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Rybnik zawsze szczycił się mianem 
miasta zieleni. Przyjezdni podziwiali 
zadbane skwery, oryginalne klomby i 
parki, gdzie oprócz wysadzania nowych 
roślin dbano o starodrzew. Doceniano 
rolę wysepek zieleni w regionie, gdzie 
opad pyłu przekraczał wielokrotnie 
normę i zieleń szybko szarzała.
Ekipy Zarządu Zieleni Miejskiej i dziś 

starają się, by zieleńce nadal cieszyły 
oczy mieszkańców. I cieszą, choć wiele 
osób wychodzi z założenia, że lepiej jeśli 
będą je cieszyć... we własnym ogródku 
lub wcale. Zmorą bowiem służb zieleni 
są bezmyślne dewastacje, kradzieże 
wysadzonych kwiatów, krzewów, a 
nawet drzew. W ubiegłym roku wiosną, 
latem i je s ien ią  wysadzono w 
kwietnikach gruntowych, pojemnikach 
i misach różnego rodzaju w rozmaitych 
punktach miasta prawie 158 tys. sztuk 
kwiatów sezonowych. Z tej liczby 24 
tys. sztuk przeznaczono na dosadzenie 
i uzupełnienie miejsc ogołoconych z 
zieleni z powodu kradzieży i dewastacji. 
Stanowiło to 15 proc. całości i 
kosztowało... 144 mln zł. Największe 
szkody zaobserwowano w miejscach 
najczęściej uczęszczanych, a więc w 
okolicach Rynku, ulic Zamkowej, 
Rynkowej, Raciborskiej, Miejskiej, na 
Placu św. Jana, Placu Wolności, przy 
ul. Kościuszki i w okolicach Teatru 
Ziemi Rybnickiej czyli w tych częściach 
miasta, które powinny być jego 
wizytówką. W pełni sezonu średnio co 
3 tygodnie trzeba dosadzać brakujące 
rośliny lub wymieniać je z powodu 
zniszczenia.

Spektakularnym  przykładem  
dewastacji, co zostało przez nas 
odnotowane, było ogołocenie z 
tulipanów kwietnika przed Urzędem 
Miasta, już pierwszej nocy po ich 
posadzeniu. Podobny los spotkał inne 
zieleńce, gdzie kwitły te piękne kwiaty. 
W efekcie zaprzestano ich wysadzania i 
zastąpiono je roślinam i bardziej

Ogrodnicy i wandale
pospolitymi, na które jest mniejszy 
popyt... O granicza się także 
wprowadzanie nowości kwiatowych i 
odmian bardziej oryginalnych i 
dekoracyjnych. Stracili więc okazję 
złodzieje, ale stracili również wszyscy 
pozostali, dla których widok pięknych 
kwiatów jest przeżyciem estetycznym.

W ciągu ub. roku wysadzono na 
terenie miasta także 230 sztuk drzew 
liściastych i iglastych oraz 7800 sztuk 
krzewów, w tym wiele tzw. iglaków. I 
one to właśnie stają się najczęściej

714 mln zł. Kradzione są młode 
drzewka, a niszczone notorycznie 
elementy tzw. “małej architektury” 
wrzucane są do “oczka wodnego”.

Ze spostrzeżeń służb miejskich 
wynika, że zieleniec ten jest miejscem 
“zabaw” dzieci i młodzieży szkolnej 
mieszkającej w najbliższej okolicy. Po 
każdorazowym oczyszczeniu “oczka 
wodnego” , ponownie lądują tam 
puszki, butelki i inne śmieci, a także 
kam ienie, łącznie z betonowymi 
kształtkam i, którymi wyłożone są

Ławki na "Piowniku" są częstym obiektem ataków wandali. Zdj. :wack

Pilarz z Zieleni Miejskiej w czasie wiosennego 
przycinania gałęzi drzew

łupem złodziei. Giną więc z parków, 
skwerów i zieleńców  atrakcyjne 
odmiany jałowca płożącego, cyprysika, 
żywotnika /tuja/, sosny, modrzewia. W 
sezonie 1992/93 skradziono ok. 200 
sztuk tych roślin o wartości 20 mln zł., 
przy średniej cenie 100.000 zł za sztukę. 
Najczęściej kradziono z kwietników i 
skarp przy ul. Raciborskiej, Zamkowej 

i Rynkowej. Na pierwszym 
nowo utworzonym rondzie 
przy u l. Budowlanych - 
Żołędziowa - św. Józefa ofiarą 
padły pewnej nocy rosnące od 
jesieni ’92 modrzewie i sosny. 
Rośliny te trafiają najczęściej 
na targ, bowiem nasilenie 
kradzieży następuje przed 
dniem targowym. Część roślin, 
już bez pośrednictwa złodzieja 
i targu, trafia do prywatnych 
ogrodów, na balkony i... na 
groby krewnych. To ostatnie 
zjawisko, dotyczące przede 
wszystkim kwiatów
sezonowych, szczególnie 
dziwi w kraju, gdzie 90 proc. 
ludzi mieni się katolikami...

