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Od ładnych paru dni zima nieźle Rybnickie Służby Komunalne zapewniają.
dają nam się we znaki. Właściciele 
czterech kółek, w tym szczególnie ci 
parkujący "pod chmurką", mają coraz 
większe problemy z uruchomieniem 
swych pojazdów . Panująca aura 
wymaga od kierowców poruszania się 
z większą ostrożnością. Z kolei dla

W szystkie drogi 
będą traktowane jednakowo

Budowa nowego ronda u zbiegu ulic Wodzisławskiej i Reymonta wymagała więej 
czasu i nakładu pracy niż się z początku wydawało. W tej chwili rondo jest już 
czynne i czeka tylko na świąteczną choinkę, która ma stanąć na wysepce

służb drogowych rozpoczął się okres 
wzmożonej pracy nad utrzymaniem 
dróg w jak najlepszym stanie.

Jak poinformował nas dyrektor 
Rybnickich Służb Komunalnych 
Janusz PIEKARCZYK, już  od 1 
listopada w jego przedsiębiorstwie

panowała pełna gotowość do podjęcia 
działań wynikających z "Akcji zima". 
W tym roku RSK wzbogaciło się o trzy 
nowe jednostki, wzrósł jednak także 
zakres obow iązków . Jeszcze w 
ubiegłym roku, część dróg w Rybniku 
odśnieżana była przez Rejon Dróg

Publicznych. Tej zimy, zgodnie z 
postanowieniem Urzędu Miasta, cała 
“Akcja zima" w obrębie granic 
administracyjnych miasta prowadzona 
będzie przez RSK. D yrektor J. 
Piekarczyk zapewnił nas, że wszystkie 
drogi będą traktowane jednakowo, z 
tym, że priorytet będą miały główne 
ciągi komunikacyjne miasta. Wzorem 
lat ubiegłych, małymi drogami w 
dzieln icach opiekować się będą 
sam orządy m ieszkańców, które 
posiadają odpowiedni sprzęt. Należy 
także przy tej okazji podkreślić, że za 
odśnieżanie chodników i dróżek 
osiedlowych odpowiadają właściciele 
lub administratorzy domów.

Drogi będą posypywane żużlem, zaś 
miejsca szczególnie niebezpieczne, jak 
np. skrzyżowania, mieszanką żużlowo- 
solną. Jedynie na chodnikach sypany 
będzie piasek.

Przypominamy, że całodobowo pod 
numerem telefonu 23-731 wszyscy 
mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi 
związane z "Akcją zima".

JACEK RECLIK

Mleko się rozlało 
czyli

naiwnych nie sieją
M iało być sielsko, anielsko. 

Zachęcające anonsy w gazetach, 
kolorowe ulotki głoszące możliwość 
zarobku dużych pieniędzy przy 
minimum pracy. Wydawało się, że w 
czasach, gdy nawet bankom nie można 
w pełni zaufać, 
ludzie nie nabiorą 
się na podobną 
reklamę. Przyk ład 
“ B i o f e r m u ” 
świadczy o tym, że 
stało się inaczej.

W szystko 
wydawało się 
p r o s t e .
W y s t a r c z y ł o  
wyłożyć minimum 
8 m ilionów  na 
zakup specjalnego 
proszku, potem 
zalać go mlekiem, 
a potem już tylko 
zacierać ręce i 
czekać, aż nasze pieniądze w ciągu 
dwóch i pół miesiąca pomnożą się. 
Technologia trafiła wszystkim do 
przekonania. W końcu - Polak potrafi. 
W domowym zaciszu pędzimy bimber,

w stanie wojennym  domowym 
systemem wyrabialiśmy cukierki, masło 
i szereg innych rzeczy, to dlaczego nie 
wziąć się za kosmetyki? Pierwsze 
wypłaty były jakby potwierdzeniem 
celowości przedsięwzięcia. Oczami

wyobraźni już widzieliśmy się w 
lśniących sam ochodach, ładnych 
willach. Piękny sen skończył się 
niespodziewanie szybko.

Takich jak ja  w samym Rybniku były

setki, a słyszałem, że podobnie było w 
Zabrzu i w Krakowie. Teraz pozostaje 
nam tylko w pokorze czekać na 
przynajmniej częściowy zwrot kosztów. 
Większość nabranych ludzi wstydzi się 
swojej naiwności i nie liczy już na 
nikogo i na nic. Niektórzy jednak chcą 
walczyć, a 12 osób założyło w Rybniku 
kom itet pokrzyw dzonych, ale i 
zdesperowanych.

W piątek 19 listopada w budynku 
KBO spotkaliśm y się wszyscy. 
Wszyscy, którzy w interesie pod nazwą 
“Bioferm” utopili grube miliony. 
Wśród zebranych byłem i ja.

P unktualnie o 
piętnastej zjawiłem 
się na spotkaniu. 
P a n o w a ł  
niemiłosierny tłok. 
Rozejrzałem  się 
wokół - co za galeria 
postaci: m łodzi- 
gniewni, ludzie w 
średnim wieku, jest i 
kilka osób starszych. 
Dzieli nas wiele, 
łączy jedno - chęć 
odzyskania naszych 
pieniądzy. Na razie 
możemy stanąć w 
kolejce i wpisać się 
do naprędce 

zawiązanej organizacji
pokrzywdzonych. Zamiast bezmyślnie 
stać w kolejce, próbuję zasięgnąć 
języka. Wszak o wiele lżej na sercu, 

c. d. na stronie 2

Marzenie bio-ofermy

Księżna Walii - najpiękniejsza wśród papug Foto: wack

Czytaj na stronie  7

LIST OTWARTY DO 
WOJEWODY KATOWICKIEGO
W czasie ostatniej sesji Rady Miasta 

Rybnika uczestniczący w niej radni 
usłyszeli, że część założenia 
architektonicznego " Starostwo" - 
dawna siedz iba geodezji, zostaje 
wystawiona na sprzedaż.

Dotychczasowy właściciel - Skarb 
Państwa - reprezentow any przez 
kierownika Rejonu pana magistra 
Jerzego Frelicha, zdecydował się 
przekazać w ręce bliżej nieokreślonej 
osoby czy instytucji część majątku 
naszego miasta, bo za taki go musi 
uważać każdy rybniczanin.

Budynek mający być sprzedany 
kojarzy się nam z ośrodkiem  
pradawnego ładu, z czasami, kiedy

władzę sprawował Starosta.
Teraz, kiedy myślimy o tworzeniu 

powiatów, miast zabezpieczać dla 
przyszłego, wybranego w lokalnych 
wyborach starosty godną siedzibę, 
przedstawiciel Skarbu Państwa z 
zadziwiającą obojętnością sprzedaje to, 
co jest naszym wspólnym - grodzkim 
i powiatowym majątkiem.

Przeciw takim działaniom protestuję. 
Wyrażam oburzenie, że w kwestii 
sprzedaży tak ważnej części naszego 
wspólnego majątku, pan mgr J. Frelich 
nie zasięgnął opinii Rady Miasta.

JÓZEF MEISEL 
Radny Miasta Rybnika 

Rybnik, 23.11.1993 r.

150 spotkań 
z czytelnikami

Tuż po I wojnie światowej, w 
połowie 1919 roku w Rybniku zaczęły 
w ychodzić dwa dzienniki:
niem ieckojęzyczna “K atholische  
Volkszeitung” oraz polska "Gazeta 
R ybnicka". Ta osta tn ia była 
redagowana i drukowana w budynku 
drukarni przy ul. Kraszewskiego, którą 
dawniej pow szechnie nazywano 
" boczna Łony" . W ydawcą
przedwojennej "Gazety Rybnickiej" był 
Franciszek K w iatkow ski, zaś 
redaktorem  naczelnym  Ignacy  
Knapczyk. Ten niewątpliwie dobry 
okres dla wydawania “GR” zakończył 
się we wrześniu 1939 roku, kiedy po 
wkroczeniu do Rybnika hitlerowców 
zakazano drukow ania w szelkich 
polskich czasopism , zaś Ignacy 
Knapczyk, poszukiwany przez gestapo, 
całą wojnę ukrywał się poza Śląskiem.

Po 1945 roku władza komunistyczna 
nie dała zezwolenia na wznowienie

"Gazety Rybnickiej", a powracający z 
ukrycia przed Niem cami Ignacy 
Knapczyk został aresztowany i sześć 
lat przesiedział w więzieniu PRL-u.

Przełom polityczny w Polsce roku
1989 umożliwił myślenie o wznowieniu 
tej gazety o co zabiegała spółka “Hossa” 
wraz z synem przedw ojennego 
redaktora - Henrykiem Knapczykiem. 
Do wznowienia "Gazety Rybnickiej", 
jako tygodnika doprowadzono więc w 
marcu 1990 roku. Jednak we wrześniu
1990 r., po kłopotach finansowych 
“Hossy”, gazeta została przejęta przez 
Zarząd Miasta Rybnika i stała się 
tygodnikiem samorządowym.

I tak w swojej powojennej historii 
nasza gazeta wychodzi już dzisiaj po 
raz 150, z której to okazji wszystkim 
stałym i okazjonalnym Czytelnikom, a 
także sobie, redakcja życzy coraz 
ciekawszych cotygodniowych spotkań.

MAREK SZOŁTYSEK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1



Zarząd M iasta inform uje

Przetarg odwołany
Zarząd Miasta zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta 

Nr 331/XL/93 z dnia 17 listopada 1993 r. nieruchomość przy ul. Andersa 4 
w Rybniku postanowiono przekazać na utworzenie Warsztatów Terapii zajęciowej 
dla osób, które ukończyły placówki szkolnictwa specjalnego w związku z czym 
wycofano ze sprzedaży niniejszą nieruchomość w formie wcześniejszego 
ogłoszonego przetargu wyznaczonego na dzień 23 listopada 1993 r.
W związku z powyższym Zarząd Miasta Rybnika przeprasza osoby zainteresowane 

nabyciem w/w nieruchomości za niedojście przetargu do skutku.

Do objęcia stanowisko dyrektora DK
Zarząd Miasta przyjmuje oferty pracy /od dnia 1 stycznia 1994 r./ na stanowisku 

Dyrektora Domu Kultury w Chwałowicach.
Oferty zawierające: podanie z opisem koncepcji pracy, życiorys oraz dokumenty 
poświadczające posiadane kwalifikacje, należy składać w sekretariacie Urzędu 
Miasta, ul. Chrobrego 2, pokój nr 34 do 6 grudnia br.
Uprasza się również o podanie telefonu kontaktowego.

Ostrzeżenie w Księdze Wieczystej
Zarząd miasta inormuje ewentualnych nabywców nieruchomości położonej przy 
ul. 3 Maja 29, wystawionej do sprzedaży w przetargu ofertowym przez Kierownika 
Urzędu Rejonowego w Rybniku o dokonaniu w Księdze Wieczystej tej 
nieruchomości /Nr 113223 - Dział III/
Wpisu OSTRZEŻENIA - informującego o niezgodności wpisu prawa własności 
Skarbu Państwa a rzeczywistym stanem prawnym.

Rozmowa z radnym  Adamem FUDALI, 
przewodniczącym Komisji Działalności Gospodarczej

Rybniczanie postawili 
na handel

-  Proszę przybliżyć zakres praw, 
którym i zajm uje się K om isja  
Działalności Gospodarczej.
- Zajmujemy się wypracowaniem 
koncepcji sprzedaży w szelkich 
nieruchomości miejskich. Staramy się 
promować działania, które mają na celu 
rozwój gospodarczy miasta, opiniujemy 
inwestorów, a ja, jako przewodniczący 
komisji, uczestniczę w przetargach. W 
początkach naszej działalności 
zajmowaliśmy się także sprawami 
związanymi z prywatyzacją handlu w 
mieście. Trudno to sobie wyobrazić, 
ale jeszcze cztery lata temu prawie cały 
handel był w rękach przedsiębiorstw 
państwowych. Nasze zadanie polegało 
na tym, aby bezkonfliktow o tę 
prywatyzację przeprowadzić i śmiem 
tw ierdzić, że byliśm y jednym  z 
pierwszych miast w Polsce, któremu 
udało się to zrobić w miarę szybko i 
sprawnie.

-  Które działy gospodarki są w Rybniku 
najbardziej ekspansywne?
- Kopalnie i inne duże rybnickie zakłady 
są w okresie stagnacji. Rozwinął się za 
to handel. Kiedyś handlowano na 
Rynku, teraz na rozbudowanym i 
unow ocześnionym  targow isku 
miejskim. Rozwinęły się też te firmy 
rzemieślnicze, których właściciele mieli 
do zaoferowania ciekawe pomysły i 
dzięki uporowi potrafili swe koncepcje 
zrealizow ać /np. nowe system y 
ogrzewania budynków/. Rzemieślnicy, 
któ rzy zajęli się powielaniem już 
istniejących wzorów, np. poprzez 
o tw arcie kolejnego zakładu 
ślusarskiego, wielkich zysków nie 
osiągnęli. Z żalem muszę stwierdzić, 
że nie mamy w Rybniku jakiś większych 
inwestorów, choć miasto robi dużo, 
aby ich zachęcić. Powstał inkubator

p rzedsięb iorczości, oferujący 
różnorakie ulgi przy rozpoczęciu 
działalności gospodarczej. Poprzez 
wyprowadzenia baz z centrum miasta 
oczyszczone zostało przedpole do 
inwestowania w to centrum, podjęto i 
szereg innych podobnych działań, a 
mimo to ludzie jakoś nie garną się do 
zaryzykow ania i postaw ienia na 
działalność na szerszą skalę.

-  Proszę powiedzieć parę słów o 
ludziach, którzy uczestniczą w pracach 
komisji. .

- W skład komisji wchodzą radni, którzy 
sami również prowadzą działalność na 
w łasny rachunek. Spoza rady 
uczestn iczą osoby zw iązane z 
biznesem. Ich fachowe spostrzeżenia i 
uwagi są bardzo pomocne w pracach 
kom isji. Dobrze układa nam się 
w spółpraca z Cechem Rzem iosł 
Różnych i Izbą Przem ysłow o- 
Handlową.

-  Co uznałby pan za sukces, a co za 
porażkę K om isji D zia ła lności 
Gospodarczej tej kadencji RM?
- Zacznę od porażki. Zapewne wszyscy 
pamiętamy okres, kiedy handel w 
Rybniku odbywał się nie na targowisku, 
ale na Rynku. Koncepcja nasza ze 
strony komisji była taka, że wystarczyło 
pohandlow ać jeszcze dosłow nie 
miesiąc czy dwa i za opłaty targowe 
pobrane wtedy od handlujących na 
Rynku można było wykupić teren za 
targowiskiem. Nasz pomysł nie znalazł, 
niestety, uznania. Handel na Rynku 
został w ciągu jednego  dnia 
zlikwidowany, co było generalnie 
słuszne. Ale, jak mówię, wystarczyłoby 
jeszcze dwa miesiące się wstrzymać z 
podjęciem decyzji, a wspomniany teren 
byłby zakupiony z opłat targowych, a

Elektrownia  ̂
"Rybnik" 

przeprasza za 
hałas

W związku z planowanym 
ciśnieniowym czyszczeniem kotła 
bloku energetycznego nr 6, które 

odbędzie się na przełomie miesiąca 
listopada i grudnia br., Elektrownia 
"Rybnik" uprzejmie zawiadamia, że w 

w/w okresie nastąpi podwyższona 
emisja hałasu, będąca skutkiem 

zrzutu pary wodnej do atmosfery. 
Zjawisko powyższe nastąpi w 5-6 
cyklach dwa razy dziennie /raz w 
godzinach przedpołudniowych i 

drugi raz w godzinach 
popołudniowych/. Za powstałą 

niedogodność mieszkańców Rybnika 
i okolic - elektrownia przeprasza

nie z budżetu miasta, jak się stało. Jeśli 
idzie o sukces, to w moim odczuciu 
było nim przekonanie radnych do 
pewnej filozofii myślenia. Posłużę się 
przykładem. Na początku roku na forum 
rady stawała kwestia ustalenia czynszu 
dla handlujących na targow isku. 
Pierwsza koncepcja była tak, aby 
wszyscy płacili równo. Udało nam się 
wtedy przekonać radę, że osoby, które 
zainwestowały w wykup ładnych 
pawilonów powinny płacić mniej od 
osób handlujących na rozłożonych 
stolikach czy łóżkach polowych. Wszak 
pewna estetyka pracy, a także pewność 
ze strony kupujących, że po paru dniach 
mogą się zwrócić do w łaściciela 
pawilonu np. z reklamacją, moim 
zdaniem powinny być nagrodzone. Do 
sukcesów zaliczyłbym także fakt, że 
dzięki inicjatywie naszej komisji udało 
się zorganizować cieszący się dużym 
zainteresowaniem przetarg na sprzedaż 
na raty mieszkań komunalnych. Kto 
zaoferował największą pierwszą ratę, 
ten dostawał mieszkanie. Obie strony 
były zadowolone z takiego rozwiązania
- ludzie, bo otrzymali mieszkanie, 
miasto, bo nie musi już łożyć pieniądzy 
na utrzymanie lokali.

