w wojsku była musztra. Sierżant 
woło:
- Patrz w prawo! -  wszyscy patrzą w 
prawo, ino jeden w lewo.
- Szeregowy Trąba, po jakiemu nie 
patrzycie w prawo?
- No, bo jakby tak wróg przylozł z lewej?

W restauracji pyta gość kelnera:
- Panie starszy, ile lat miała ta kura, 
którą mi pan podał?
- Wie pan, my dodajemy f rytki, sałatę, 
ale jadłospis nie przewiduje metryki 
kury!

- Panie dochtorze, prędko, prędko, nasz 
Alojzik złykł korkociąg! - telefonowała 
matka do dochtora.
- Już leca, zaroz tam byda, a coście 
dotąd robili?
- Otwarli my flacha nożem!

Prywatnej pacjentce mówi lekarz:
-  Jeśli mam być szc zery  wcale mi się 
pani nie podoba.
- I za to mam tyle płacić?

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel/fax 28-825 
Biuro czynne 
9.00 - 17.00
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