Do szczególnie 
bulw ersujących aktów 
dew astacji dochodzi na 
zieleńcu “Piownik” u zbiegu 
ul. Zebrzydowickiej i Kotucza, 
urządzonego kosztem prawie

ścieżki. Wiele zniszczeń dokonują także 
młodzi rowerzyści, ponieważ ich trasy 
biegną nie tylko po ścieżkach, ale i po 
dobrze już zadarnionych skarpach i 
trawnikach. Wiele agresji budzą również 
Bogu ducha winne drewniane ławki.

Obiekt ten polecono szczególnej 
pieczy stróżów porządku.

Wiele osób, bolejąc nad tym 
procederem, zgłasza kradzieże bądź 
dewastacje Straży Miejskiej, sugerując 
większe zwrócenie uwagi na miejsca 
szczególnie zagrożone. Jednak złapanie 
sprawcy na “gorącym uczynku” jest 
trudne. Dotychczas w jednym  
przypadku udało się sprawcy 
zniszczenia kwiatów na Rynku wytoczyć 
sprawę w kolegium d/s wykroczeń, 
gdzie ukarano go wysoką grzywną i 
obowiązkiem przywrócenia kwietników 
do stanu poprzedniego.

Przypadków ukarania bezmyślności i 
głupoty byłoby w ięcej, gdyby 
społeczeństwo energiczniej reagowało 
na akty dewastacji i kradzieży. Często 
jednak jesteśmy zbyt bierni... Zbliża się 
wiosenny
sezon wysadzania roślin. Służby 

miejskie włożą w to wiele pracy i 
pieniędzy. Na akty dew astacji i 
kradzieże reagujmy natychm iast, 
zwracając uwagę nie tylko dzieciom i 
młodzieży, ale i osobom dorosłym!

Opr. W.R

Stanisław Sojka: Każda nowa płyta jest dla mnie czymś szczególnym, bo 
powstaje w innym stanie ducha. Składają się na to emocje, uczucia, refleksje i 
obserwacje. “Radical Graża” w jakiś sposób koresponduje z płytą "Acoustic ”, 
jest nagrana właściwie w tym samym składzie, ale różni się od niej stopniem 
“energetyczności ”. Myślę, że jest to muzyka bardziej ostra, bardziej gorąca, ale i 
bardziej męska. Na nowej płycie są różne rzeczy, ale tytuł i kilka piosenek wynika 
z pewnych wydarzeń w moim życiu, które mają charakter bardzo emocjonalny i 
bardzo uczuciowy. Ta projekcja prywatnych, osobistych uczuć i emocji na zewnątrz 
jest jednak zaopatrzona w jakiś uniwersalizm, dzięki któremu wszyscy mogą się z 
nią identyfikować. O koncercie czytaj na str. 4

Kciuk za półtora 
miliona

W ubiegły piątek w Chorzowie odbyła 
się trzecia edycja gwarowego konkursu 
dla uczniów szkół średnich " Śląska 
Ojczyzna Polszczyzna". Zwyciężył w 
nim rybniczanin, uczeń czwartej 
klasy II L.O. im, H. Sawickiej Rafał 
WAJNER, pokonując 58 rywali.

W czasie pierwszego przesłuchania 
Rafał Wajner opowiedział o wędkarzach 
i glistach, zaś na finał przygotował 
śląską wersję Tomcia Palucha czyli 
Historyjkę o Kciuku kiery poszoł na 
wander... Przewodnicząca jury 
dr Urszula Żydek - Bednarczuk 

wręczając Rafałowi pierwszą nagrodę w 
wysokości 1,5 miliona, pogratulowała 
mu wspaniałej gwary i umiłowania 
ziemi śląskiej..
Rafał Wajner: “ W konkursie tego typu 
wziąłem udział po raz pierwszy. Do 
szkoły zaproszenie dotarło dopiero w 
dniu, w którym upływał termin zgłoszeń 
do konkursu. Zadzwoniliśmy od razu do 
organizatorów i wszystko udało się 
załatwić. Wraz ze mną w konkursie 
wzięły udział trzy inne osoby z naszej 
szkoły. D zieciństwo spędziłem  w 
Adamowicach, teraz m ieszkam w 
Suminie. W moim domu i środowisku 
gwara jest rzeczą zupełnie naturalną. 
Tekst o Kciuku zaczerpnąłem ze zbiorów 
bajek śląskich, spisanych w gwarze 
przez Dionizego Czubalę. Czasem sam 
wymyślam różne historyjki, mam małych 
kuzynów, więc gdy trzeba ich położyć 
spać, wymyślam na poczekaniu różne

bajki, niekiedy w gwarze, nie zawsze je  
nawet następnego dnia pamiętam. 
Najbardziej podobało mi się to, że 
większość uczestników konkursu  
posługiwała się w sposób zupełnie 
naturalny. ”

Uczniowie popularnej “H any” 
zdobywają w konkursie nagrody od 
dawna. Laureatami pierwszej edycji 
“Śląskiej Ojczyzny Polszczyzny” zostali 
również Justyna Pyszczyńska /2/ i 
Sebastian Standowicz /3 , a przed 
rokiem drugą nagrodę zdobył Ireneusz 
Pawlak. W szyscy laureaci są 
podopiecznym i polonistki Sylwii 
KOLAR i wszyscy chodzą do tej samej 
klasy IV C.