-  Dziękuję za rozmowę 
JACEK RECLIK

W czasie obrad Komisji Działalności 
Gospodarczej powróciła także sprawa 
sprzedaży domu przy ulicy Rynek 7. 
Komisja po zasięgnięciu opinii i krótkiej 
dyskusji podjęła uchwałę, w myśl której 
budynek w całości zostanie wystawiony 
na sprzedaż. Budynek przy Rynek 7 jest 
obiektem zabytkowym, wpisanym na 
listę obiektów  kultury, a w tym 
przypadku przepisy wymagają, aby 
zarządzał nim jeden właściciel. Na 
zaproszenie komisji uczestnikami tej 
części obrad byli poprzedni 
użytkownicy obiektu. Nie wnieśli oni 
w iększych zastrzeżeń co do 
argum entacji kom isji. K om isja 
poradziła im także, iż jedynym  
rozsądnym rozwiązaniem jest w tej 
sytuacji zawiązanie przez dawnych 
użytkowników spółki i udział w 
przetargu, który odbędzie się w 
przyszłym roku. J.R.

Prezydent Miasta Rybnika zaprasza dzieci na spotkanie
ze Świętym Mikołajem
w niedzielę 5 grudnia 1993r., 

o godz. 16.00 na rybnickim Rynku.

P i s a l i  o  n a s . . .
Pisali o nas...

...w "Gazecie Wyborczej" z dnia 23 
listopada w artykule Stefana  
Bratkowskiego “O co nam chodzi, 
czyli o społeczeństwie obywatelskim 
Oto fragment tego tekstu:

"Mamy już trochę przesłanek 
optymizmu. Przypomnę: wielką, ciągle 
nie docenianą rewolucją była, obok 
skoku w gospodarkę rynkową, 
Ustawa o samorządzie terytorialnym.

Już dziś wszystkich malkontentów warto 
wozić z Warszawy do Rybnika, Ustronia 
Morskiego, Zielonki czy Niepołomic, 
by sobie obejrzeli Polskę dzisiejszą. Tam 
się sprawdza nasza demokracja. Mimo 
wszystkich słabości tej ustawy.

W demokracji, wiadomo, wszystko 
zaczyna się od demokracji lokalnej. A te 
robi się nie w powiatach, 
województwach, landach czy 
hrabstw ach, lecz w gminie i jej 
samorządach poniżej gminy. Ponieważ 
tam jest miejsce na własną aktywność 
obywatela w jego własnych sprawach. 
Czyli na samorządność."

Przeciwdziałać
alkoholizm owi

W końcu listopada w Szczyrku odbyła 
się, z udziałem przedstawicieli władz 
samorządowych z naszego regionu, 
konferencja pt. " Profilaktyka i 
rozwiązywanie problem ów
alkoholowych w społeczności 
lokalnej". Została ona zorganizowana 
na zlecenie Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problem ów
Alkoholowych m.in. przez Andrzeja 
W inklera z Agencji Prom ocji 
Ekologicznych, pracującego na co dzień 
w rybnickiej Przychodni Leczenia 
Uzależnień. Wraz z W iesławem 
Tarantowiczem poprowadzili oni serię 
wykładów oraz spotkań w mniejszych 
grupach; w czasie których można było 
m.in. porozm awiać nie tylko ze 
specjalistami w tej dziedzinie, ale 
również z alkoholikami będącymi w 
trakcie leczenia. W konferencji wziął

również udział Mieczysław Pawłowski, 
pełnom ocnik wojewody d/s 
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, od którego zasięgnąć 
można było opinii na temat finansowania 
lokalnych programów profilaktycznych.

W konferencji uczestniczyły: dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Rybniku Danuta 
Reclik i M aria Kufa-Skorupa, 
przewodnicząca Komisji Zdrowia i 
Opieki Społecznej RM, oraz 
przedstaw iciele Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Domu Małego Dziecka. 
Jak powiedziała nam Maria Kufa- 
Skorupa, "nasza wiedza o sprawach 
alkoholizmu opiera się najczęściej na 
stereotypach, tu zaś można się było 
zapoznać z aktualnym stanem wiedzy 
na ten temat. Myślę, że w gminie 
należałoby stworzyć lobby 
antyalkoholowe, mogące się 
przeciw staw ić ludziom,
udowadniającym, że piwo, i inne 
mikstury to nie alkohol...” /wack/

Mleko się rozlało 
czyli

naiwnych nie sieją
c. d. ze strony 1
gdy się okazuje, że inni utopili sumy 
wielokrotnie przewyższające moje 
marne osiem milionów. Czego ja się 
nie dowiedziałem! Ludzie sprzedawali 
samochody, wyciągali pieniądze z kont, 
ktoś tam nawet sprzedał pole, byleby 
się tylko załapać... Po sali krąży plotka, 
że rekordzista rzucił na szalę 240 
milionów. Po tych paru informacjach 
na życie patrzę ju ż  bardziej 
optym istycznie. O piętnastej 
trzydzieści na sali pojawia się rybnicki 
pośrednik spółki. Tłum zaczyna 
gęstnięć. Pojawia się nawet kamera 
telewizyjna. Biedni kamerzyści nie 
wiedzą, w co się pakują. Ktoś rzuca 
hasło, aby oddali kasetę video, wszak 
nikt nie chce widzieć w telewizji swej 
gęby z napisem “naiwniak”. Reporterzy 
salw ują się ucieczką. D opiero 
policjantom  udaje się ochronić 
nieszczęśników. Kasety jednak nie 
otrzymujemy - cóż, mam szansę 
zaistn ieć w TV. Rozmowy z 
pośrednikiem nie wnoszą do sprawy 
niczego nowego. Dowiadujemy się, że 
on również został oszukany, bo 
zawierzył firmie “Bioferm”. Wygląda 
na to, że zamiast nas pocieszyć, on sam 
potrzebuje wsparcia. Początkowo 
spotkanie przebiega spokojnie. Zostają 
nam przedstawione mgliste obietnice 
otrzymania jednej piątej naszego 
wkładu. Dobre i to. Ludzie pytają, co 
robić dalej z produktami i czy mają

one w ogóle jakąś wartość. Pośrednik 
poleca dalej opiekować się produktem, 
zapewnia nas, że to co wyhodowaliśmy 
je s t rzeczyw iście coś warte, na 
potwierdzenie tego przytacza nam 
opinię... nadwornego chemika firmy 
“Bioferm”. No cóż, nie zważając na 
smród przyjdzie mi dalej trzymać to - 
paskudztwo w lodówce. Dowiadujemy  
się także, że w międzyczasie firma 
“Bioferm” zmieniła właściciela, teraz 
jest nim obywatel niemiecki - tu pada 
jego nazwisko i adres. Z tłumu daje się 
słyszeć głos, że czyjaś rodzina zdążyła 
już wcześniej sprawdzić tę informację 
i w Niemczech pod wskazanym adresem 
nikt taki nie mieszka. Słychać czyjś 
nerwowy śmiech. Cierpliwość tłumu 
wyczerpuje się. Nikt już nie panuje nad 
sytuacją, ludzie, coraz bardziej 
zdeterm inow ani, w zajem nie się 
przekrzykują. Chcą się dowiedzieć, czy 
może również pośrednik w celowy 
sposób nie przysłużył się ich 
nieszczęściu. P adają  retoryczne 
pytania: gdzie je s t Sanepid, 
prokuratura, policja. Mój sąsiad głośno 
wyraża swe niezadowolenie: “cygany 
pieronowe” - rzuca nie wiadomo do 
kogo i wychodzi. Ja zaś po cichu pytam 
sam siebie: gdzie był mój rozsądek, 
gdy ładowałem się w ten niepewny 
interes? Na końcu zostajemy jeszcze 
poinformowani, że 2 grudnia przed 
Sądem Rejonowym  w Rybniku 
odbędzie się rozprawa przeciwko firmie 
“Bioferm” i na tym w zasadzie kończy 
się spotkanie. Moje wątpliwości nie 
zostały rozwiane, bo i rozwiane być nie 
mogły. Jak wielu innym, przyjdzie mi 
czekać... Proszę wierzyć, nie warto dla 
kilkudniowych iluzji mieć zszarpanych 
nerwów do końca życia.

Naiwny
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Nie tak dawno, w “Polityce”...
Rybnicka “Hana”, czyli II Liceum 

Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej, 
pozostaje jakby trochę w cieniu 
"Powstańców" , uważanych za 
najlepszą szkołę średnią w Rybniku.

Wiele osób było więc zaskoczonych, 
gdy to w łaśnie "H ana" została 
wym ieniona w majowej 
“Polityce” wśród najlepszych polskich 
liceów matematyczno-przyrodniczych. 
“Polityka” wysłała do wszystkich 
polskich liceów, których było wówczas 
1230, ankietę, na którą odpowiedziało 
120. Na podstaw ie odpow iedzi 
wytypowano 30 najlepszych. O 
rybnickim II liceum napisano w 
artykule "“Sito pełne diamentów", że 
jego uczniowie słyną z patentów, 
pomysłów rac jonaliza to rsk ich  i 
wzorów użytkowych. Za największy 
sukces szkoły “P olityka” uznała 
nagrodę, którą zdobyła w Tokio w 1985 
roku Katarzyna Kirmel, zostając w ten 
sposób jedną z najlepszych szkolnych 
racjonalizatorów  n a św iecie. 
Wspomniano też o uczniach wybitnie 
zdolnych, stypendystach Funduszu na 
Rzecz Dzieci i o uczniach kształcących 
się w toku indywidualnym. Podano 
ilość kandydatów na jedno miejsce /2 
osoby/ i absolwentów dostających się 
na studia /79 procent/. W tym roku 
powiększono liczbę klas pierwszych i 
z 350 kandydatów przyjęto 220. Na 
studia zdało 76 procent absolwentów.

Trudna szkoła
Ale w gazetowym zestawieniu 

zm ieściło się bardzo niew iele 
informacji o “Hanie”. Jak twierdzi 
dyrektor Tadeusz OTRĘBA szkoła ma

opinię “trudnej”, bo przykłada się tu 
duże znaczenie do matematyki i fizyki. 
W ubiegłorocznym  konkursie 
matematycznym dla uczniów kl. I i II 
drugie miejsce w województwie zajęli 
Grzegorz Ignacy i Sebastian Mutwila.

Czterokrotnym stypendystą Krajowego 
Funduszu na Rzecz D zieci i 
w ielokrotnym  zw ycięzcą takich 
konkursów jest też Wiesław Kubiś. 
Klasy matematyczno-fizyczne miały

opinię najlepszych w szkole - 22 na 24 
absolwentów dostawało się na studia.

Fakultety do wyboru 
W tym roku opuści mury szkolne 

pierwsza grupa absolwentów, którzy nie 
wybierali specjalizacji zdając do szkoły, 
a dopiero po dwóch latach nauki. Przez 
pierwsze dwa lata wszyscy realizują ten 
sam program profilu podstawowego.

W kl. III wybiera się jeden z fakultetów, 
z których każdy ma autorski program. 
W ybrać można specjalizację 
matematyczno-fizyczną, biologiczno- 
chem iczną, przyrodniczo-
e k o n o m ic z n o - g e o g r a f i c z n ą ,  
inform atyczną, pedagogiczną, 
humanistyczną lub językową /język 
rosyjski, francuski, niemiecki albo 
angielski/. Podział na fakultety zamiast 
na klasy był konieczny, bo do szkoły 
przychodzi młodzież, która uczyła się 
różnych języków  w szkołach 
podstawowych. Dzieli się je więc na 
klasy w taki sposób, by młodzież mogła 
kontynuować naukę języka. Najlepsi 
uczniowie mają okazję doskonalenia 
swoich językowych umiejętności za 
granicą.

Podróże
Na przełomie marca i kwietnia 

uczniowie francuskojęzyczni byli we

Francji. Zwiedzili Lyon, Nevers, Aix 
les Bains, Vichy. Zatrzymali się u 
francuskich rodzin w Saint -Vallier. 
Po drodze odwiedzili też Austrię, 
księstwo Lichtenstein i Szwajcarię. 
Przejechali 4800 km. W kwietniu do 
Rybnika przyjadą z rewizytą młodzi 
Francuzi, których gościć będą rodziny 
uczniów “Hany”. Była też w Rybniku

Co u "HanyHany"

Wydeptywanie ścieżek
Po kilku latach starań  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 
przeniosła się ze starego i ciasnego budynku na Piaskach do 
zaadaptowanego, a właściwie wybudowanego na nowo obiektu 
w Rybniku-Niewiadomiu.

Dzień oficjalnego otwarcia szkoły, 
10 listopada br., był Chyba jednym z 
najszczęśliwszych dni jej dyrektora 
Emila MATLOCHA. I choć w swoim 
przemówieniu wymienił dziesiątki osób 
i instytucji, które się przyczyniły do 
realizacji tej inwestycji - od 
katowickiego kuratorium  i jego 
rybnickiej delegatury, władz miasta, 
przez adm inistrację oświatową, 
duchowieństwo, do zakładów pracy - 
wiele osób będących najbliżej całej 
sprawy zgodzi się, że to właśnie dyrektor 
był jej siłą napędową. Jego mozolne 
wydeptywanie ścieżek do odpowiednich 
ludzi i instytucji sprawiło, że w 
październiku 1988 roku uzyskano 
decyzję o pozwoleniu na adaptację 
budynku starej szkoły w Niewiadomiu. 
Adaptacja zmieniła się w regularną 
budowę. Kosztorys wyniósł wtedy ... 1 
mln 200 tys. zł. Prace postępowały 
sprawnie i szybko ale... dewaluacja 
złotówki również - mówi E. Matloch. - 
Na pierw szy etap realizacji prac

Zajęcia z technologji w nowej szkole

otrzymaliśmy 600 tys. złotych, a środki 
te wyczerpały się po 3 miesiącach... W 
ostatnich 2 latach nastąpiła  
intensyfikacja prac, dzięki uzyskaniu 
dodatkowych środków finansowych od 
władz oświatowych, a były to ju ż  
miliardy...
Ponieważ prace się przeciągały, trzeba 
było zabezpieczyć budowę na czas zim, 
w czym pomogły Elektrownia "Rybnik", 
PPH “UTEX” czy fundacja 
“EKOTERM”.

We wrześniu 1992 roku na budowę 
weszła spółka budowlana “Budwex” z 

Chwałowic, która 
realizację inwestycji 
z a k o ń c z y ł a ,  
p rz y s to s o w u ją c  
pierwotny projekt do 
aktualnych potrzeb 
szkoły.

Dziś młodzież, dla 
której nauczenie się 
zawodu jest być albo 
nie być we 
w s p ó łc z e s n y m , 
nieprzyjemnym dla 
słabszych świecie, 
m a do dyspozycji 12 
sal, przestronne 
korytarze i

Foto: wack.      otoczenie, którego

aranżacja będzie widoczna dopiero 
wiosną. Jest kuchnia, która 
przygotowuje nieodpłatne posiłki dla 
wszystkich uczniów. Pochodzą oni 
często ze środowisk niezamożnych, 
dojeżdżają z daleka - Jastrzębia, Żor, 
Orzesza, z gmin położonych za 
Raciborzem, z Wodzisławia - stąd 
szczególne podziękowania osobom i 
instytucjom, które w naturze lub 
pieniądzach wspierają szkołę dziś i będą

c.d. na str. 9

kilkunastoosobowa grupa licealistów z 
Niemiec, w czasie ferii zimowych polscy 
uczniowie wybiorą się do nich.

Życie kulturalne
W ubiegłym roku ukazywały się w 

szkole aż trzy gazetki 
“C heeseburger”, “V ic to ria ”
największa “Ikebana”, która wydała 4 
numery. Aktualnie na placu boju 
pozostała “Victoria”, co z pozostałymi 
gazetami, nie wiadomo. Zaniechała też 
prób grupa tańca nowoczesnego, 
ponieważ nie było już pieniędzy na etat 
dla mgr Grzegorza Górnika, który go 
prowadził i był opiekunem szkolnego 
samorządu. Teatr padł wcześniej, też z 
braku pieniędzy. Zostali uzdolnieni 
uczniowie - śpiewająca i grająca Kasia 
Oleś, zdobywczyni Śląskiej Paproci w 
kategorii poezji śpiew anej, Iza 
Wiśniewska otrzymała II nagrodę, a 
Beata Dyrbuś i Monika Lubszczyk 
wyróżnienie w konkursie poezji 
religijnej.