Cieszy fakt, że po latach  
niezauważania gwary śląskiej, 
odzyskuje ona właściwe sobie miejsce 
u boku polszczyzny literackiej, cieszy 
i to, że tak często ostatnio jej 
znakomitą znajomością popisują się 
przy różnych okazjach w łaśnie 
rybniczanie. W.T.

Na kwartet jazzowy za darmo
W Rybniku pogoda dla jazzmanów trwa nadal.

Dziś, tj. w piątek 11 marca na Małej Scenie Rybnickiej wystąpi 
“Michał Kulenty Qwartet”.

Leader zespołu zagra oczywiście na saksofonie, a towarzyszyć mu będą: 
Wojciech Niedziela na fortepianie, Jacek Niedziela na kontarabasie, na 
perkusji zagra natomiast nie, jak było w planie i na plakatach, Wojciech 

Kowalewski, ale Marcin Jahr.
Dwie pierwsze osoby, które zgłoszą się z aktualnym numerem “GR” 

w redakcji, otrzymają dwuosobowe zaproszenia na ten koncert.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



K o m u n ika t policji
W dniu 4 marca 1994 r. około godz. 

22.30 na skrzyżowaniu ulicy 9 Maja z 
u licą Stawową w Świerklanach, 
nieznany sprawca kierujący 
samochodem, potrącił pieszego J.B., 
który na skutek odniesionych obrażeń 
ciała zmarł po przewiezieniu do szpitala. 
Kierowca samochodu zbiegł z miejsca

wypadku.
KRP w Rybniku prosi wszystkich 

świadków tego zdarzenia lub inne osoby 
posiadające jakiekolwiek informacje o 
powyższym zdarzeniu, o osobisty lub 
telefoniczny kontakt, tel. 210-91, wewn. 
321, Komenda Rejonowa Policji, 
pokój nr 20.

Od 15 marca

Droższe Bilety autobusowe
Międzygminny Związek Komunikacyjny

w Jastrzębiu Zdroju informuje, że z dniem 15 marca 1994 roku zmieniają się 
opłaty za przejazdy jednorazowe autobusami miejskimi.

I tak: na liniach autobusowych normalnych, przyśpieszonych i pośpiesznych /Z/ 
niezależnie od długości przejazdu, płacić będziemy: bilet normalny 
5.000 z ł , ulgowy 2.500 zł. Na liniach ekspresowych /E/, niezależnie od długości 
przejazdu - bilet normalny 10.000 zł., ulgowy 5.000 zł.

Jeżeli będziemy kupować bilet u kierowcy, opłata wzrośnie: na liniach 
normalnych o 1.000 zł, ulgowy o 500 zł, liniach ekspresowych o 2.000 zł, ulgowy 
o 1000 zł.
Od 1 kwietnia wzrośnie opłata za bilety okresowe, o szczegółach  
poinformujemy w najbliższych numerach "GR”.

symulacyjną z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Grupa uczniów 
podzielona została na cztery zespoły 
czyli konkurujące ze sobą firmy. Po 
otrzymaniu szczegółowych dossier 
poszczególnych przedsiębiorstw , 
podejmować m usieli decyzje,

Gaetan Balland prowadzi zajęcia z II rokiem szkoły

Marketing 
zamiast szachów

W ramach współpracy z 
zaprzyjaźnionym francuskim miastem 
Mazamet, gościli w minionym tygodniu 
w Rybniku dwaj 
p r z e d s t a w i c i e l e  
Instytutu Kształcenia 
H a n d l u  
Z a g r a n i c z n e g o ,  
działającego przy Izbie 
P r z e m y s ł o w o -  
Handlowej w
Mazamet: jego dyrektor 
Franek Moreau i 
specjalista w dziedzinie 
kształcenia doradców 
Gaetan Balland.

Dla uczniów Szkoły 
M ark e tin g u  i
Z arządzania Franck 
Moreau wygłosił wykład na temat 
technik sprzedaży, zaś Gaetan Balland 
poprowadził w czasie zajęć grę