Ola Białas, tegoroczna absolwentka, 
dostała II nagrodę i nagrodę 
publiczności w rybnickim konkursie 
gawędziarzy, zajęła także wysokie 
pozycje na szczeblu m iejskim  i 
w ojew ódzkim  konkursu
recytatorskiego, w którym wyróżnienia 
zdobyły też Monika Lubszczyk, Ewa 
Banaszczyk i K atarzyna Oleś w

kategorii poezji śpiewanej.
Olimpiady, olimpiady

T rzeba też w spom nieć o 
olimpijczykach. W finale Olimpiady 
Geograficznej pierwsze miejsce zajął 
Piotr Solorz, zaś jego szkolny kolega, 
stypendysta Krajowego Funduszu na 
Rzecz Dzieci Krystian Dziurok dotarł w 
niej do II miejsca. Zofia Ryszka jest 
f in a lis tk ą  II stopnia olim piady 
polonistycznej. Małgorzata Korgul 
doszła do finału olim piady 
rusycystycznej. Katarzyna Mazurek i 
Jarosław Wieczorek do III stopnia 
olimpiady “Parlamentaryzm w Polsce”. 
Aleksander Żukowski przygotował 
pracę o zabytkowych drzewach i zajął II 
miejsce w ogólnopolskim konkursie 
ekologicznym . M ożna więc 
podsumować, że uczniowie odnosili 
sukcesy indywidualne, które są  jednak 
pochodną pracy zbiorowej pedagogów.

Najładniejsze dziewczyny 
Dwie trzecie uczniów “Hany” to 

dziewczęta. Nic więc dziwnego, że 
wybory miss spotkały się w szkole z 
dużym zainteresowaniem. Wybory 
międzyszkolne wygrała - stając się miss 
rybnickich szkół średnich - Aleksandra 
Różanowicz, właśnie z “Hany”.

W szkolnych wyborach była trzecia - 
z dumą oświadczył dyrektor Otręba.

K. M.

A N K IE T A  

G A Z E T Y  R Y BNICKIEJ

Przy okazji wydania 150 numeru postanowiliśmy 
co o "Gazecie Rybnickiej" sądzą 

Wszyscy , którzy przyślą do nas wypełnione 
w losowaniu 5 nagród, po 100 tys. zł każda 

“SeaFood”. Ankiety prosimy przesyłać pocztą 
do "żółtych skrzynek" /Rynek 11, Koś 

Oczekujemy szczerych

1. Jak często w ciągu ostatniego roku czytał 
krzyżyk/?

A. Każdy numer
B. Przeciętnie 2-3 razy w miesiącu
C. Tylko od czasu do czasu

2. Gdzie zaopatruje się Pan/i/ w “GR” /postawić

A. W kiosku
B. Za pośrednictwem prenumeraty
C. W ruchomych punktach sprzedaży
D. W sklepach

3. Kto w najbliższej rodzinie oprócz Pana

4. Które z wymienionych TEMATÓW zdaniem 
usunąć, ograniczyć, zostawić tak jak jest obecnie 
krzyżyk w odpowiedniej rubryce/

Usunąć

1. Urząd Miasta

ANKIETA

RYBNICKIEJ

postanowiliśmy 
sądzą jej Czytelnicy 
wypełnione ankiety 
każda, ufundowane
pocztą na adres 
Kościuszki 54/ do 
szczerych odpowiedzi

czytał Pan/i/ "GR" 

stawić krzyżyk

/i/ czyta "GR

zdaniem Pana/i/ 
obecnie, poszerzyć

Ograniczyć

[ E J

postanowiliśmy dowiedzieć 
Czytelnicy. 
ankiety, wezmą udział 
ufundowane przez 
adres redakcji lub 
do 13 grudnia 
i.

GR /postawić 

krzyżyk/?

GR” /proszę wymienić

/i/ należałoby 
poszerzyć /postawić

Zostawić 
tak jak 

jest
obecnie

dowiedzieć się

udział  
przez firmę
» wrzucać 
a br.

postawić

wymienić/?

należałoby w “GR” 
postawić

Poszerzyć

2. Funkcjonowanie dzielnic
3. Zakłady pracy
4. Nauka i oświata, działalność szkół
5. Religia, kościół
6. Policja, straż pożarna, służba zdrowia
7. Historia miasta
8. Sklepy, ceny, zaopatrzenie
9. Sport /żużel/, rekreacja
10. Samochody, motoryzacja
11. Sztuka, teatr, muzyka
12. Partie polityczne
13. Hobby, zainteresowania ludzi
14. Legendy, gwara śląska
15. Problemy, kłopoty mieszkańców
16. Rebusy, konkursy, krzyżówki
17. Porady kulinarne, moda
18. Porady prawne
19. Drzewko życzeń
20. Turystyka i wypoczynek

L J
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Scenariusz dla 4 aktorów 
i jednej torby

Przedstawienia według scenariuszy     dram aturga, którego utw ory nie 
Bogusława Schaeffera, gdziekolwiek     przypominają żadnych innych sztuk

są grane, spotykają się z żywym 
zainteresowaniem widowni. Po całej 
Polsce rozsiani są wielbiciele tego, 

się także muzyką,

teatralnych. Nie ma w nich fabuły, nie 
ma właściwie wydarzeń, jest za to sporo 
absurdalnych sytuacji. A ktorzy 
prowadzą rozmowy, z których nic nie

Imię i nazwisko 

A dres................

SEAFOOD T R A D I N G
21. Horoskop
22. Wypadki, kroniki policyjne
23. Inne /jakie?/

5. Jaka forma dziennikarska odpowiada Panu/i/ najbardziej /prosimy 
podkreślić maksymalnie trzy pozycje/?

A. Krótkie informacje
B. Dłuższe, wyczerpujące artykuły
C. Wywiady
D. Felietony, reportaże
E. Komunikaty, ogłoszenia
F. Zdjęcia

6. Czy napotyka Pan/i/ podczas lektury “GR” na trudności - jeśli tak, to 
jakie /np. zbyt skomplikowane słownictwo, zła jakość zdjęć/?

7. Jakich zmian w “GR” oczekiwałby Pan/i/?

8. Czy podoba się Panu/i/ winieta tytułowa "GR" /prosimy podkreślić 
 wybraną odpowiedź/?

| A. tak B. nie

 9. Czy cena “GR” jest Pan/i/ zdaniem:

 A. niska B. odpowiednia C. wysoka

10. Ile miejsca w “GR” powinna zawierać reklama /prosimy podkreślić/?

1 strona 2-3 strony 4 strony powyżej 4 stron

11. Czy “GR” powinna zawierać program telewizyjny /tak - nie/?
I M E T R Y C Z K A :
 1. Płeć : Mężczyzna Kobieta

| 2. Wiek: A. do 18, B. 18-21, C.21-25, D.25-35, E.35-50
F. pow. 50 lat

3. Wykształcenie: A.podstawowe, B.zawodowe, C.średnie, D. wyższe

wynika, wykonują banalne czynności, 
robią miny. A publiczność? Nudzi się 
na awangardowym przedstawieniu? 
Nie, publiczność ryczy, kwiczy i wyje 
ze śmiechu! I właściwie nie da się 
powiedzieć czemu, bo to po prostu 
trzeba zobaczyć.
Podobnie było w czasie spektaklu 
"Scenariusza dla 4 aktorów", który 19 
listopada na Małej Scenie 
zaprezentow ał teatr “K orez” z 
Chorzowa. Siedziałam  obok 
młodzieńców, którzy nie wiedzieć 
czemu ju ż  przed rozpoczęciem  
przedstawienia denerwowali się, że 
muszą je oglądać, mówili nawet coś o 
pomidorach, które by się im przydały. 
Komentowali w tym tonie jeszcze 
pierwsze działania aktorów... i nagle 
zaczęli się śmiać i do końca spektaklu 
nie gadali, bo nie mieli na to czasu - 
zbyt dobrze się bawili. Plan śmiechu 
został więc wykonany, a śmiech 
podobno chroni przed artretyzmem. A 
że śmialiśmy się z nieapetycznego 
nazwiska jednej z postaci? Bardzo 
dobrze, cudownie jest czasem zrobić 
coś, czego robić absolutnie nie wypada, 
podobnie jak cudownie jest zjeść coś 
tuczącego od czasu do czasu. A poza 
tym dużo też było subtelniejszych 
żartów.

Niektórzy światowcy wprawdzie 
wybrzydzał i, że gra aktorów / Bogdana 
Kalusa, Mirosława Neinerta, Piotra 
Warszawskiego, Grzegorza Wolniaka/ 
za bardzo przypomina krakowski teatr 
“Stu”, ale na pewno jest to wzór wart 
naśladow ania. Ja mam inne 
wątpliwości... Czy rzeczywiście jest 
bardzo zabawne porwanie z widowni 
torby jednej z dziewcząt, wyrzucenie 
z niej całej zawartości i ironiczne 
kom entow anie intym nych
drobiazgów? Czy to takie wesołe, gdy 
się widzom zdziera buty, żeby uprawiać 
zapachologię porównawczą? Moim 
zdaniem  takie działania gw ałcą 
prywatność człowieka, który przyszedł 
do teatru. Kiedyś, w latach 60, w 
czasach artystycznej burzy i naporu 
awangardy, starano się wciągnąć widza 
w sceniczną akcję, np. częstując go 
ugotowanym jajkiem, albo ni stąd - ni 
zowąd zadając mu jakieś pytanie, albo 
ściągając mu bluzeczkę /do czego, z 
jakiegoś powodu, wybierano zwykle 
młode panienki/. Miał to być sposób 
na pobudzenie widzów do działania, 
na w ytrącenie ich leniwego 
przekonania, że w teatrze, do którego 
przyszli za własne pieniądze, nikt nie 
będzie od nich niczego wymagał. Ta 
teatralna moda była i minęła, zostało 
z niej tyle, że na przedstawieniu teatru 
"Korez” nie jesteśmy pewni dnia ani 
godziny. I nie chodzi o naszą 
aktywność, a o to, że kpiny z zawartość i 
torebki jednej z pań na pewno 
rozśmieszą wszystkich, którzy swoje 
torby trzymają krzepko przy boku. A 
przecież “ S cenariusz ...” byłby 
przezabawny i bez agresywnych 
żartów. Na szczęście na sali była sama 
prawie m łodzież, która się o 
zdejmowanie, a potem obwąchiwanie 
butów nie obraża. Jeśli ktoś nie lubi 
takich poufałości, to radzę: Oglądajcie 
Schaeffera, bo warto - ale starajcie się 
siadać w miejscach trudno dostępnych 
dla aktorów. A na wszelki wypadek 
włóżcie czyste skarpetki .

KLAUDIA MICHALAK

Rośnie serce i uszy
Od dłuższego czasu szkoły muzyczne 

w całej Polsce borykają się z brakiem 
podręczników. Dlatego właśnie, mniej

więcej rok temu, ministerialne Centrum 
Edukacji Artystycznej ogłosiło otwarty 
konkurs na podręczniki i materiały 
dydaktyczno-metodyczne dla szkół 
muzycznych I i II stopnia. Nagrodą dla 
najlepszych prac miało być ich 
wydanie. Na konkurs napłynęło około 
30 prac.

Hanna Freund, pedagog z rybnickiej 
Szkoły Muzycznej, wysłała dwie i obie 
zostały nagrodzone. Sukces jest tym 
większy, że warszawskie środowisko 
muzyczne jest zamknięte i rzadko 
dopuszcza osoby z zewnątrz.

Pierwsza z nagrodzonych prac to 
podręcznik do kształcenia słuchu, druga 
- śpiewnik. Podręcznik ma się ukazać 
jeszcze w tym roku szkolnym. Będzie 
się składał z 2 części - książki dla 
nauczyciela i zeszytu ćwiczeń dla 
ucznia. Znajdą się w nim ćwiczenia do 
śpiew ania z nut, uzupełnianie i 
popraw iania zapisów  nutow ych, 
muzyczne “dyktanda”. Wykorzystane 
fragm enty pochodzą z 
najwybitniejszych dzieł muzycznych. 
Prawdopodobnie praca Hanny Freund 
stanie się obow iązującym  
podręcznikiem . dla uczniów szkół 
muzycznych. “ Wiele zawdzięczam  
dziekanowi Wydziału Wychowania 
Muzycznego Akademii Muzycznej w 
Katowicach, a prywatnie mojemu 
mężowi, który udostępnił mi teksty z 
całego świata" - mówi pani Hanna - 
''Wykorzystałam materiały, których 
sama używam w pracy z uczniami i 
myślę, że mam efekty".

Natomiast śpiewnik, który ukaże się 
zapewne w przyszłym roku, zawiera 
30 piosenek - prawie wszystkie z 
tekstem  i m uzyką H. Freund. 
“Pracowałam kiedyś w przedszkolu - 
mówi autorka - uczyłam rytmiki. Kiedy 
potrzebowałam piosenki, pisałam ją

sam a". Niektóre z nich były już 
publikowane. W zbiorku znalazły się 
utwory kształcące zarówno melodią, 
jak  i tekstem  - np. piosenka o 
interwałach, czy o zwierzętach, z 
których każde inaczej słyszy strumyk. 
Piosenka “To orkiestra gra ” daje okazję 
rozpoznania różnych instrumentów. 
Jest też "Piosenka na jedną nutę".

“Te prace to dorobek całego życia", 
mówi pani Hanna, która pracuje w tej 
dziedzinie od 24 lat, ma II stopień 
specjalizacji i twierdzi, że pasjonuje 
się swoim zawodem - "Cieszę się, że 
mój sukces zbiegł się z 60-leciem 
rybnickiej Szkoły Muzycznej. Te książki 
to taki mój urodzinowy prezent dla 
szkoły. ”

Hannę Freund spotkał jeszcze jeden 
dowód uznania - po wygraniu konkursu 
zaproszono ją, jako przedstawicielkę 
Śląska, do Ogólnopolskiej Komisji d.s. 
Programów Nauczania. Komisja, która 
opracowuje programy nauczania dla 
szkół muzycznych, jest kilkuosobowa, 
więc każdy z jej członków ma sporo do 
powiedzenia.

K.M.

We wtorek z muzykami rybnickiej 
filharm onii koncertował znakomity 
skrzypek Krzysztof JAKOWICZ. W 
czasie koncertu, na który złożyły się 
utwory Mendelssohna-Bartholdiego, 
rybniccy melomani podziwiać mogli 
nie tylko wirtuozerię gwiazdy wieczoru, 
ale rów nież muzyczne
zdyscyplinow anie rybnickich  
filharmoników. Foto: wack

Zdjęcie z album u  
czyteln ików

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć.
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 “EKSPRESFUJI” 
Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Mały Wojtuś w dużym kapeluszu zdjęcie Jacek K.
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SZTUKA* TWÓRCY* WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA 

Malarstwo
Krystyny Skupień

w "MAŁEJ GALERII"
Teatru Ziemi Rybnickiej

22 listopada br. otwarta została w 
"MAŁEJ GALERII" TZR wystawa 
malarstwa Krystyny Skupień, członkini 
zespołu plastycznego dla twórców 
nieprofesjonalnych " OBLICZA", 
działającego w Rybnickim Ośrodku 
Kultury.

Lekarz stomatolog Krystyna Skupień, 
urodzona w 1941 r. w Rzeszowie, już od 
dzieciństw a odczuwała potrzebę 
realizacji swoich wizji plastycznych - 
czyniła to patykiem na piasku lub palcem 
na zaparowanej szybie.

Rozmiłowana zarówno w sztukach 
pięknych jak i w matematyce, marzyła 
o studiach na wydziale architektury. 
Niski poziom plastyki w szkole średniej 
nie rozwinął jednak  w pełni jej 
możliwości wypowiedzi artystycznej. 
Rezygnując więc świadomie z 
architektury, rozpoczęła studia na 
wydziale stomatologii Śląskiej Akademii 
Medycznej w Zabrzu.