Rybnicka 
Giełda

Samochodowa
Ceny z ubiegłej niedzieli 

/w mln zł/
W nawiasach rok produkcji

Fiat 126p - 16,5 /84/ 19 /85/ 22 /86/ 
21,5 /87/ 35 /89/ 42 /90/ 50 /91/
55 /92/ 62 /93/
Fiat 126 bis -31 /89/ 40 /90/
Fiat 125p - 8,5 /78/ 20 /85/ 33 /87/ 
34 /88/ 35,5 /88/
FSO 1,5 - 23 /83/ 61 /89/
FSO 1,6 - 75/91/
Polonez Caro 1,5 - 89 /92/
Polonez Caro 1,6 - 90 /92/ 
Cinquecento 903 - 125 /93/
VW Golf - 35 /78/ 40 /78/ 26 /79/ 
115 /88/
VW Passat - 39 /719/ 48 /82/
Ford Fiesta - 70 /85/ 116 /89/
Ford Taunus - 2,0 30 /79/
Ford Sierra - 85 /83/ 87 /84/96 /87/ 
Łada Samara 1,3 - 73 /80/
Łada Samara 1,5 - 110/92/
Subaru Leone GL - 95 /88/
Daihatsu Charade - 120 /89/
Tarpan Honker Diesel - 118/90/ 
Renault 9 - 63 /82/ 72 /85/
Peugot 505 - 88 /85 
Opel Kadet -62 /84/ 140 /90/ 
Trabant 1,1 - 50/91 
Skoda Favorit -93 /91 /
Audi 80 - 42 /80/
- Najdroższy samochód to Opel Kadet 
1,4 i z 1990 roku za 140 mln zł
- Najtańszy samochód to Skoda 105
za 5,5 mln zł /ps/ 

wpływające na sytuację ich firmy. 
Balland z podejmowanych decyzji był 
bardzo zadowolony i podkreślał dużą 
aktywność uczniów rybnickiej szkoły.

W ramach kilkudniowego pobytu 
francuscy goście spotkali się również z 
przedstawicielami Politechniki Śląskiej 
i członkami zarządu rybnickiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej.

Tekst i zdj.: wack

Wyjaśnienie
W związku z artykułem ‘‘Czy na 

Nowinach będzie więcej telefonów” 
oraz materiałem filmowym, który ukazał 
się w pr. TV kablowej, dotyczącym 
możliwości sprowadzenia centrali 
telefonicznej i założenia telefonów na 
osiedlu Nowiny w Rybniku, firma 
BARENS GmbH informuje, że koncesja 
na zrealizowanie tego projektu nie jest 
potrzebna.

Wymagana natom iast je s t 
homologacja centrali, o którą ubiega się 
firma BARENS.

Przedstawiciel firmy BARENS 
GmbH na terenie Rybnika 

Dariusz Śwadźba

Przeceny
* W sklepie przy u l. Kościelnej 6 
rękawiczki dla maluchów przeceniono 
z 17 na 10 tys zł.
* W tym samym sklepie można kupić 
resztki tkanin po 30 tys. zł za metr

Nowe sklepy /i nie tylko/
* Pizzeria “Wenecja” zaprasza na pizzę 
przy ul. Staszica
* Zakład krawiecki przy ul. Stromej 
sprzedaje spódnice
* Sklep bieliźniarski “Iwona” otwarto

Wysiłek się opłacił...
Rozmowa z Jerzym ROJKIEM - przewodniczącym 

Komisji Gospodarki Komunalnej.

Komisja Gospodarki Komunalnej jest 
najliczniej reprezentowana w Radzie 
Miasta - zasiadają w niej aż 23 osoby. 
Trzeba jednak przyznać, że zakresem 
swego działania obejmuje ona bardzo 
wiele spraw i to najczęściej takich, z 
którymi nam, mieszkańcom, przychodzi 
stykać się na co dzień. Wymienię tutaj 
najw ażniejsze: drogownictwo,
gazownictwo, ciepłownictwo,
kanalizacja, wodociągi, zieleń i 
oczyszczanie miasta. Kadencja RM  
zbliża się do końca, poprosiliśmy więc 
Jerzego Rojka, aby pokusił się o pewien 
bilans robót inwestycyjnych  
przeprowadzonych  w minionych  
czterech latach.
- Od początku kadencji postanowiliśmy, 
że najważniejszą rzeczą w naszym 
działaniu będzie budowa sieci 
wodociągów, a problem był bardzo 
złożony. Nie tylko brakowało 
wodociągów, ale co dużo ważniejsze, 
istniał także deficyt wody. Jeszcze cztery 
lata temu Rybnikowi brakowało 10 tys. 
m sześć. wody dziennie. Były dzielnice, 
gdzie prawie w całości woda była 
dostarczana beczkowozami. Podjęliśmy 
starania, aby ten niedobór uzupełnić, 
poszliśmy więc w kierunku pozyskania 
wody ze źródeł podziemnych. 
Wymagało to zapoznania się z 
najnowszymi technologiam i, 
wybudowania stacji uzdatniania wody, 
ale myślę, że wysiłek taki się opłacił. 
Przykładem tu może być woda ze źródła 
w Rybnickiej Kuźni oraz w Stodołach, 
z której to nowoczesnej stacji 
uzdatniania aktualnie zaopatrywane są 
Grabownia, W ielopole, Golejów. 
Zbudowane zostały dwie hydrofornie w 
dużych osiedlach: na Nowinach i w 
Niedobczycach, aby zapewnić ciągłość 
dostawy wody. RSM zainstalowała na 
os. Nowiny indywidualne liczniki, wody 
co korzystnie wpłynęło na jej 
oszczędzanie. W zeszłym roku oddano 
także do użytku “spinkę” z wodociągu 
“Dziećkowice”, tak że w tej chwili 
Rybnik zaopatrzony jest w wodę dosyć 
dobrze. Oczywiście, równolegle cały 
czas szły prace przy budowie 
wodociągów. Aktualnie prace takie 
trw ają w dzielnicach Chwałęcice, 
Stodoły, Kamień. Do wykonania zostały 
nam jeszcze roboty na Pniowcu, w 
Zebrzydowicach oraz małe odcinki w 
Gotartowicach i Ligocie. Będziemy 
starali się zrobić wszystko, aby do końca 
naszej kadencji problem wody przestał 
w Rybniku istnieć.