W czasie ćwiczeń laboratoryjnych,

uzupełnia braki w zakresie wiedzy o 
kulturze i sztuce. Równocześnie poddaje 
się wrażeniom, jakie wywiera na nią 
piękno przyrody - zachwyca się 
kształtem małego polnego kwiatuszka, 
rzeźbą kory, kolorem porostów i 
owadów. Ale obowiązki wzywają - 
oszołomiona, uduchowiona, szybko 
“wraca na ziemię” - pozostają jedynie 
przeźrocza, fotosy, książki, albumy i 
niezapomniane wrażenia. Przełomowym 
momentem jest urlop spędzony we 
Francji. Paryż, zamki nad Loarą i Alpy 
w yw ierają na Krystynie Skupień 
ogromne wrażenie.
Po powrocie decyduje się na realizację 
swoich dawno upragnionych marzeń. 
Poza podziwem dla wspaniałych dzieł 
sztuki, zdaje sobie jednak sprawę ze 
swoich braków warsztatowo- 
artystycznych. Przypadek sprawia, że 
dowiaduje się o istnieniu działającego 
w Rybnickim Ośrodku Kultury zespołu 
m alarskiego dla twórców

"Martwa natura z lichtarzem" /o le j/ Krystyny Skupień

oglądając pod mikroskopem preparaty, 
poddawała się urokowi ich kolorytu i 
bogactwa formalnego - coś w niej. 
duchowo odżywało, lecz wir zajęć 
tęsknoty te skutecznie tłumił.
Po ukończeniu studiów, czas całkowicie 
wypełniły praktyka lekarska i obowiązki 
rodzinne.
Rodzaj, wykonywanej pracy dawał 
jednak duże zadowolenie - wymagał 
ogromnej precyzji, jakże potrzebnej w 
czasie opracowywania ubytków 
próchniczych. Posługiw anie się 
drobnymi w iertłam i, którymi 
ukształtować trzeba było różnego 
rodzaju zaczepy, między innymi tzw. 
"jaskółcze ogony", przywodziło na myśl 
rzeźbiarskie operowanie dłutem. I tak 
upływały lata.
W czasie kolejnych urlopów, zwiedzając 
wiele krajów, zachwycając się ich 
wspaniałą architekturą i bogactwem 
zbiorów muzealnych, Krystyna Skupień

nieprofesjonalnych p.n. “Oblicza”. 
Postanawia działać twórczo - w 1989 r. 
zostaje członkiem tego zespołu, gdzie w 
otoczeniu miłośników sztuki doskonali 
i pogłębia swoje umiejętności malarskie, 
biorąc równocześnie udział w wielu 
wystawach  twórczości
nieprofesjonalnej.
Prace swoje eksponuje m. in. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im K. Prusa w 
Rybniku /” II Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej - 1989r./, w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej /” XXI Rybnickie Dni 
Literatury” - wystawa malarska zespołu 
“Oblicza” - 1990 r./, w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Katowicach / ’IX 
oraz X Przegląd Amatorskiej Twórczości 
Plastycznych - 1991 -1992/, w Muzeum 
w Wodzisławiu Śl. /”Wystawa Sztuki 
Sakralnej” - 1992 r ./, w Domu 
Wczasowym “Uśmiech” w Wiśle- 
Malice /"Wystawa Poplenerowa -1992 
r./ oraz w Sali Rady Wydziału Śląskiej

Dr Juliusz Roger
 A b e c a d ło   

R zeczy  
 Ś lą sk ic h  

Juliusz Roger
Nazwisko doktora Ju liusza 

ROGERA powszechnie kojarzy się 
mieszkańcom naszego m iasta ze 
szpitalem  Świętego Ju liusza w 
Rybniku, usytuowanym u zbiegu ulic 
Dworcowej i 3 Maja. Zainicjował on 
budowę szpitala oraz rozpoczął zbiórkę 
pieniędzy na ten cel wśród miejscowej 
ludności, założył tzw. wieczny fundusz 
dla chorych. I tak leczący biednych za 
darmo lekarz, nadworny medyk księcia 
raciborskiego W iktora, stał się 
skutecznym inicjatorem tak wielkiego 
przedsięwzięcia. W 1869 roku, cztery 
lata po śmierci Juliusza Rogera, plany 
budowy rybnickiego szpitala ukończył 
książę raciborski i nowej budowli dał 
urzędową nazwę Szpital Juliusza  
Rogera. Należy też dodać, iż dr Roger 
był również inicjatorem  budowy 
szpitali w Rudach i Pilchowicach.

Juliusz Roger urodził się w 1819 
roku w  miejscowości Niederstossingen 
w Wirtembergii /połudn.-zach. Niemcy/ 
, gdzie jako młody chłopak wstąpił do 
zakonu benedyktynów, z którego 
jednak musiał wystąpić ze względu na 
słabe zdrowie. Rozpoczął więc studia 
medyczne i filozoficzne w Tybindze. 
Po czym, jak  to wtedy bywało, 
rozpoczął poszukiwania dobrej posady, 
w czym pomógł mu książę Furstenberg, 
załatwiając miejsce lekarza na dworze 
księcia raciborskiego.

Przybył zatem dr Roger na Górny 
Śląsk jako cudzoziemiec, ponieważ 
jednak miał wyjątkowo interesującą 
powierzchowność i osobowość, szybko 
stał się duszą towarzystwa na dworze 
raciborskim. Podobnie uwielbiany i 
szanowany był przez rodowitych 
Górnoślązaków, prostych chłopów i 
robotników. Leczył ich z zasady za 
darmo, zaś wszelkie ofiary pieniężne 
wdzięcznych pacjentów przeznaczał na

lekarstw a dla najbiedniejszych. 
Mieszkając na Górnym Śląsku dr Roger 
zafascynował się jego mieszkańcami i 
ich kulturą. Oto jak Paweł Gatzka, 
dyrektor Banku Ludowego w 
Raciborzu, charakteryzuje w 1920 roku 
dra Rogera: “Nauczywszy się po  
polsku, pokochał ten ludek polski, 
pokoch a ł zarazem  po lską  pieśń  
ludową. Sam pieśni ludowe zapisywał 
wprost z ust ludu albo dał je  spisywać 
przez swych przyjaciół i inne osoby, 
które udało mu się nakłonić do 
zbierania pieśni. / .../  Dużo jeszcze 
znalazł dr Roger słów przejętych  
uznaniem  i m iłością  dla ludu  
górnośląskiego, niestety wszystkiego 
wspomnieć nie sposób. Cześć pamięci 
zacnego męża!
Wiele lat dr Roger skrupulatnie i

systematycznie zbierał śpiewane po 
polsku pieśni, które towarzyszyły na 
co dzień ludziom przy pracy, na 
zabawach, pielgrzymkach, weselach, 
stypach. Dzieło swe zakończył w roku 
1863, wydając obszerną pozycję: 
"Pieśni ludu polskiego na Górnym 
Szląsku ”. W zbiorze tym umieścił 546 
pieśni z nutami i tekstem, mającym 
czasami po kilkanaście zwrotek. Przy 
każdym utworze autor dał adnotację, 
w jakim powiecie Górnego Śląska pieśń 
tę usłyszał. Jest tam przykładowo 
kilkadziesiąt utworów z adnotacją: “Z 
powiatu Rybnickiego”/!/. W zbiorze 
tym dr Roger tak się wyraził o polskiej 
pieśni ludowej na Górnym Śląsku: “Na 
tych piaszczystych polach wyrosły

wonne kwiaty pieśni gminnej: tam 
mieszkali wieszcze wśród ludu i z ludem, 
którzy najśliczniejsze wyśpiewywali 
p iosnki: tam ży li skrom ni
kom pozytorowie, których imiona  
dawno przebrzmiały lub może nigdy 
znane nie były, ale ich nuty  
orzeźwiające duszę i serce nie zginą, 
dopóki lud żyć będzie”.

Juliusz Roger oprócz muzyki, 
medycyny filozofii i filantropii miał 
jeszcze wiele innych pasji. Interesował 
się entomologią- w okolicznych lasach 
podglądał i łapał owady, które później 
badał. Uwielbiał również polowania i 
w czasie jednego z nich w styczniu 
1865 roku zginął śmiercią tragiczną. 
Niektóre jednak źródła podają, że zmarł 
na udar serca. Zdarzyło się to w lasach 
w okolicach Rud, gdzie w miejscu

trag icznego wypadku ustaw iono 
później kam ień, na których po 
niemiecku, tj. w ojczystym języku dra 
Juliusza Rogera, napisano: "W sercach 
naszych zapisano, co nam byłeś, jeszcze 
jesteś: bogaty w wiedzę i dobrego serca, 
ofiarny, ludu twego wierny przyjaciel, 
doradca, pociecha chorych i ojciec 
ubogich. ”

Gdyby ktoś z naszych Czytelników 
natknął się kiedyś w lasach rudzkich na 
kam ień z niem ieckim  tekstem  
zaczynającym się od słów “In unseren 
Herzen...”, niechaj powiadomi o nim 
redakcję "Gazety Rybnickiej" .

MAREK SZOŁTYSEK

Akademii Medycznej w Katowicach / 
”W ystawa Twórców Sztuki 
Pracowników Służby Zdrowia” - 1992 
r./
W 1990 r. otrzymuje od Prezydenta 
Miasta Rybnika “Dyplom za aktywne 
uczestnictwo w zespole “Oblicza” oraz 
za działalność artystyczną”.

Tak więc wiele lat upłynąć musiało, 
by ukryta, na wpół uświadomiona 
tęsknota za wyrażeniem artystycznie 
bliżej nie sprecyzowanych wzruszeń 
i pragnień mogła się ujawnić i 
urzeczywistnić, by mogła znaleźć swój 
materialny ślad na płótnie. Krystyna 
Skupień, obserwując bacznie 
otaczającą ją materię życia, poddaje 
się jej urokowi - maluje dążąc do jak 
najwierniejszego i obiektywnego jej 
odtworzenia, do przedstawienia 
świata w sposób tylko jej właściwy, 
niezwykle dokładny, szczegółowy i 
zgodny z naturą.
Wrażeniu wywoływania naturalności 
służy równorzędność w 
konsekwentnym traktowaniu

wszystkich fragmentów malowidła z 
jednakową dokładnością
obrazujących rzeczyw istość, 
fotograficzna niemal doskonałość w 
jej odtwarzaniu oraz nadzwyczaj 
precyzyjny rysunek, połączony z 
jednolitą materią malarską, 
wzbogaconą wyszukaną świetlistą 
harmonią kolorystyczną o niezwykle 
subtelnych przejściach barwnych 
tonów.

Koncepcja obrazu oraz jego 
wyszukany koloryt
podporządkowane są przewadze 
jednej, najczęściej brunatnozłocistej 
barwie -służą do osiągnięcia wrażenia 
powagi, spokoju i dyskretnej 
harmonii.
Poddając się wykwintnem u  
nastrojowi, emanującemu z obrazów 
Krystyny Skupień, śmiem twierdzić, 
iż istotną jest zgodność twórcy z jego 
dziełem.

Wystawa czynna będzie do końca 
grudnia 1993 r.

MARIAN RAK

Tanecznym 
krokiem...

Taneczne zajęcia w Domu Kultury w 
Rybniku-Niedobczycach cieszą się 
wśród dzieci i młodzieży sporym 
zainteresowaniem. W związku z tym 
postanow iono powołać grupę 
dziecięcą, której zajęcia odbywać 
się będą w soboty od 11.00 do 13.00. 
W piątki od 17.00 do 19.00 swoje 
próby mieć zaś będzie nowa 
formacja tańca towarzyskiego, do 
udziału w której zapraszamy przede 
wszystkim młodzież.

Zespół dziecięcy, działający już 
od ponad roku, będzie próbował jak 
dawniej w soboty w godz. od 9.00 do 
11.00

Zapisy do nowych zespołów w 
biurze Domu Kultury.

Wszystkich chętnych zapraszamy.
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Rozmowa z Jerzym GORCZYCĄ, 
prezesem  Rybnickiej Spółdzielni 
M ieszkaniowej

-  Na początku lipca informowaliśmy 
na naszych łamach, że został pan 
przewodniczącym  nowo wybranej 
Rady N adzorczej R ybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, dziś jest 
pan je j prezesem; jak  do tego doszło?

- W lipcu, po ukonstytuowaniu się 
nowej Rady Nadzorczej, normalną 
ko le ją  rzeczy, m iała ona 
w spółpracow ać z ówczesnym  
Zarządem spółdzielni. Tymczasem 
zam iast w spółpracow ać Zarząd 
próbował zdominować Radę, czy jak  ja 
to nazywam, oswoić j ą  sobie. Eskalacja 
tych poczynań rozpoczęła się od pisma 
Zarządu w ystosow anego do 
kierowników wszystkich komórek 
organizacyjnych spółdzielni, w którym 
Zarząd zabraniał przewodniczącemu 
Rady Nadzorczej i całej Radzie dostępu 
do dokum entów i inform acji 
dotyczących spółdzielni. Było to 
sprzeczne ze statutem i wypaczające 
zupełnie określone w nim relacje 
pom iędzy R adą nadzorczą i 
powoływanym przez nią Zarządem. 
Skutkiem tego pisma było odwołanie 
przez radę prezesa Zarządu spółdzielni. 
Nowy prezes nie został powołany, 
tym czasem  pani w iceprezes 
wystosowała do tych samych komórek 
organizacyjnych następne pismo, o 
krótkiej treści odw ołującej to 
poprzednie pismo w całości. Niesmak, 
jaki wywołało tamto pismo, pozostał. 
Odwołanie prezesa i niepowołanie na 
jego miejsce nowego przez Radą było 
pewnym uchybieniem proceduralnym 
i na następnym posiedzeniu podjęto 
decyzję o dopełnieniu tej formalności. 
W ten sposób dotychczasowa pani 
w iceprezes pow ołana została na 
stanowisko prezesa spółdzielni na ściśle 
określony okres. Na tym samym 
posiedzeniu podjęto decyzję o 
ogłoszeniu konkursu na stanowisko 
prezesa spółdzielni, a zatem pani prezes 
miała pełnić tę funkcję do momentu 
wyłonienia nowego prezesa w drodze 
konkursu. Ostateczny termin zgłaszania 
ofert wyznaczono na 30 października 
br. Podano warunki, zaznaczając, że 
kandydat przedstawić musi swoją 
koncepcję funkcjonowania spółdzielni. 
W m iędzyczasie, za in sp irac ją  
praw dopodobnie pani prezes / 
dowodów na to nie ma, ale wszystko na 
to wskazuje/, rada osiedla “Centrum” 
została zdopingowana do działań, 
mających na celu podział spółdzielni 
na S półdzie ln ię “C entrum ” i 
Spółdzielnię “Nowiny”. Wszystko 
odbywało się na linii Rada Osiedla - 
Zarząd, z pom inięciem  Rady 
Nadzorczej. Ta dowiedziała się o 
wszystkim przez przypadek, mimo, że 
w Radzie Nadzorczej są cztery osoby 
z Rady Osiedla. Rada Nadzorcza nie

jest przeciwna podziałowi spółdzielni, 
ale tak brzemienna w skutki decyzja 
musi być dobrze przygotowana pod 
względem prawnym i ekonomicznym. 
Rybnicka spółdzielnia mieszkaniowa 
jest jedną z większych, jej majątek na 
koniec 1992 roku wynosił ponad bilion 
złotych. Nie są uregulowane stosunki 
własnościowe, jeśli chodzi o tereny i

niektóre lokale użytkowe, a więc bez 
wyjaśnienia tych spraw nie można takiej 
decyzji podjąć. W ostatni piątek 
października Zarząd spółdzielni podjął 
uchwałę o zwołaniu w dniu 29 listopada 
nadzw yczajnego zebrania
przedstawicieli członków Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie 
odwołania niektórych, jak to określono, 
członków Rady Nadzorczej, ale nie było 
mowy o podziale spółdzielni. Dopiero 
kilka dni później Zarząd dopisał do 
protokołu ze swego posiedzenia, że 
porządek obrad owego nadzwyczajnego 
zebran ia p rzedstaw icie li będzie 
poszerzony o sprawy związane z 
podziałem spółdzielni. Zrobione to 
zostało w sposób nieform alny i 
przesądziło o losach ówczesnego 
Zarządu. Organ wykonawczy 
powoływany przez Radę Nadzorczą 
zwołał wspomniane zebranie, żeby 
wymienić nie pasującą Zarządowi część 
rady nadzorczej. Rada Nadzorcza na 
swym posiedzeniu w dniu 9 listopada 
odwołała cały Zarząd i rozpatrzyła 
oferty, które wpłynęły na konkurs na 
stanowisko prezesa spółdzielni oraz 
inne kandydatury, w efekcie Rada 
powołała nowy Zarząd i mnie na 
stanowisko prezesa. Urzęduję od 10 
listopada.

-  Swego czasu w "Gazecie Rybnickiej" 
pojawił się tekst, w którym mówiąc 
oględnie wojował pan ze starym  
Zarządem...

- Nie tylko z Zarządem, ale przede 
wszystkim z przewodniczącym i częścią 
rady nadzorczej. Mija akurat rocznica, 
2 lis topada złożyłem  pisem ne 
doniesienie do rybnickiej prokuratury. 
W szczęte zostało postępow anie, 
śledztwo w tej sprawie prowadziła 
policja, przesłuchano wielu świadków, 
członków Rady Nadzorczej, sam 
kilkakrotnie byłem przesłuchiwany w 
charakterze świadka. W maju śledztwo 
zostało umorzone, ale ja  cały czas 
podkreślałem i twierdzę nadal, że 
umorzenie śledztwa nie świadczy 
wcale, że nic się nie stało. Wiele 
wskazuje na to, że prawdopodobnie 
postępowanie będzie wznowione. Po 
wszczęciu przez policję śledztwa 
zostałem odcięty od jakichkolwiek 
informacji. Prowadzący śledztwo chciał 
dowodów, a ja  nie byłem w stanie tych 
dowodów przedstawić. W tej chwili,

mając dostęp do w szystkich 
dokum entów , mogę myśleć o 
wznowieniu postępowania. Nie chcę, 
by było to traktowane jako zemsta, bo 
nie jestem mściwy, ale chodzi o 
w yjaśnienie całej sprawy. Po 
umorzeniu sprawy znalazłem się w 
głupiej sytuacji, bo zrobiono ze mnie 
donosiciela, gdyż we wspomnianym

doniesieniu  wykazałem w kilku 
punktach niegospodarność i 
marnotrawienie pieniędzy członków 
spółdzielni i przedstawiłem mechanizm 
działania pewnych osób w zakresie 
gospodarki lokalami użytkowymi w 
roku 91 i 92, kiedy sytuacja na rynku 
lokalowym sprzyjała “umiejętnemu” 
gospodarow aniu tymi lokalam i, 
których spółdzielnia ma bardzo dużo.

Ale w tej chwili ważniejsze jest dla 
mnie to, co będzie i to, co trzeba zmienić 
w tej spółdzielni, żeby członkowie, 
których jest około 11.000 zrozumieli, 
że to oni tworzą spółdzielnię, natomiast 
aparat administracyjny, czyli etatowi 
pracownicy spółdzielni spełniają 
funkcję usługową w stosunku do nich, 
bo przez nich są opłacani. Trzeba 
stworzyć mechanizmy, umożliwiające 
członkom spółdzielni wpływanie na 
sposób gospodarow ania ich 
pieniędzmi. Marnotrawstwo trzeba 
wyeliminować, ale nie da się tego 
zrobić w krótkim okresie czasu. 
Wymaga to zmiany m entalności 
pracowników spółdzielni, którzy mają 
swoje nawyki, a może i zmiany ludzi...

-  Czy dziś patrzy pan na spółdzielnię 
inaczej, co zamierza pan w niej 
zmienić... ?

- Musi nastąpić głęboka reforma 
spółdzielni. Na przykład, od stycznia 
93 roku, zaczęto wdrażać w spółdzielni 
program komputerowy, umożliwiający 
liczenie kosztów  utrzym ania 
poszczególnych budynków. Można

było dzięki niemu otrzymywać analizy, 
dotyczące kosztów utrzymania grupy 
budynków, osiedli i wyciągać konkretne 
wnioski. Z niewiadomych mi w tej chwili 
przyczyn, dane wprowadzane były tylko 
do kwietnia, maja. Natomiast od maja 
robione to już było tylko sporadycznie. 
To świadczy o podejściu tamtych władz 
spółdzielni: jeśli już wydano pieniądze 
na taki program, należało z niego 
korzystać. Chcę w pełni wykorzystać 
m ożliw ości, jak ie  stw arza 
komputeryzacja. Będzie to możliwe 
chociażby dlatego, że moim zastępcą 
jest informatyk spółdzielni Eugeniusz 
Przywara, który wcześniej kilkakrotnie 
występował do władz spółdzielni z 
p ropozycją stopniow ego
skomputeryzowania .

O becnie Rada N adzorcza 
zobowiązała Zarząd i od stycznia 
przyszłego roku zostanie rozpoczęte 
wdrażanie komputerowego systemu 
finansowo-księgowego. W tej chwili 
księgowość to jest ileś tam osób, które 
robią to metodą tradycyjną, czyli “na 
piechotę” . Przewidujemy również 
stworzenie bazy danych techniczno- 
prawnych oraz spraw kadrowych. 
Łącznie ze zm ianam i struktury  
organizacyjnej spółdzielni, która w tej 
chwili oparta jest w dużej mierze na 
układach tow arzysko-rodzinnych. 
Nastąpi być może redukcja etatów, 
wynikająca z potrzeb spółdzielni.

-  Na 29 listopada stary Z arząd  
spółdzieln i zw ołał nadzw yczajne  
zebranie przedstawicieli członków, czy 
nowy Zarząd termin ten podtrzymał?

- Nowy zarząd podjął decyzję o jego 
przełożeniu. Walne musi się odbyć, 
ponieważ delegaci muszą dowiedzieć

się, co w spółdzielni się działo i jakie 
są zamierzenia nowego Zarządu. Zarząd 
chce wtedy wystąpić o dokonanie w 
statucie pewnej zm iany, która 
pozwoliłaby zwoływać nadzwyczajne 
zebranie już pewnej części delegatów, 
reprezentujących wszystkich członków 
spółdzielni. Do tej pory walne, które 
musiało się odbyć przynajmniej raz w 
ciągu roku, traktow ane było 
przedmiotowo, a to właśnie walne 
zebranie jest najwyższą władzą w 
spółdzielni. I uważam za celowe 
zwoływanie nawet kwartalnych spotkań 
delegatów, by byli oni zorientowani, co 
się w spółdzielni dzieje. Do tej pory, 
gdy spotykali się raz w roku, ich wiedza 
była bardzo ograniczona, a swoje opinie 
kształtowali na podstawie zasłyszanych, 
a często niesprawdzonych informacji.

-  Rozm awiam y ja k  na razie o 
spółdziełnianej polityce, tymczasem 
większość mieszkańców spółdzielczych 
mieszkań interesuje sprawa czynszów 
czy na przykład wodomierzy.

- Są to rzeczy oczywiście najważniejsze. 
Wpływy spółdzielni to czynszowe od

jej członków, zaś wydatki to koszty 
remontów, konserwacji plus płace 
pracowników etatowych. Od stopnia 
m arnotraw stw a naszych
spółdzielczych pieniędzy zależy, jak 
często i o ile czynsze będą wzrastać. 
System , w jakim  do tej pory 
spó łdz ie ln ia  funkcjonow ała, 
nazwałbym skansenem gospodarki 
socjalistycznej: Wy będziecie nam 
dawać coraz więcej pieniędzy, a my 
będziemy nimi gospodarować. Ja nie 
obiecuję, że czynsze będą maleć, bo 
jest to rzecz niemalże niemożliwa, ale 
ich wzrost powinien być uzasadniony 
precyzyjnymi analizami, a powinien z 
nich wynikać. Zasoby mieszkaniowe 
są coraz starsze i co roku wydatki 
związane z remontami i konserwacjami 
są większe, a w tej chwili spółdzielnia 
nie prowadzi żadnej działalności 
inw estycyjnej ze względu na 
niesprzyjające warunki kredytowe. Jest 
natom iast wiele tematów, przed 
którym i nie uciekniem y. 
Najpoważniejszym jest chociażby 
problem ogrzewania. W sprawie 
wodomierzy: jeśli chodzi o “Nowiny”, 
osiedle to praktycznie je s t 
o licznikow ane, trw ają prace w 
“Centrum”. Gdyby nie wstrzymanie 
tych prac przez zarząd w 92 roku, 
kiedy była możliwość uzyskania 
stuprocentow ych refundacji od 
w ojewody, “C entrum ” byłoby 
olicznikowane. W tej chwili te dotacje 
wynoszą już tylko 50 proc. kosztów 
m ontażu liczników. Ale 
olicznikowanie “Centrum” musi być 
dokończone, bo na swoim przykładzie 
wiem, że po zamontowaniu licznika 
płacę za wodę o jedną trzecią mniej 
niż w systemie ryczałtowym. Musi jak 
najszybciej nastąpić renegocjacja 
warunków umowy z Rejonowym 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji, któremu spółdzielnia 
zleciła w formie usługi robienie 
odczytów  stanu licznika w 
poszczególnych mieszkaniach. Moim 
zdaniem spółdzielnia niepotrzebnie za 
odczytyw anie liczników, tzw. 
prowadzenie inkasa, płaci w skali roku 
około jednego m iliarda złotych. 
Liczniki mogłyby być odczytywane 
na przykład tylko pod koniec roku 
kalendarzowego. Trzeba stworzyć 
nowy system, bardziej ekonomiczny.

-  W opublikowanym również na 
naszych łamach na początku lipca 
liście, ówczesny Zarząd zarzucał panu 
szkalowanie i zmierzanie tą metodą 
do objęcia władzy w spółdzielni. 
Przekornie można powiedzieć, że 
dopiął pan swego...

- W stosunku do mojej osoby padały
i dalej padają podobne zarzuty, ale 
przestałem się nimi przejmować. 
Byłem “czarną owcą” w Radzie 
Nadzorczej, ale mimo wcześniejszych 
zabiegów względem mojej osoby, 
delegaci w ybrali mnie do niej 
ponow nie, a później na jej 
przewodniczącego. Ludzi podobnie 
myślących było kilku. Widząc, jako 
przewodniczący Rady Nadzorczej, 
niechęć Zarządu do współpracy, 
zrozumiałem, że organem decyzyjnym, 
mogącym przeprowadzić niezbędne i 
g łębokie zm iany w sposobie 
funkcjonowania spółdzielni, jest jej 
Zarząd. Na drugim posiedzeniu Rady 
przedstaw iłem  propozycję
zreformowania spółdzielni, ale została 
ona umiejętnie storpedowana przez 
część Rady. Liczę, że obecnie Rada 
Nadzorcza ustosunkuje się do tych 
propozycji i w efekcie będziemy mieli 
do czynienia z obustronną współpracą 
Rady Nadzorczej i Zarządu, z korzyścią 
dla spółdzielni.

6
ZANOTOWAŁ: 

WACŁAW TROSZKA

Jerzy GORCZYCA od 10 listopada jest prezesem Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. M a 46 lat, urodził się w Krośnie, w 
czasie studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach poznał swą 
żonę M ałgorzatę, w Rybniku na stałe mieszka od 1975 roku. Od 
kilkunastu lat prowadzi zakład rzemieślniczy, produkujący wyroby 
chemiczne. Lubi grywać w siatkówkę /koło bloku/ i brydża. Jak  
sam mówi, nie chce być etatowym, biorącym od spółdzielni pieniądze 
prezesem. Obecną sytuację uważa za tymczasową, dopóki nie 
nastąpią nowe uregulowania strukturalne. Myśli o utworzeniu 
s ta n o w isk a  d y re k to ra  (m e n a d ż e ra )  sp ó łd z ie ln i, k tó rz y  
gw arantow ałby ciągłość działalności spółdzielni, bez względu na 
zaw irowania na linii R ada Nadzorcza - Zarząd.

SPÓŁDZIELNIA 
JAK SKANSEN

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Po co płacić podatek KOMART
możesz mieć własny dom!!    Firma  KOMART rozpoczyna budowę

P o co płacić  osiedla domków jednorodzinnych
w Pilchowicach (3 km od drogi Gliwice - Rybnik).

W skład osiedla wch odzić będą 22 domki o powierzchni od 90 do 140 m 2
Osiedle wykonane będzie w nowoczesnej i energooszczędnej technologii.

Istnieje możliwość kredytowania budowy.
Napisz  lub  zadzwoń - my nieodpłatnie
p rześlem y s z c z e g ó ło w e   i n fo r m a c je !

PPUH KOMART, UL.  SZPITALNA 7,
 44-194 KNURÓW, TEL. (0-32)351-183, 351-161, FAX352-201, TLX 0/367-59

Fir m a M O T O R -M A X
mgr inż. ANDRZEJ SZPILA 

Rybnik, ul. Kościelna 4, tel. 274-27

ZAPRASZA 
w dniu 26.11.1993 r 

o godz. 17.00 
na uroczyste otwarcie 

salonu motocyklowego firmy

YAMAHA
Już od następnego dnia możliwość zakupu najnowszych modeli

ZAPRASZAMY!
GAZETA RYBNICKA. TEL. 2 8 8 2 5  7



Zarząd M iasta inform uje

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych położonych w Rybniku - dzielnicy 
Niedobczyce przy ul. Kadłubka 35 wraz z ułamkową częścią domu i urządzeń 
które stanowią własność Gminy Miasta Rybnika oraz oddaniem w użytkowanie 
wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego parcelę nr 1291/25 Km4 obr.

Niedobczyce o powierzchni 1980 m kw. zapisanej w KW 2194. 
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowić 

będzie 15 procent ustalonej ceny gruntu.
Cena wywoławcza 1 m kw. mieszkania wynosi 2.060.000.- zł

Parter: mieszkanie Nr 5 - 2 pokoje kuchnia przedpokój łazienka pow. 
użytkowa 53,60 m kw.

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

Parter: mieszkanie Nr 6 - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, pow. 
użytkowa 58,45 m kw.

Opłata roczna za 196 m kw. gruntu tj. 99/1000 cz: 137.000.-zł 
Pierwsza opłata wynosi: 2.058.000.-zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urządu Miasta 
Rybnika telefon 24-168.

Oględziny mieszkań w dniu 2 grudnia 1993 r. godz. 10-12-tej.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 1993 r. o godz. 10-tej w sali 37 na I 

piętrze budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. Uczestnicy 
przetargu winni wpłacić wadium w kwocie 30 mln zł na dane 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 tys. zł. 

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

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza przetarg nieograniczony

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

L.p. Adres lokalu pow. lokalu
za 1 m kw.

1. Wodzisławska 4 16,30
2. Szafranka 4 87,60
3. Sobieskiego 15 60,00
4. Korfantego 4a 31,50
5. Szulika 7 /parter/ 159,10
6. Szulika 7 /piętro/ 184,60
7. św. Antoniego 30,00
8. Małachowskiego 59 40,00 

/parter/
9. Małachowskiego 59 181,00 

/piętro/
10. Młyńska 4 80,50

wizja godz. stawka wyjściowa 
1 m kw.

29.11.93 9-11 80 tys. zł
29.11.93 9-11 35 tys. zł
30.11.93 9-11 35 tys. zł
30.11.93 9-11 35 tys. zł

1.12.93 9-11 20 tys. zł
1.12.93 9-11 20 tys. zł
2.12.93 9-11 35 tys. zł
2.12.93 8-10 35 tys. zł

2.12.93 8-10 20 tys. zł

3.12.93 9-11 35 tys. zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urządu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 1993 
r. o godz. 11 -tej w sali nr 37 na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Rybnika 
ul. Chrobrego 2 . Wadium wynosi 5 mln zł za 1 lokal, które należy wpłacić 

kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30. 
Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne przetargu w wys. 100 tys. zł

za 1 lokal.
Zastrzegamy sobie prawo nie skorzystania z ofert bez podania przyczyny.

Kronika policyjna 

Nie lubią “kablówki”
Komenda Rejonowa Policji została 
powiadomiona, że w pomieszczeniach 
firmy Ekspro-Film w TZR dokonano 
zniszczenia w yposażenia studia 
telewizji regionalnej - scenografii i 
wytłumienia ściany oraz połączeń 
kablowych. Straty wyniosły 20 mln zł. 
Sprawcy pozostają nieznani.

Potrącenie po pijanemu
15 listopada o godz. 12.00 przy ulicy 
Górnośląskiej w Niedobczycach fiat 
126p potrącił przechodzącą przez 

jezd n ię  17-le tn ią  dziew czynę. 
Poszkodowana doznała wielokrotnego 
złamania podudzia oraz urazu czaszki. 
Została przewieziona do szpitala. 29- 
letni k ierow ca “ m alucha” był 
kom pletnie pijany. Badanie na 
alkom acie wykazało 2,8 
prom. alkoholu.

Biją po wypłacie
16 listopada w nocy doszło do dwóch 
niebezpiecznych pobić. O godz. 1.45 
przy ulicy Lompy w Boguszowicach

pijany mężczyzna został pobity przez 
n ieznanego osobnika. Badanie 
alkomatem poszkodowanego wykazało 
1,2 prom. alkoholu.
Natomiast o godz. 3.00 w salonie 
“Bilard Cafe”, przy ulicy Dworek, 
jednego z klientów pobito stłuczoną 
butelką. Zajścia te są prawdopodobnie 
efektem  zw iększonej agresji po 
oblewaniu otrzymania wypłaty.

Eleganckie włamanie 
W nocy z 16.na 17 listopada włamano 
się do sklepu “Elegant” przy ulicy 
Powstańców. Sprawcy wyrwali pręt 
zabezpieczający okno, a następnie 
wybili szybę i weszli do środka. Skradli
15 kurtek skórzanych o łącznej wartości 
50 mln zł.

Zderzenie “maluchów”
16 listopada przy ulicy Górnośląskiej 
mały fiat zjechał na lewą stronę jezdni 
i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym 
z przeciw ka innym m aluchem . 
Kierowca drugiego “malucha” ma 
złamane żebra i stłuczoną głowę. Ran 
głowy i stłuczenia brzucha doznał także 
pasażer tego pojazdu.

/jak/
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Salon optyczny

o fe ru je :
*  W s z e c h s t r o n n e  badanie w zr o ku  
p r z y  pomocy najn o wo cz e śni e js zy ch  
urz ą d z e ń

- p ie rwsze  badanie 1 2 0  ty s z ł
-  następne j u ż  ty l k o  6 0  tys z ł

D u ż y  wybór oprawek 
okularowych

*  O k u l a r y  p r ze c iw sło ne cz n e

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

Rybnik, ul. Sobieskiego 18 
tel. 26-363

Ogłoszenia 
 drobne
Kupię maszynę do obciągania 

guzików
Rybnik, Chalotta 8/38

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji

Restauracja “Olimpia”
w Rybniku-Kamieniu przy 

ul. Hotelowej 12 
zaprasza chętnych na

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce zespołu “TRIO 91” 

Bliższych informacji udziela 
kierownik restauracji w godz.

7.00 - 14.00 
tel. 22-140, 21-097.

 Ośrodek Szkolenia PCK 
/tel. 25-639/ 
organizuje

eleganckie przyjęcia weselne,  
komunijne i inne 

 okolicznościowe
oraz

kursy komputerowe 
dla wszystkich

Odpłatność ratalna. 
 Świadectwo licencjonowane przez  
 KURATORIUM.

Listy do redakcji 

Jestem zbulwersowany notatką 
“Złoto dla zuchwałych”, która ukazała 
się w Waszej /”naszej”/ gazecie nr 45/ 
148 z dnia 12.11.1993 roku.