Drugą wielką inwestycją była budowa 
sieci gazowej. Z początku hamowała nas 
gazownia, nie zezwalając na rozwój sieci 
gazowej z powodu ciągłych ograniczeń 
gazu koksowniczego. Od dłuższego 
czasu przeszkody takie już nie istnieją.

Wybudowano gazociągi w Zamysłowie, 
Paruszowcu, Boguszowicach i w kilku 
innych dzielnicach. Ludzie uzyskali 
możliwość korzystania z tego gazu, ale 
nie robią tego. Powód jest prosty - cena 
gazu jest dużo wyższa od innych źródeł 
energii np. węgla. Jest to gorzka prawda, 
ale w tych trudnych czasach względy 
ekonom iczne przew ażają nad 
ekologicznymi. Muszę przyznać, że w 
tej chwili sprawa gazociągów jest jakby 
w zawieszeniu. Miasta nie stać w tej 
chwili na budowanie sieci gazowej, z 
której nie będzie nikt korzystał. 
Inwestycja taka spełniałaby swój cel 
czyli w pływałaby na ochronę 
środowiska tylko wtedy, gdyby całe 
mieszkania były opalane gazem, a nie 
tak jak obecnie, że podłączany on jest 
tylko do kuchenek. Tak jak  
wspomniałem, sprawa jest w 
zawieszeniu, co nie znaczy, że w tej 
kwestii nic się nie robi. Opracowywane 
są projekty perspektywiczne, mające na 
celu przyszłe zgazyfikowanie innych 
dzielnic Rybnika. Widzę natomiast duże 
perspektywy w ciepłownictwie. O 
sprawie dostarczenia ciepła z Elektrowni 
“Rybnik” dużo się dotąd mówiło. Mam 
nadzieję, że w połowie roku nabierze to 
realnych kształtów tzn., że “Nowiny” 
będą podłączone do tego źródła ciepła. 
Uważam, że bardzo dobrze się stało, że 
nasze miasto będzie posiadać dwa 
niezależne, a przez to pewniejsze źródła 
ciepła. Może w przyszłości doczekamy 
się pewnej konkurencji w tym zakresie.

Sporo miejsca poświęciliśmy także 
gospodarce ściekami. Staraliśmy się 
uporządkować niektóre sprawy. Trzeba 
wiedzieć, że nasza kanalizacja jest w 
większości ogólnospławna, leci w niej 
zarówno deszczówka jak i ścieki, a z 
reguły wszystko razem wpada do rzeki. 
Niewątpliwym usprawnieniem jest 
wybudowany kolektor A, który 
przechodzi przez Śródmieście. Na ten 
rok z budżetu m iasta zostały 
przeznaczone 4 mld zł na 
zm odernizow anie już  istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Orzepowicach. 
Jak wynika bowiem z analizy 
przeprowadzonej przez Francuzów, 
ścieków w Rybniku jest tyle, że owa 
oczyszczalnia, oczyw iście po 
niezbędnym  rozbudow aniu i 
unowocześnieniu, powinna sobie z nimi 
poradzić. Istnieje także pilna potrzeba 
budowy nowych kolektorów  oraz 
rozbudowania sieci kanalizacyjnej, a to

wszystko kosztuje grube miliardy.
- Większość poruszanych wyżej spraw 
wymaga ścisłe j współpracy z 
mieszkańcami poszczególnych dzielnic, 
ulic. Jak ocenia pan tę współpracę?
- Zaangażowanie rad dzielnic i 
poszczególnych mieszkańców było tak 
duże, że nie zawsze potrafiliśmy mu 
sprostać. Szczególnie było to widoczne 
przy budowie dróg z trylinki. Z reguły 
cała nasza praca ograniczała się do 
dostarczenia budulca i pewnego 
nadzoru, resztę wykonywali sami 
mieszkańcy. Wiele tych dróg powstało, 
wiele jeszcze czeka w kolejce, ale ze 
względu na ogromne potrzeby miasta w 
innych dziedzinach, nie idzie to w takim 
tempie, w jakim iść by mogło. Potrzeby 
rad dzielnic przerosły nasze możliwości. 
Mieszkańcy mają inicjatywę, zapał do 
pracy, a my nie możemy tego w pełni 
wykorzystać. I to jest taka moja mała 
porażka w tej pracy, a jednocześnie 
sugestia dla przyszłej Rady Miasta, aby 
nie zniweczyć tego zapału i energii 
m ieszkańców, nawet najbardziej 
odległych dzielnic.
- Wspomniał pan już o przyszłej Radzie 
Miasta. Jakie najważniejsze zadania 
widzi pan w przyszłości w zakresie 
gospodarki komunalnej?
- Potrzebne jest dalsze inwestowanie w 
dzielnice i w spieranie choćby 
najmniejszych lokalnych inicjatyw, 
chociażby właśnie przy budowie dróg. 
Bardzo ważną kwestią jest także dalszy 
rozwój kanalizacji oraz, mówiąc 
ogólnie, cała gospodarka śmieciami i 
odpadami. Jakoś powoli udaje nam się 
likwidować sprawę dzikich wysypisk 
śmieci, a odpowiednia uchwała Rady 
Miasta zobowiązała mieszkańców do 
posiadania kubłów. Ale i tak pozostał 
ogromny zakres pracy do wykonania: 
począwszy od pewnych kroków 
uśw iadam iających /np. dalsze 
wyjaśnianie mieszkańcom szkodliwości 
spalania w piecach m ateriałów  z 
tworzyw sztucznych/ poprzez 
stworzenie możliwości budowy co 
najmniej trzykomorowych szamb w 
gospodarstw ach prywatnych z 
w ykorzystaniem  detergentów 
rozkładających ścieki, aż po rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej i dalsze 
unowocześnianie oczyszczalni ścieków. 
I tu widzę pole do popisu dla przyszłej 
Komisji Gospodarki Komunalnej.

Rozmawiał: 
JACEK RECLIK

B u r m i s t r z  K a m i e n i a  
P o m o r s k i e g o  w  R y b n i k u
W sobotę 5 marca w Rybniku gościł 

już po raz drugi w ciągu ostatnich 9 
miesięcy Stefan Oleszczuk, burmistrz 
Kamienia Pomorskiego, członek UPR- 
u. Jak sam twierdzi, spotkania takie 
traktuje jako swoistą formę podzielenia 
się z ludźmi pewną filozofią, której 
teoretyczne podstawy doskonale 
sprawdziły się w praktyce. Przykładem 
tego może być gmina, którą kieruje. 
Zdaniem S. Oleszczuka gmina jest tym 
bogatsza, im więcej samodzielności i 
pieniędzy znajduje się w rękach jej 
mieszkańców. Dlatego też w Kamieniu 
Pomorskim podjęto szereg działań, aby 
spełnić ten postulat, m.in. obniżono o co 
najmniej 50 procent większość 
podatków lokalnych, np. podatki od

przy Gliwickiej 3
* Sklep z tanią odzieżą umiejscowił się 
przy ul. Orzeszkowej
* “Tospman” przy u l. Kościelnej 
handluje teraz dżinsami i odzieżą 
“okołodżinsową”
* Podobną ofertę ma nowy sklep w 
Rynku

nieruchomości, od środków transportu, 
karta podatkowa /w stosunku do stawek 
Min. Finansów /, postawiono na szybką 
prywatyzację mienia komunalnego / w 
tym szczególnie m ieszkań 
komunalnych/. Te i inne działania 
spowodowały, zdaniem S. Oleszczuka, 
wzrost aktywności mieszkańców oraz 
korzystnie wpłynęły na gospodarkę

samej gminy.
W toku dalszej dyskusji S. Oleszczuk 

opowiedział się m.in. za odsprzedaniem 
na preferencyjnych warunkach mieszkań 
kom unalnych ich obecnym 
użytkownikom , co w obecnej, 
skomplikowanej sytuacji prawnej i 
mieszkaniowej jest, jak sam twierdzi, 
wyborem mniejszego zła. Negatywnie 
natomiast wypowiedział się na temat 
pomysłów tw orzenia inkubatorów 
przedsiębiorczości. Jak sam 
zaobserwował, pożerają one więcej 
pieniędzy niż przynoszą dochodu. 
Skrytykował też pewien sposób 
myślenia władz samorządowych, które 
całą energię skupiają na łączeniu się w 
różne związki i porozumienia, aby 
wyszarpać jak najwięcej kompetencji 
dla samorządu od administracji 
centralnej. Ale już do podzielenia się 
częścią tych uprawnień z obywatelami, 
to już zdaniem S. Oleszczuka, władzom 
samorządowym nieśpieszno.