Piszący jakby delektował się 
wyszczególnianiem  zrabowanych 
oszczędności i jednocześnie chciał 
zachęcić następnych do podobnych 
napadów na domki jednorodzinne w 
których dożywają swoich dni starzy 
bezbronni ludzie.

Uważam, że sprawy takie należy 
bezwzględnie podawać do wiadomości 
publicznej, ale po to, by zwrócić ludziom 
uwagę na zło tych i podobnych czynów, 
ostrzec ich i napiętnowywać sprawców. 
Przy takim jednak przedstawianiu 
zdarzeń nie zdziwię się jeżeli nastąpi 
kolejne przy zastosowaniu tej samej 
“techniki”.

Hubert Borek 
ul. Myśliwska 35, Rybnik

Od redakcji:
Podzielam y obawy naszego 

Czytelnika, uważamy jednak, że rubryka 
"Kronika policyjna" czytana jest przede 
wszystkim przez ludzi uczciwych, 
których informujemy o zagrożeniach, 
co ich powinno skłonić do lepszego 
zabezpieczenia się przed złem. 
Podawanie zaś szczegółów /np. dot. 
przedmiotów skradzionych/ nieraz 
przyczyniło się do wykrycia 
przestępców. Dziękujemy za list.

Redakcja

W r a z i e  p o t r z e b y
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. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 26 listopada do 2 grudnia - 
Niewiadom, M orcinka 14, tel. 260-31

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

Prowadzimy sprzedaż ratalną na atrakcyjnych warunkach 
sprzętu RTV, AGD, komputerów 

Sprzęt dostarczamy własnym transportem 
bez dodatkowych kosztów.

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 "

Środowa 
Giełda Cenowa

Mięso schab
wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 71,4 81,3 116,6 65,5

Korpos 79,4 72 114,4 64

TARG 77 74 119 53

Owoce/W arzywa jabłka pomarańcze cytryny cebula

TARG 3 - 4 1 6 -2 0 20 4
Miejska 3 5 20 24 5

HERMES 5 22 23 5

Spożywcze masło cukier jajko mąka
JAN NOGA 9 10 3 7

TARG 8,5 8,3 2,7 - 2,8 6 - 7

Delikatesy, ul. Miejska 10 11 2,8 7

WALUTY dolar marka czeska francuska

Pewex duży 20500\20600 11930U2000 560\580 3420\—

Delikatesy, ul. Miejska 20500\20600 11950U2000 655\663 3420\—

HERMES 20500\20650 11930U2000 658\665 3430V5480

Trujący wdech
W ciągu wiosennych i letnich miesięcy 

funkcjonariusze Straży M iejskiej 
kilkakrotnie zastali w lasku położonym 
niedaleko osiedla “Nowiny” młodych 
ludzi odurzających się oparami 
rozpuszczalników i klejów, czyli 
“wąchaczy” . Ta swoista odmiana 
narkomanii jest jed n ą  z bardziej 
szkodliwych, gdyż do organizmu dostają 
się silnie toksyczne substancje. Po 
pięcioletnim regularnym wąchaniu 
można już mówić o zupełnej degeneracji 
organizmu. Na gorącym, a właściwie 
śmierdzącym uczynku przyłapano tam 
ludzi bardzo młodych, przeważnie w 
wieku od 12 do 17 lat. W największe 
zdum ienie wprawił jednak  
funkcjonariuszy dziew ięcioletni 
chłopiec, który dopiero po kilku 
m inutach z trudem wybełkotał, 
odpowiadając na podstawowe pytania, 
swoje imię.

Zgodnie z obowiązującym prawem, 
proceder ten nie jest zabroniony i można

co najwyżej niezbyt przytomnego 
delikwenta odwieźć do domu i rzeczowo 
porozm awiać z rodzicami. Pod 
warunkiem , że rodzice interesują się 
swoimi dziećmi. Jeżeli ta sama osoba 
przyłapana zostanie po raz drugi lub 
trzeci, odstawia się ją  zazwyczaj na 
policję, bądź do domu, ale wtedy o 
wszystkim informuje się Wydział Spraw 
Nieletnich Rejonowej Komendy Policji 
bądź Sąd Rodzinny.

Rodzice dość łatwo mogą 
zaobserwować objawy wąchania: mętny 
wzrok, spowolnione reakcje, duszności, 
przede wszystkim zaś smród, którym 
łatwo przesiąka odzież. W zimie 
“wąchacze” przenoszą się do pobliskich 
bloków, na klatki schodowe bądź do 
piwnic, gdzie często można znaleźć ślady 
ich obecności - zapaćkane słoiki i 
związane na rogach foliowe worki. A 
zatem zalecamy przynajmniej raz na jakiś 
czas bardziej wnikliwe oględziny swych 
pociech po powrocie z podwórka. 
Wprawdzie rzadko spodziewamy się po 
nich podobnych wybryków, ale 
ostrożności nigdy za wiele. /wack/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



S P O R TS P O R T
W miniony weekend w holenderskim 

Pependal odbyły się Mistrzostwa 
Europy Juniorów w Dżudo.
Zdobywając na nich brązowy medal 
Artur KEJZA, zawodnik “Polonii” 
Rybnik, nie tylko spełnił swoje marzenia, 
ale również potwierdził opinię, iż jest 
jednym z najbardziej utalentowanych 
dżudoków młodego pokolenia w Polsce. 
Już przed rokiem na mistrzostwa starego 
kontynentu Artur wyjeżdżał z apetytem 
na medal, ale skończyło się ostatecznie 
siódmym miejscem. Do tegorocznego 
startu przygotowywał się niezwykle 
starannie, zarówno od strony siłowej jak 
i technicznej, ćwicząc bez końca precyzję 
i szybkość poszczególnych technik. Jak 
sam mówi, jego macierzysty klub 
“Polonia” jest w środowisku kojarzony 
z silną niegdyś sekcją dżudo ROW-u 
Rybnik.

O swoim starcie na Mistrzostwach 
Europy opowiada : Do wszystkiego 
podszedłem tym razem zupełnie inaczej 
niż w przypadku dwóch wcześniejszych 
startów na tej imprezie. Byłem wtedy 
przekonany, że muszą wygrać i z takim 
nastawieniem wychodziłem na matą.

S P O R T    S P O R T    S P O R T    S P O R T  
Judo

KEJZA TRZECIM JUNIOREM EUROPY
Tym razem walczyłem bardziej 
rozluźniony. Trenerzy kadry zauważyli, 
że do startów  w imprezach  
międzynarodowych podchodzą ze złym 
nastawieniem psychicznym i gdy w 
krajowych zawodach wygrywam z 
seniorami, na zagranicznych tatami 
jestem spięty i łatwo się gubią. Miałem 
zajęcia z psychologiem i to pomogło. W 
Holandii walczyło mi się bardzo dobrze, 
oczywiście olbrzymi udział w moim 
sukcesie ma klubowy trener Rafał 
KOWALCZYK i trener kadry Wiesław 
BŁACH.
- Jak przebiegał turniej?
- Pierwszą walką z Czechem wygrałem 
przez podwójne waza-ari przed czasem, 
drugą z najgroźniejszym przeciwnikiem 
Francuzem Vincentem Carabettą  
wygrałem przez “wskazówki”, czyli 
wskazanie sędziów. Pojedynek o 
zwycięstwo w grupie ćwierćfinałowej z 
Hiszpanem po niespełna 60 sekundach

Ł yżw y i akw arium  
na jednej sprzedane giełdzie

pieniądze nabycie 
sprzętu używanego, ale 
za to wyższej klasy.

N iektórych 
zaskoczyły wprawdzie 
b ilety  wstępu i 
k o n i e c z n o ś ć  
handlowania na wolnym 
i to zimnym powietrzu, 
ale przecież w ten sam 
sposób funkcjonują 
podobne giełdy w 
K atow icach czy 
Gliwicach.

S tow arzyszenie 
O św iatowe “Rodzice D zieciom ” 
zamierza organizować podobne giełdy 
cyklicznie, choć wymaga to sporo 
zachodu, zwłaszcza jeśli chodzi o 
reklamę. Organizatorzy nie mają nic 
przeciwko temu, by giełda z czasem 
przekształciła się w tradycyjny pchli 
targ, na którym wszystko można kupić 
i wszystko sprzedać. Już za pierwszym 
razem poza łyżwami i butami 
narciarskim i nabywcę znalazło 
akwarium i klatka na kanarki. O 
terminach kolejnych giełd sportowych 
informować będziemy na naszych 
łamach.

/wack/

W minioną niedzielę Towarzystwo 
Oświatowe "Rodzice Dzieciom "
zorganizowało na terenach wokół 
istniejącej od września tego roku 
Społecznej Szkoły Podstawowej przy 
ul. K ościuszki 54 p ierw szą od 
dłuższego czasu zimową giełdę sprzętu 
sportowego. Oprócz osób prywatnych 
wzięło w niej udział również kilka 
rybnickich sklepów, oferujących na co 
dzień sprzęt i galanterię sportową. I 
choć nie było tłumów, najważniejsze, 
że pomysł chwycił. Ten sposób 
zaopatrywania się w niezbędne przed 
sezonem narciarskim  akcesoria 
sportow e um ożliw ia za te same

Wydeptywanie
ścieżek

c.d. ze str. 3

to robić, miejmy nadzieję, w przyszłości. 
W nowej szkole uczy się 238 młodych 
ludzi w 16 oddziałach. Kształcą się w 
następujących zawodach: ślusarz, 
krawiec, piekarz, murarz, elektromonter, 
ogrodnik, kucharz, mechanik pojazdów 
samochodowych, aparatowy
przetwórstwa mięsa.

Nie udało się załatwić wszystkiego - 
szkoła nie ma telefonu, co dziwi, bo 
wydawałoby się, że jego założenie jest 
sprawą oczywistą. Nadal brakuje miejsca 
na rozszerzenie nauki praktycznej 
zawodu czyli warsztatów. Część 
młodzieży będzie nadal dojeżdżała do 
“starej” szkoły. Nadal rzemieślnicy i 
zakłady pracy niechętnie przyjmują te 
“dzieci specjalnej troski” na praktyki.

Miejmy nadzieję, że władze Raciborza

nie pozostaną głuche na apel o 
przedłużenie autobusowej linii 14 aż 
pod kościół w Radoszowach, co wielce 
ułatwiliby młodzieży dojazd do szkoły. 
I drugi problem komunikacyjny - z 
Rybnika dojeżdżają tu trzy autobusy: 
584, 585 i 599. Gdyby odjeżdżały z 
Rybnika o 10 minut później, uczniowie 
z przesiadki zdążyliby na ósmą do 
niewiadomskiej szkoły. Może tak 
niewielka korekta byłaby możliwa? 
Ponoć rozmowy z PKM trwają.

Te dzieci potrzebują naprawdę 
“specjalnej troski”, nie pustego sloganu. 
Ilość upośledzonych dzieci rośnie, czego 
powodem jest degradacja środowiska, a 
co za tym idzie patologia ciąży. Coraz 
powszechniejsze jest też ubożenie rodzin 
i w następstwie ich patologia. Nauka 
zawodu jest stworzeniem możliwości w 
miarę normalnej egzystencji tej 
młodzieży w społeczeństwie. Warto o 
tym  pamiętać i nie dziwić się, że dyr. 
Matloch z takim uporem nadal będzie 
wydeptywał ścieki do odpowiednich 
ludzi i instytucji.

W.R.

również wygrałem przed czasem. Udało 
mi się wykonać moją koronną techniką, 
odmianą rzutu kata-gurume /wejście 
pod przeciwnika i wyniesienie/. Potem 
był dzień przerwy i walki finałowe. O 
wejście do finału walczyłem z Niemcem 
Nebhuthem, po dość wyrównanej walce 
wygrałem przez yuko. Trenerzy 
obserwujący tą walką twierdzili, że w 
końcówce mój rywal powinien otrzymać 
karę za pasywność, ale przecież nie 
można na to liczyć. Pod koniec walki 
wysiadły mi ręce i niewiele mogłem 
zrobić, a gdybym go trochę pogonił, 
walka byłaby do wygrania. Walką o 
brązowy medal z Anglikiem skończyłem 
ju ż po 15 sekundach, pierwszy raz w 
życiu rzuciłem techniką tai-otoschi/rzut 
ręczny przez nogę, zostawiającą  
rywalowi nogi/. Jednym słowem trafiłem 
z formą na najważniejsze dla mnie 
zawody w tym roku.

Medal ten zdobyłem w pożyczonej 
dżudoce. Te, które dostaliśm y z 
Polskiego Związku Judo były bardziej 
wygodne dla rywali, którzy łatwiej mogli 
założyć niebezpieczny uchwyt. Mam

W czasie walki słuchałem tylko jego. 
Takie podpowiedzi są bardzo potrzebne, 
gdy człowiek zaczyna się gubić, bądź 
przechodzi krótki kryzys, choć i trenerom 
nieraz puszczają nerwy. Sami zawodnicy 
przed walką chcą jeden przed drugim 
pokazać swą wyższość fizyczną  i 
psychiczną, najczęściej rywale patrzą 
sobie w oczy. Po walce jesteśmy już  
kolegami.

W macierzystym klubie Arturowi 
rosną już przyszli konkurenci. Po 
kolejnej rundzie elim inacyjnej 
M istrzostw Polski Młodzików do 
turnieju finałowego awansowali dwaj 
młodzi reprezentanci “Polonii” Rybnik 
- Michał Pogorzelczyk w kategorii do 
39 kg i Robert Potyka w kategorii do 
47. Mistrzostwa rozegrane zostaną w 
dniach 4 i 5 grudnia we Wrocławiu.

WACŁAW TROSZKA

nadzieją, że na przyszłoroczne  
M istrzostwa Świata Juniorów, 
odbywające się co dwa lata, pojadą już  
we własnej i również zdobędę medal.
- Czy w czasie walki okrzyki trenera 
zza maty na coś się przydają?
- W Holandii dopuszczono do maty 
jednego trenera kadry i on starał się mi 
pomóc w czasie walki swymi uwagami.

B a r b ó r k o w e  s z a c h y

Z okazji zbliżającej się “Barbórki” w 
niedzielę 21 listopada w Domu Kultury 
kop." Chwałowice" odbył się specjalny 
turniej dla szachistów reprezentujących 
zakłady pracy i instytucje z terenu 
Rybnickiego Okręgu Węglowego, w 
którym udział wzięło 47 szachistów, 
reprezentujących 20 przedsiębiorstw i 
instytucji.

W klasyfikacji indywidualnej 
zwyciężył Zenon Lamża przed 
Marcinem Wałachem i Grzegorzem 
Pawlusem. W kategorii drużynowej 
zwyciężyła szachowa reprezentacja 
kopalni “Rymer” przed Ryfamą i 
kopalnią “Jankowice”. Wśród pań 
zwyciężyła Alicja Chmielińska przed

Dorotą Spalding i Agnieszką Matras, 
zaś wśród “młodzieży” Bartosz Becker 
przed Adrianem Wiśniewskim i Karolem 
Witkowskim.

Dla zwycięzców organizatorzy / 
przede wszystkim związki zawodowe/ 
przygotowali atrakcyjne nagrody, 
począwszy od sprzętów gospodarstwa 
domowego, a skończywszy na żywym 
dorodnym kogucie, a wszystko po to, by 
rozpropagować szachy jako sposób 
spędzania wolnego czasu. Wcześniej w 
Chwałowicach odbyły się turnieje: 
komputerów, rodzinny i jubileuszowy z 
okazji 90-lecia kopalni “Chwałowice”, 
a zatem Chwałowice szachami stoją i 
basta. /wack/

Z okazji II rocznicy istnienia 
Rybnickiego Speedway Fan-Clubu p. 
Stanisławowi Drąszczykowi życzę wiele 
wytrwałości, radości z wykonywanej 
pracy i jeszcze wiele ciekawych spotkań: 

życzy Ryszard Leonard 
P.S. Zapraszam serdecznie wszystkich 
kibiców na kolejne spotkanie /26 
listopada/.

*  *  *

Daszeńce z okazji urodzin dużo 
szczęścia i uśmiechu życzą koledzy

* * *
Kasi z okazji imienin dużo szczęścia
i pomyślności życzy Piotr

*  *  *

Radkowi Bała najlepsze życzenia z 
okazji 14-tych urodzin dni pięknych od 
rzeczywistości życzy rodzina 

* * *
Z okazji 17-tej zimy dużo szczęścia
Sylwii życzymy, by Cię wszyscy lubili 
i w serduszkach nosili. Klasa III c z IV 
LO.

W niedzielę “Gazeta Rybnicka” 
wybrała się do Szkoły Podstawowej nr 
9, by przeprowadzić wywiad z papugą. 
Okazją do wywiadu była wystawa 
ptaków egzotycznych, przygotowana 
przez rybnickie koło Polskiego 
Związku Hodowców Kanarków i 
Ptaków Egzotycznych.

Ekspozycja trwała 3 dni, a swoje 
w d z i ę k i  
prezentow ało na 
niej 307 ptaków /w 
tym 26 dużych/.
Były zeberki, mewki 
japońskie, nimfy, no 
i oczyw iście 
kanarki. Oczywiście 
można też było 
zobaczyć papugi, a 
wśród nich
najp iękn iejszego  
egzotycznego ptaka 
wystawy - Księżnę 
Walii, należącą do 
Eugeniusza Stańka.
Natomiast najwyżej 
oceniony za głos i 
urodę kanarek, 
został wyhodowany 
przez Stanisława Langera, właściciela 
ponad 150 ptaków. Dowiedzieliśmy się 
przy okazji, że piękny kanarek wcale 
nie je s t kanarkowy, tylko 
pomarańczowy! Śliczna była też 
śliwogłowa, kolorami zachwycały 
nierozłączki, które rzeczywiście przez 
cały czas tu lą  się do siebie. 
Najcenniejszym ptakiem wystawy była 
właśnie zwycięska Księżna Walii, warta 
1,8 mln zł. Oprócz podziw iania 
ptaszków, można je też było kupić od

Pod papugam i
hodowców; para kanarków kosztowała 
ok. 200 tys. zł.

Dla gości wystawy przygotowano 
loterię fantową, w której na nagrody 
przeznaczono aż 57 ptaków -

Eugeniusz Staniek - właściciel zwycięskiej papugi

szczęściarze mogli wygrać kanarki, 
papużki-nierozłączki, gołębie, nimfy i 
zeberki. Były też nagrody pocieszenia. 
W ciągu trzech dni wystawę odwiedziło 
około 500 osób. Grupowo ptaki oglądali 
uczniowie i przedszkolaki. Salę na 
wystawę szkoła udostępniła za darmo, 
otrzym ując w zam ian papużkę 
nierozłączkę /jedną!/, która zamieszka 
w pracowni biologicznej.

Wszystkie ptaki pochodzą z hodowli 
rybniczan. Największe kolekcje mają

Szymon Gajda z Rydułtów, Stanisław 
Langer, Ernest Gajda i Leon Szczyra. 
Piotr Daukszewicz, prezes rybnickiego 
koła, ma w domu 200 ptaków - i 
mnóstwo akwariów. Hodowlaną pasją 
zaraził całą rodzinę - żonę, dwie córki, 
syna. Z własnego ogródka przyniósł na 
wystawę dynie, przeznaczone na 
nagrody pocieszenia w loterii fantowej. 
Piotr Daukszewicz je st dumny z 
wystawy, jego zdaniem najpiękniejszej 
ze wszystkich, jakie zorganizowano w 
okolicy, ale jednocześnie martwi się, 
że coraz mniej hodowców należy do 
koła. 4 lata temu było ich 54, dziś 
zostało 15. Prawie wszyscy są 
emerytami, trudno im więc pozwolić 
sobie na takie hobby - utrzymanie 
kanarka, czyli 10 kg ziarna, które zjada 
przez rok, kosztuje 120 tys. zł. Na 
pokarm dla papugi trzeba rocznie wydać 
półtora miliona zł. Jeśli się ma ptaków 
kilkadziesiąt, koszty są ogromne. Nawet 
utrzym anie kilku przekracza 
możliwości wielu emerytów. Koło robi 
co może - wszyscy wystawcy dostali 
dyplom y, były też medale, 32 
kryształowe wazony i 5 pucharów dla 
hodowców. Już teraz planuje się 
przyszłoroczną wystawę, która pewnie 
odbędzie się w październiku.

A z papugą nie udało nam się 
przeprowadzić wywiadu - żadna nie 
chciała rozmawiać. Może za rok któraś 
powie, co myśli o świecie?

K.M.
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Nasze
propozycje

Teatr Ziemi Rybnickiej
28 listopada, godz. 17.00, wstęp 
Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca 
ŚLĄSK, cena biletów:
90.000 i 60.000 zł.

Klub Filmowy EKRAN
29 listopada, godz. 19.00, 
" BALANGA", prod. polskiej, reż. 
Ł. Wylężałek, wstęp za okazaniem 
karnetów /do nabycia przed projekcją/

Mała Scena Rybnicka 
27 listopada, godz. 19.00 - 1.00. 
WIDEODYSKOTEKA. wstęp 30.000 
zł
30 listopada, godz. 19.00 - 24.00, 
DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA, 
cena biletu 40.000 zł. (ilość miejsc 
ograniczona; w programie atrakcyjne 
konkursy, m.in. wybory miss ’’Małej 
S cen y", z głów ną nagrodą -

bezpłatnym uczestnictwem w kursie 
modelek Agencji "Cristina").

Kino APOLLO
26 listopada - 2 grudnia, godz. 17.00 
i 19.00 w sobotę 16.00 i 18.00, w 
niedzielę 15.00,17.00 i 19.00, "SUPER 
MARIO BROS", prod. USA /od lat 12/
27 listopada, godz. 20.000 - 2.00, 
DYSKOTEKA

Kino ZEFIR - Boguszowice
28 listopada - 2 grudnia, godz. 17.00 
i 19.00, “KŁOPOTY Z FACETAMI”, 
prod. USA /od lat 15/

Kino WRZOS - Niedobczyce 
28 listopada, godz. 17.00, 
"WZGÓRZA PACYFIKU”, prod. USA 
/od lat 15/. cena biletów 20.000 i 15.000 
zł

Kino VEGA - Żory 
26 - 29 listopada, godz. 17.00, 
"ŻÓŁWIE NINJA”, prod. USA /b/o/, 
godz. 19.00, "UPROWADZENIE 
AGATY"’ prod. polskiej /od lat 15/

/gw/

Salon optyczny
Sm

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

K u p o n  
k rzy żó w k i 

N r  10

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 
2 nagrody 

po 150 tys. zł 
ufundowane przez 

Salon optyczny 
“Super Optical”, 

Rybnik,
ul. Sobieskiego 18

Pod znakami zodiaku D
BARAN, Uśmiechanie się, kiedy w środku trzęsie Tobą złość, jest może dowodem 
silnej woli, ale jednocześnie rodzi stresy. Trzeba wybrać - dobra mina czy dobre 
zdrowie...
BYK Nie wymuszaj na partnerze decyzji, która tylko Tobie przyniesie korzyści. 
Egoizm w sferze uczuć to nienajlepsza, rodząca destrukcję postawa. 
BLIŹNIĘTA Wokół kręci się sporo osób niezbyt przychylnych Twojej nowej 
inicjatywie -próbuj, poprzez rozsądną argumentacją, przybliżyć im nieco ideę tego 
przedsięwzięcia.
RAK Nie warto wystawiać dział, sprawa jest zbyt błaha, a straty mogą okazać 
się niewspółmiernie duże. Spóbuj dyskusji.
LEW Masz zbyt mało danych, by wybrać jedno z rozwiązań. Warto poczekać 
jeszcze trochę, by strzał był celny.
PANNA Nie przynoś do domu zawodowych niepokojów, bo to rozdrażnia Twoich 
najbliższych, nie pomagając Tobie.
WAGA Trafność oceny sytuacji to Twój duży atut. Ta umiejętność pozwoli Ci 
wyjść z opresji obronną ręką, o ile nie przeszarżujesz...
SKORPION Twoja pogoda ducha i chęć do współpracy przysporzy wielu 
zwolenników sprawie, o którą walczysz. Warto pozostać w dobrych układach z 
paroma osobami.
STRZELEC Niedocenianie innych jest dużym błędem w prowadzeniu interesów, 
nie popełnij go po raz kolejny.
KOZIOROŻEC Rozsądna selekcja spraw do załatwienia pozwoli Ci bez 
specjalnego pośpiechu wywiązać się z najważniejszych zobowiązań.
WODNIK Od pewnych spraw nie da się uciec, choćby nie wiem jak  chować je  
do podświadomości. Nadszedł czas, by podjąć zdecydowane działanie.
RYBY Jeśli nuży Cię codzienność, nie rezygnuj z poszukiwania nowych doznań, 
nie nadawaj jednak tym eksperymentom zbyt ekscentrycznej formy, a skup się raczej 
na treści...

F atałachy z naszej szafy

Buntownicy
Przywilejem młodości jest ... bunt. 

N iekiedy przybiera on formę 
niebezpiecznej negacji wszelkich norm 
etycznych, najpowszechniej jednak 
wyraża się zaznaczeniem  swojej 
odrębności poprzez strój. Nastolatki chcą 
wyglądać inaczej niż ich starsi koledzy 
- wymuskani, nieskazitelni młodzi 
biznesmeni z pokolenia yuppies.

Zwracają się więc ku rzeczom 
uważanym powszechnie za 
nieeleganckie - drelichom, flanelom, 
ciężkiem u obuwiu. Idealnie tym 
buntowniczym postawom odpowiada 
lansowany, przede wszystkim wśród 
młodzieży amerykańskiej, tzw. worker- 
look czyli " robotniczy wygląd". 
Kufajkowate szaro-bure kurtki, buty z 
grubej skóry na drewnianych /!/ 
podeszwach, spodnie z bocznymi 
kieszeniami, ogrodniczki, kombinezony, 
koszule w kratę, czapki z daszkami, a 
nawet robocze kaski...

Przeciwstawieniem  się 
drobnomieszczańskiej elegancji jest 
również tzw. styl “nowych biednych".

“Nowy biedny” tym się różni od “starego 
biednego", że nie jest biedny, za 
“kreację" przypom inającą ubiór 
kloszarda musi sporo zapłacić, bo 
powstała ona w wyobraźni słynnego, 
japońskiego projektanta. Szaro-bure 
marynarki wyglądają jakby odbarwione 
od długiego leżenia na zawilgoconym 
strychu, są jednak uszyte z dobrych 
gatunkowo, lekkich jak piórko wełen.

N ajłatw iej takiego “nowego 
biednego" rozpoznać po zegarku. Często 
jest to bowiem złota “Doxa".

Wróżka

Poziomo: A. żywnościowa lub znajomych, B. jednostka papieru 
toaletowego, C. przeskoczył przez p ł o t , D. kolega krzyżyka z 
pięciolinii , E.. strona sprawy, ujęcie, F. telewizyjny przystanek, 
G. jeszcze nie romans , H. jedna z dwóch w chlebie , I. padła od 
wystrzału z “Aurory", J. kiełbasa z kłapoucha 
Pionowo: 1. instrument w uchu , 2. Elza z afrykańskiego buszu,
3. zamiast dziury u dentysty , 4. miarka czystej, 5. z Kargulem 
przy płocie - to pewna zwada, 6. polowanie w Afryce, 7. jak dąb, 
8. spłaszczone koło, 9. smaczny i tłusty, 10. np. smok, serce, 
kobieta na ciele
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: I-9, B-5, H-5, J-8 B-1, A-8, 
D-9, F-5, J-2 E-10, F-1, B-4, G-8 D-3, I-7, J-1, G-10
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty 
ukazania się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych "żółtych 
skrzynek" /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 8 z hasłem "Sukces ma 
wielu ojców" otrzymują: Krystyna Kubica, ul. Zebrzydowicka 
48, 44-217 Rybnik oraz Dorota Wojaczek, ul. św. Józefa 31A/ 
39, 44-217 Rybnik

5  m in u t ła m a n ia  g łow y  

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu 
wartości 100 tys. zł ufundowanego przez firmę PIOTROWSKI i SKA, prowadzącą 
sklepy rzeźnicze w Rybniku, ul. Sobieskiego 19/21.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do 
naszych "żółtych skrzynek" /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki z nr 44 otrzymuje: Mariusz Jasik, ul. Chwałowicka 
31/21, 44-200 Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.

Był roz jeden bardzo bogaty chłop, ale 
skąpidusza, jakich mało. Roz go w 
nocy chcieli okraść złodzieje. Jeden 
już wlozł, ale prosto na tego chłopa. 
Złodziej zawołoł:
- Skarb albo życie!
A chłop bez strachu poleciał do swej 
baby i pado jej:
-  Waleska wstowej, ktoś tu chce z tobą 
godać!

Jeden chłop zawsze kupowoł na pomp. 
Idzie też roz kole sklepu, a ten 
sklepikorz go woło:
- Panie Duda, jak  tam z tym długiem?
- Tak jak  z tym krótkim  -  odpedzioł 
Duda.

Śląskie
beranie

Roz jeden  skąpiradło przeblekał 
koszula, co już tydzień w niej chodził, 
na lewo strona i pado przy tym:
- Jak też to dobrze w czystej koszuli.

Roz w telewizji w jednym z programów 
pośw ięconych  roln ictw u sp iker  
powiedział:
- Na koniec naszego program u  
w szystkim  zain teresow anym  
przypom inam y, że ja k  nauka  
wykazała, trzeba najpierw siać a potem 
zbierać. Naukowo zbadano, że 
działanie odwrotne nie przynosi 
spodziewanego rezultatu .

Jeden chłop m iał ogrom nie rad 
papugi. Stawiał je  w izbie i rozmawiał 
z nimi. Wyjechał raz do miasta po 
nowe okazy.

-  Czy ta czerwona papuga coś potrafi!
- pyta ekspedienta.
- Tak, ona mówi, śpiewa i skończyła 
ekonomię.
- A ta zielona, co umie?
- Ta skończyła germanistykę i nadal 
studiuje.
-A  ta trzecia też jest taka uzdolniona?
- Wie pan, o tej to ja  najmniej wiem, 
ale wszystkie mówią tu do niej "szefie".

W jednej wsi kręcili film  i potrzebowali 
statystów z końmi.
Baba wyrychtowała chłopa, dala mu 
ślubne ubranie, posadziła na koń i 
kazała jechać. Wieczorem wrócił z 
powrotem.
-  No i co, wzieni cię?
- Mie nie, ale nasza kobyła tak.

Roz w sądzie stoi chłop, a Sąd Wysoki 
prawi:
-  Za karę, żeście uderzyli obywatela 
Grzebika w twarz, zapłacicie 100 
tysięcy.
- Mają tu, Wysoki Sądzie, zaroz 200 
tysięcy złotych, bo ten, pieron i tak 
zaroz w pysk ode mnie dostanie.

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

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

9.00 - 17.00
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Wystawa
Szóstego listopada, nieco w 

cieniu minifestiwalu muzyki jazzowej, 
odbyło się otwarcie kolejnej wystawy 
zorganizowanej w Galerii TZR. Tym 
razem swoje prace prezentuje grupa 
artystów holenderskich. Tworzy ją  
czwórka twórców, których związki mają 
dość luźny charakter. Nie chodzi tu o 
grupę programową raczej o wspólną pracę 
grupki przyjaciół. Sami twórcy określają 
charakter swoich prac jako abstrakcyjny. 
Na rybnickiej wystawie prezentują oni 
różne formy artystycznej ekspresji, od 
złożonych, przestrzennych instalacji po 
barwne, olejne obrazy, w których 
wyobraźnię uwodzi żywy kolor.

W centrum zainteresowania 
członków grupy znajduje się człowiek 
zagubiony w świecie techniki, w świecie,

który sam stworzył i który go przerasta. 
Tęskniący do żywej przyrody, uwikłany 
w organiczność swojej egzystencji, 
słowem człowiek nowoczesny... Próbuje 
sięgnąć gwiazd a przecież jest jedynie 
numerem, jednym z tysięcy telefonicznych 
numerów, spośród których można 
wybierać, żeby usłyszeć głos anonimowy 
i obcy. Jego świat, którego duszą jest 
stalowy rdzeń, zbudowany został na 
powalonym pniu brzozy, o którym nie 
wolno zapominać...

Grupę, której prace możemy 
oglądać w rybnickiej galerii, tworzą - 
Aleksandra Govers-Zielińska, Dolf 
Schifferstein, Emile Sorel i Motkth Saaid. 
Wystawa potrwa do grudnia tego roku.

mark

Górnictwo i hutnictwo w tradycji śląskiej (c.d)
Chyba nie było na Śląsku 

drugiego zawodu, który by tak sprzyjał 
tworzeniu się silnych więzi rodzin
nych, sąsiedzkich czy w ogóle 
międzyludzkich, jak górnictwo. W 
XIX wieku i później spotykało się w 
kopalniach niemal całe rodziny 
pracujące razem. Niebezpieczeństwo 
grożące w jednakowym stopniu 
wszystkim rodziło solidarność i 
przyjaźń kontynuowaną również "na 
wiyrchu" w osiedlu. To z kolei 
pogłębiało świadomość wspólnoty 
interesów oraz wzajemną życzliwość.

To odtworzone “na dole” 
środowisko było źródłem odrębnego 
folkloru górniczego, z jego oryginal
nym światem wyobrażeń, wierzeń i 
marzeń. Śląsk "zielony" (1) tego nie

miał. Spotykamy więc ustne przypo
wieści o Skarbniku, ratującym  
górników wespół z św. Barbarą czy 
Barborą. Sudety miały swojego ducha 
gór - Rubetzahla(2), Śląsk przemysło
wy - Skarbnika. Przed zjazdami szolą 
(3) w dół odmawiano krótką modlitwę, 
nie brak było też “na dole” ołtarzyków 
poświęconych patronce górników, czy 
jak ich nazywano tutaj bergmonów. 
Na powierzchni zaś w krajobrazie 
śląskim zagościły stawy, osadniki, nie 
brakowało też naturalnych zbiorników 
wodnych z mieszkającymi w nich 
utopkami, albo utoplcami, czyli 
wodnikami, innymi słowy krewniaka
mi demonów wodnych, jeszcze z 
czasów pogańskich, gdzieś w zaką
tkach duszy śląskiej przechowanych.