Takie spotkania, mimo swego 
politycznego zabarwienia, mogłyby 
służyć jako płaszczyzna do wymiany 
poglądów na temat funkcjonowania 
sam orządów w poszczególnych 
gminach. Szkoda więc, że wśród 
zebranej publiczności na palcach jednej 
ręki można było policzyć radnych z 
naszego miasta. J.R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



- Jak to się stało, że przyjechał pan 
tutaj? Skąd ten pomysł?
- Uczyłem na uniwersytecie w New 
Delhi - to jest duży uniwersytet, dobrze 
znany, chyba najlepszy w Indiach - i tam 
zwróciłem się o stypendium 
zagraniczne, a w łaściwie o dwa 
stypendia. Jedno do Anglii, a drugie 
tutaj. Stypendium w Polsce przyznano 
mi w cześniej, więc postanowiłem 
zobaczyć, jak tu jest. Przyjechałem 
najpierw na rok, instytut mi się podobał, 
a ludzie byli bardzo przyjaźni, więc 
pozostałem dłużej. Najpierw  
pracowałem naukowo dwa lata w 
instytucie w Krakowie, potem dostałem 
polskie stypendium z Ministerstwa 
Edukacji na U niwersytecie 
Jagiellońskim na 3,5 roku, później 
zacząłem się starać o zrobienie w ramach 
stypendium habilitacji, dostałem zgodę, 
to zajęło 2 lata. W m iędzyczasie 
zacząłem pracować tutaj w szkole i od 
półtora roku to je s t moje główne 
zajęcie. W tym czasie straciłem pracę w 
Indiach i moje szanse na powrót malały. 
Kiedy nie ma się pracy, trudno wrócić. 
Przyjazd tutaj był dobrym pomysłem, 
tylko za bardzo się zasiedziałem.
- Jak długo jest pan w Polsce?
- Prawie 12 lat. Przyjechałem pod koniec 
1982 roku, w końcu listopada. Wciąż 
trwał stan wojenny, zniesiono go miesiąc 
po moim przybyciu.
- Widział pan wszystkie zmiany, które 
zaszły u nas przez ten czas...
- Tak, przeżyłem to wszystko. Na 
początku zarabiałem tysiąc złotych, 
potem dziesięć tysięcy, dwadzieścia. 
Żyłem jak zwykły, przeciętny polski 
obywatel.
- Co w Polsce najbardziej pana  
zaskoczyło?
- Kolejki. W 1982 roku warunki tu były 
naprawdę trudne. Nie spodziewałem się 
czegoś takiego. Wcześniej mieszkałem 
w Skandynawii, w Anglii, Holandii, w 
Niemczech. Przed samym przyjazdem 
tutaj przebywałem w Skandynawii i 
spotkałem tam dziew czynę, która 
opowiadała o problemach w Polsce, o 
ludziach stojących w długich kolejkach. 
Nie wierzyłem jej, myślałem, że to pro
paganda. Pierwsze wrażenie było 
szokujące. Przekonałem się, że sytuacja 
ekonomiczna jest bardzo trudna, bardzo 
męcząca. Mimo to ludzie byli bardzo 
przyjaźni i gościnni. Zauważyłem też, 
że są bardzo wykształceni, zwłaszcza w 
Krakowie. Kultura jest inna niż w 
Indiach, inne są sposoby zachowania, 
kontakty m iędzyludzkie. Ale 
przyzwyczaiłem się do tutejszego 
sposobu życia. W Indiach ludzie mają 
szersze kontakty, więcej jest życia 
towarzyskiego.
- Rodziny też są sobie bardzo bliskie, 
prawda?
- Tak, więzy rodzinne w Indiach są dużo 
bliższe, bardzo, bardzo bliskie. Czasem 
te więzy są niewygodne, W Polsce 
rodzinne związki są jednak bliższe niż 
na zachodzie Europy, a wasz kraj jest 
pod tym względem mniej więcej w 
połowie między Indiami, a np. Anglią. 
To chyba bierze się z poziomu życia - 
im kraj jest biedniejszy, tym bardziej 
krewni trzymają się razem, bo muszą 
sobie pomagać. Kiedy ludzie stają się 
zupełnie niezależni ekonomicznie, ich 
umysły także stają się niezależne.
- Jak pańska rodzina przyjmuje ten 
długi pobyt za granicą?
- Mój ojciec zmarł 2 lata przed moim 
przyjazdem do Polski. Mam tylko brata 
i  matkę. Brat skończył studia 
administrowania biznesem, podróżuje, 
zajmuje się eksportem. Odwiedził mnie 
w Polsce trzy razy. A moja matka jest 
już dość stara, chciałaby oczywiście 
mnie widywać, ale jest przyzwyczajona 
do mojej nieobecności, bo dużo 
przebywałem poza domem, uczyłem się 
w szkole z internatem. Moja matka jest 
niezależna, ma liberalny umysł, więc to 
nie stanowi wielkiego problemu. 
Oczywiście oni oczekują, że będę 
przyjeżdżał raz czy dwa razy w roku, co

jest niemożliwe.
- Odwiedził pan w ogóle Indie w ciągu 
tych 12 lat?
- Tylko raz i to dość dawno. Jeśli sprawy 
dobrze się ułożą, pojadę znowu w tym 
roku.