Oczywiście nie skąpiono 
sobie humoru, bo przecież jest on 
ucieczką i podporą w życiu człowieka. 
Przykładem tego są nieprzebrane 
dowcipy o Antku i Francku. Cieszą się 
one wielką popularnością w niemiec
kiej W estfalii- Nadrenii, dokąd 
zawędrowały z naszymi “ Westfaloka
mi” (4). Ów rubaszny, dobrotliwy 
humor, bardzo bezpośredni, stał się 
naturalnym elementem przestrzeni 
literackiej w powieści Janoscha 
“Cholonek, czyli dobry pan bóg z 
gliny”. Na pozór przykurzone dymem, 
pokryte sadzą familoki, z  malowanymi 
na czerwono, zielono i niebiesko 
okiennicami tętnią życiem, i to pełnym 
temperamentu. Rzecz jasna nie 
możemy tej w izji przyjm ować

dosłownie. Miesza się tutaj życie 
codzienne z całą lawiną plotek, 
zabawnych sytuacji, nawet lokalne 
tragedie przybrały postać żartobliwie 
ujętych historyjek. Jakże często myślę 
przy tej okazji o typowym klimacie 
czeskiej komedii z jej prozaicznymi 
wydawałoby się problemami, ale z 
ja k ą  w irtuozerią  przekazanym i 
odbiorcy. Epoka, będąca tłem powie
ści Janoscha, jest okresem stabilizacji 
życia Ślązaków lat dwudziestych i 
trzydziestych XX wieku, który 
rozpoczął się jeszcze na krótko przed 
wybuchem I wojny światowej.

To, co uderza mnie osobiście 
i co słyszę jeszcze dzisiaj z ust ludzi 
starszych, to tęsknota za kulturą języka, 
obyczajów i za ludzką życzliwością. 
Zagubiliśmy (obawiam się, że na 
zawsze) szalenie istotne wartości 
ogólnoludzkie, które jakże ułatwiły 
by nam życie. Owszem, przyznać 
wypada, że nie jest to tylko problem 
środowiska górniczego. Chamstwo, 
grubiaństwo, cwaniactwo, wulgarność 
językowa, swarliwość, to niektóre 
jedynie “instrumenty gwarantujące 
powodzenie życiowe", jak się niektó
rym wydaje. W łaśnie ubóstwo 
językowe, stosowanie słów-kluczy 
składających się na nieznośną mierzwę 
językową jest złem, któremu winniśmy 
się sprzeciwić. Przekleństwa są często 
obcej proweniencji, wywodzą się 
nierzadko z zaboru rosyjskiego, u nas 
zaś tępione były niegdyś skutecznie 
przez poczciwe nasze starki i starzy
ków. Rodzime słowo “pieron” miało 
wydźwięk w zależności od tonacji, 
pozytywny bądź negatywny. Mogło 
być pochwałą, ale też obelgą. Nieraz 
chce mi się śmiać, kiedy dociera do 
mych uszu zwrot “brać górnicza”, 
ponieważ osobiście przekonałem się,
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Kącik Jednego 
Wiersza

K ą c i k  J e d n e g o  W i e r s z a

PRZEBUDZENIE

Już kwiaty wiśni w sadzie przekwitają 
Białe cekiny, jak westchnienie duszy 
Jak śnieżne duchy trwożnie opadają 
Zdobiąc zielone pod nimi obrusy

Żółte w krąg mlecze, złociste czupryny 
Stokrotka smukła do góry spoziera 
A słońce świeci i gaśnie przez chmury 
Jak myśli wątek co się budzi nieraz

I widzę Ciebie wśród drzew ukwieconych 
Jak wdzięcznie stąpasz, jak płyniesz

/prześliczna
A już myślałem, że rosa łez słonych 
Jest pyłkiem kwiatów, niby ćma

/pszeniczna

Trudno Cię dotknąć, trudno przekonać 
Gdy światło życia w duszy lśni na wieki 
I ta niepewność pozostać lub skonać 
Naszej miłości niezmieszane rzeki

Mieczysław STOBNICKI

że określenie to nie zawiera już w 
sobie dawnych treści. I choć po dziś 
dzień górnicy witają się “na dole” 
zacnym pozdrowieniem “Szczęść 
Boże”, to między brzmieniem tych 
słów a ich znaczeniem otwarła się 
przepaść w ypełniona zawiścią, 
chamstwem i znieczulicą. Przy tej 
okazji przypomina mi się wspaniała, 
prastara pieśń górników śląskich i 
niemieckich “Gluckauf’. Już pierwszy 
wers obwieszcza nam “Glik auf, glik 
auf! Der Steiger kommt, und er hat 
sein helles Licht bei der Nacht schon 
angezundt”. (“Szczęść Boże, sztygar 
przybywa do nas/ i zapalił już swoje 
światło wśród wiecznej nocy").

Pieśni tego typu towarzyszy
ły górnikom od wieków a ich słowa 
zawierały najgłębszą prawdę o życiu 
ludzi pracujących w czarnych czelu
ściach kopalń. Więc skąd w dzisiej
szych czasach brak życzliwości i 
szacunku dla starszych. Wypada nam 
się chyba ścierać z całym bagażem 
nawarstwiających się przyczyn od 
zgoła 50 lat. Obyśmy wyszli z tego 
boju zwycięsko...

Piotr Pawlas

1. Śląsk zielony - obszar Górnego 
Śląska z przewagą rolnictwa.

2. Rubetzahl - po polsku Liczyrzepa, 
legendarny strażnik Sudetów, 
przyjaciel tamtejszych górali i 
podróżników.

3. Szola - winda górnicza, przezna
czona do transportu górników i 
urobku.

4. Westfaloki - ludność napływowa 
w Westfalii-Nadrenii, wywodzą
ca się z Górnego Śląska, Pomo
rza, Wielkopolski, osiedlająca się 
w zagłębiu Ruhry już od II poł. 
XIX wieku.



TRISTEZA

Cicho.
Co można zrobić z ręką? Leżę twarzą do ściany, w tej czarnej sukni, która kojarzy ci się ze śniegiem i śmiercią, 

błogimi, pragnionymi... Gdzieś za mną światełko lampy - i na ścianie widzę cień swego policzka i rzęsy...
Z radia - łagodnie - Hendrix...
Cień mojej prawej ręki, gdy blisko głowy - wyraźny, gdy się oddala - wątleje, słabnie, rozpływa się...
Lewa ręka poda jej swe palce. I zaczną obie tańczyć nad mym policzkiem, na różowawym ekranie ściany. Czy to 

nie najwłaściwszy sposób na ukazanie tkliwości i  gorączki naszych zmęczonych pokorą i niepokorą spotkań? Dłonie 
stawiają nad mą głową strzelające w niebo chińskie dachy, tańczą pod nimi menueta... ale nawet nasz jedyny Jan 
Sebastian jest dziś pełen troski... A potem palce pokazują mi samuraja obejmującego dziewczynę, tego samuraja, 
w którego wierzymy tylko my dwoje, nie wierzący w geografię, wierzący w wiarę i oczekiwanie,

Nikt już nie gra.
Twoja dłoń jest o wiele dalej niż radio i lampa.
Patrzę w ścianę i widzę, jak pięść wciska mi się w usta.

POŁUDNIE

Modlę się do Słońca. Spojrzeniem przez opuszczone powieki, zwróceniem twarzy w kierunku oślepiającej 
jasności, dłońmi na rozgrzanej szybie. Nie słowem. Modlitwa pełna słów to najgorsza ze wszystkich modlitw 
wymyślonych przez ludzi. Więc modlę się nie otwierając oczu... I zdaje mi się, że wszystko rozumiem. I już nie 
dziwię się temu, że czczono Re, że Inkowie...

Więc modlę się. Ale taka modlitwa wyczerpuje. I zaczynam rozmawiać ze Słońcem... Jesteś dobre, mówię mu, 
jesteś takie ciepłe... ciepłe... Dobre ? Ty ? Nie, nie-ty nie jesteś dobre, jesteś okrutne. Ilu umarło - przez twą nieuwagę, 
przez twą konsekwencję w trwaniu, przez twą pewność siebie i od początku prawdopodobnie doskonały brak 
jakichkolwiek wątpliwości ?!..

Uśmiecham się do tej rozmowy z bogiem, który trwa już miliony lat, ale który - być może jednak - nie jest 
nieśmiertelny... Może umrze kiedyś, wypali całą swą miłość, całą swą nienawiść. Tak, mówię mu, mogę kpić z  ciebie! 
Mimo całego twego olśniewającego piękna, mimo całej twej potęgi uśmiecham się 
do ciebie jak do brata.

Anna Preisner

CZŁOWIEK I PASJA
Pisać o Czapskim krótko, 

mówić o nim w kilku zdaniach i 
mówić dobrze, na tyle dobrze, żeby 
móc to później przeczytać bez 
żenady?... To trudne, być może 
niemożliwe, ale jest przecież ta 
ogromna potrzeba przypomnienia, 
mówienia o zjawisku nietypowym, 
o ludzkim życiu, które zawierało w 
sobie tyle treści ile życie Józefa 
Czapskiego.

Postać Czapskiego nie 
poddaje się uogólnieniu, cokolwiek 
powiemy, będzie jedynie opisem 
niepełnym, być może fałszywym... 
Malarz, pisarz, publicysta, wytrwały 
poszukiw acz prawdy, miłośnik 
wszystkiego co polskie, żołnierz... 
Wiele miał talentów i pasji, a choć 
życie spychało czasem którąś z nich 
na dalszy plan, to nigdy nie zarzucał 
ich ostatecznie. Powracały, znów 
stawały się jego życiem.

W każdej z ról, na jakie

skazał go czas, pozostawał Czapski 
człowiekiem, który potrafił na świat 
spoglądać z wielu stron, żarliwie 
dążąc do wiedzy i zrozumienia.

Choć cudem uniknął kaźni 
Katynia, pozostała w nim fascynacja 
rosyjską kulturą. Uniknął błędu, 
którego wielu uniknąć nie miało siły 
- język  rosyjski był dla niego, 
językiem Tołstoja i Dostojewskiego, 
Remizowa i Rozaniwa, Achmato
wej, Sołżenicyna i Mereżkowskiego, 
a nie językiem katów i strażników. 
“Zdolność przebaczania jest kryte
rium siły” - napisał kiedyś w swoich 
pamiętnikach.

Posiadał Józef Czapski 
swoisty “instynkt” gromadzenia 
myśli, także cudzych, które przenie
sione potem do specjalnych kajetów 
stawały się w najgłębszym sensie 
jego własnymi. Stawały się częścią 
jego dzieła, powracały, krążyły, 
zapładniały kolejne dni, łączyły

pasje. Gromadzone latami wzboga
cały go, gotowe w każdej chwili 
służyć jako argument w rozmowie.

Czytanie było jego sposo
bem bycia, i więcej nawet, jego 
prawie fiz jo log iczną  potrzebą. 
Książki służyły mu do oglądania 
siebie, odnajdywania w sobie świata 
książek, ciągłego potwierdzania 
swojej w tym świecie obecności... 
Książka fascynowała go nie jako 
przedmiot ale jako człowiek, którym 
podczas jej lektury sam się stawał. 
Był więc czytelnikiem idealnym, 
takim o jakim każdy autor marzy.

Książka towarzyszyła mu 
do końca. Kiedy sam nie mógł już 
czytać /na kilka lat przed śmiercią 
prawie całkowicie stracił wzrok/ jego 
bliscy zastępowali mu oczy.

“ Umieć tak czytać jak  
Czapski! - pisał Adam Michnik - 
Tak jak on odczytywać w każdej 
książce człowieka, a w każdym 
człowieku - książkę.”

Marek M. Kaczmarzyk

faca, lacka - policzek, uderzenie, cios 
fajfka - fajka

c.d.

Szukamy współpracy!

Redakcja "Arkusza" jak i 
autor Śląskiego Słownika Gwaro
wego zdają sobie sprawę, że 
umieszczane w niniejszej rubryce 
terminy gwarowe nie wyczerpują 
bogactwa nazw i dźwięków śląskiej 
mowy. Prosimy zatem wszystkich 
chętnych o przysyłanie na nasz 
adres własnych spostrzeń oraz 
uzupełnień. Wszystkie uwagi i 
przysyłane nowe słowa będziemy 
drukowali w suplemencie tj. na 
końcu słownika, po literze “z”. 
Gwara śląska do zjawisko różno
rodne.

D

damulka - paniusia, strojnisia 
drynda - stary, byle jaki, psujący się 

pojazd, dorożka 
drzewianny - drewniany 
drzić - drzeć, harować 
drzić sie - krzyczeć, płakać 
drzij! - uciekaj, zmykaj, biegnij 
drzistać - puścić bąka, plotkować, 

gadać bzdury 
drzizga - drzazga 
du dom - do domu 
dudrać - wpychać łapy, mieszać 

dotykać bez potrzeby 
duldać - pić, wypijaź z butelki,

ciągnąć mleko przez smoczek 
dupek - walet karciany, oferma,
(w) dupka robić z kogoś - kpić z kogoś 
dupny - duży, wielki, podziwu 

godny
duszkym - jednym tchem np. pić 
dwadziścia - dwadzieścia 
dwanoście - dwanaście 
dycha - dziesięć
dycki - zawsze 
dyć - przecież 
dziabnyć - dźgnąć, ugryźć, ukąsić 
dziadować -klepać biedę, robić byle 

jak
dziadostwo - byle co, coś nieładnego
dziecka - dzieci
dziołcha - dziewczyna, zdrobn.

dziołszka 
dzisio - dzisiaj 
dziób - usta, twarz 
dzióbać sie z wronami - być brudny po 

twarz
dziwać sie, dziwować sie -

patrzeć, przyglądać 
dziwok - odludek, ktoś śmieszny, 

nieżyciowy
dziyndziorangi - robaki,

bliżej nieokreślony rodzaj 
szkodników 

dźwiyrze - drzwi

E

elektryka - prąd, elektryczność, światło 
elemyntorz - elemantarz, książka do

szkoły, podręcznik
eli - o ile, jeżeli
eki - trójkątne kruche ciastka z 

kokosem i marmoladą
erlyjz - zamawiam, zaklepuję; 

(zawołanie podczas zabaw 
dziecięcych np. podczas 
zabawy w chowanego)

Ewangelio - Ewangelia, Pismo Święte

fajnidło - delikatniś, dbający o urodę, 
czujący wstręt do czegoś 

fajnie - ładnie
fajrant - koniec roboty 
familok - kamienica wielorodzinna 
famuła - ryż na mleku na słodko, tzw.

famuła z ryżu 
fandzolić - pleść bzdury 
fara - probostwo
fandzole - fasola 
farorz - proboszcz, ksiądz 
fazan - bażant
fechtować - nabierać rozpędu, rozru

szać
fedra - sprężyna
fedrować - wydobywać wegiel 
fedrunek - urobek w kopalni w jakimś 

czasie, wydobyty węgiel 
fest - mocno
fechtować - zamachnąć się, rozpędzić 

się, rozruszać 
fickaty - kusy, byle jaki 
fifidło - czupiradło
fifrać - brudzić, plamić, bazgrać
fjoł - głupek, nienormalny

(“mosz fioła?”) 
flaszka - butelka
flug - lot gołębia
dować do flugu - puszczać gołębie w 

zawodach gołębiarskich 
fyfrok - brudas, niedokładny pracownik

pracownik
filcoki - futy filcowe 
flance, flancki - sadzonki roślin 
flancować - chodować sadzonki roślin, 

pikować
flaps - zupa jarzynowa czasami z 

dodatkiem mięsa lub kieł
basy, zupa regeneracyjna 
np. w kopalniach 

flek - plama
flekować - łatać, robić wstawki, podbi

jać obcasy w butach, naprawiać 
flinta- strzelba 
fojerka - ognisko 
fojerman - strażak
font - jednostka masy, font kudeł

- funt włosów,, coś nic nie 
wartego, (“Tyś je wert font 
kudeł”)

forant- zapas
forantować - robić zapasy, skupować 

coś
forhang - zasłona 
frela - dziewczyna, panienka 
frelka - dziewczynka 
forsztelować - wyobrażać sobie 
fort - daleko, poza (“jechać fort"

- wyjechać daleko) 
forymny - kształtny
fuczeć - ciężko oddychać, sapać 
fukać sie - zaczepiać kogoś, mieć 

pretensje, podskakiwać 
fuksło sie - udało się 
fulać - ględzić, bredzić, pleść głu

pstwa
furgać -  fruwać 
fus - noga 
fusekla - skarpeta 
fura - wóz
futer - pokarm np. dla królików lub 

rybek
futrować - karmić, dawać jedzenie 
fyjderbal - zabawa po skubaniu pierza 
fyrlać - mieszać 
fyrlok - narzędzie kuchenne do mieszania

c.d.n.

Opracował: Marek Szołtysek
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