Kiedy opuściłem szkołę i poszedłem na 
uniwersytet, nie mogłem znieść gorąca. 
Tak naprawdę zimno było w Polsce w 
1984 roku. Mieszkałem w Norwegii, 
tam też było bardzo zimno i w dodatku 
ślisko. Wielu Azjatów cierpi w Europie

betonu, jest 700.000 samochodów.
- Jakiś czas temu z satelity w Polsce 
można było oglądać indyjską telewizję 
nadawaną z Londynu, “Asia Chan
nel".
-Nie przepadam za tym, nigdy tego nie 
oglądam. To jest takie nudne! Ale 
Hindusi to oglądają. Na mnie to nie 
zrobiło specjalnego wrażenia.
- A na mnie, w pewnym sensie, tak. 
Mam na m yśli kobiety  - w tych 
indyjskich filmach, które pokazuje 
“Asia Channel , kobiety zachowują 
się zupełnie inaczej niż Europejki - są 
cały czas miłe, słodkie, takie delikatne 
i kobiece.
- To możliwe. Wydaje mi się, że 
Hinduski są uległe, bardziej niż

Prabir K. Mitra jest jednym z najbardziej egzotycznych 
mieszkańców Rybnika. Jest Hindusem, pracuje w I L.O. 
im . Pow stańców  Śląskich - uczy języka angielsk iego  i 
informatyki.

Hindus w Rybniku
- Nie czuje się pan sam otny bez 
rodziny?
- Ależ ja mam rodzinę w Polsce. Moja 
żona jest Polką, mam dwóch synów, 
dziesięcio- i ośmioletniego. Mieszkamy 
razem w Rybniku.
- Byli z panem w Indiach ?
- Nie, finansowo jest to niewykonalne. 
Żona uczy francuskiego, a dwie 
nauczycielskie pensje nie starczają na 
takie podróże. Kiedyś chcielibyśmy 
pojechać, mam nadzieję, że pewnego 
dnia to się uda. Jesteśmy optymistami - 
wierzymy, że sytuacja nauczycieli musi 
się poprawić. Mój brat był w Polsce i 
poznał moją rodzinę.
- Czy pana bliscy w Indiach nie 
sprzeciwiali się temu małżeństwu?
- Nie, zupełnie nie. Mój ojciec był 
lekarzem w armii brytyjskiej, wiele 
podróżował, był np. w Grecji, Hiszpanii, 
Szkocji, mogliśmy nawet kiedyś 
zamieszkać w Londynie, choć w końcu 
tak się nie stało. Nie sądzę, żeby z jego 
strony były jakieś obiekcje. Matka jest 
liberalna, wyznaje zasadę, że to twój 
interes, co robisz ze swoim życiem. Taka 
przynajmniej jest na zewnątrz, być może 
wewnętrznie przeżywa to inaczej. Nie 
było żadnych problemów ze strony 
rodziny.
- Ma pan więc w Polsce rodzinę, życie 
towarzyskie...
- Tego życia towarzyskiego nie jest zbyt 
wiele. W Krakowie miałem więcej 
znajomych. Departament wymiany 
kulturalnej indyjskiego rządu wysyła co 
dwa lata do Polski dwu profesorów: 
jeden jedzie do Warszawy, drugi do 
Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński, 
Kiedy przyjechałem  do Krakowa, 
Hindusów było tam aż 12, ale z 
upływem czasu ich ilość się zmniejszała. 
Należałem do tej grupy przez pierwszy 
miesiąc. Odwiedzali mnie bardzo często, 
przychodzili co wieczór. Później 
widywałem ich rzadziej. Większość 
wracała do kraju po 2 latach. Trochę 
Hindusów mieszka w Warszawie i 
Gdańsku. Szedłem kiedyś ulicą w 
Gdańsku i zauważyłem grupę indyjskich 
studentów. Ja powiedziałem: “cześć”, 
oni powiedzieli “cześć” i rozeszliśmy 
się.
- Jak sobie pan radzi z językiem ?
- Mówię trochę po polsku /rozmawiamy 
po angielsku/, wolę jednak po angielsku. 
Przez pierwszy rok miałem z językiem 
polskim duże kłopoty, bo nie chodziłem 
do szkoły dla cudzoziemców. Robię 
błędy, trochę się tego wstydzę, bo jestem 
tu już tak długo. Ale mogę się 
porozumiewać, choć nie jest to ani 
bardzo czysta ani wykwintna 
polszczyzna.
- Trudno było się panu przyzwyczaić do 
pogody?
- Nie. Szkoła, do której zostałem 
posłany w dzieciństwie, była bardzo 
wysoko w górach, w Himalajach. 
Pogoda była tam umiarkowana, więc 
jestem  przyzwyczajony do takich 
temperatur. Wszyscy mają wakacje 
latem, a my mieliśmy przerwę zimą, bo 
wtedy w tamtej okolicy spadało 
mnóstwo śniegu. Raczej upał jest dla 
mnie nie do zniesienia. Wolę znosić 
mroźną zimę, niż męczyć się w upale.

Prabir K. Mitra w pracowni komputerowej I  LO. Zdj.: wack

zimą, bo jest tak ślisko. Ja nie miałem 
takiego problemu, ale obserwowałem w 
Norwegii moich sąsiadów, 
Pakistańczyków. Mieszkali na wzgórzu 
i żeby się dostać do domu, chwytali się 
gałęzi, krzewów - naprawdę mieli z tym 
kłopot.
- Lubi pan polską kuchnię?
- Przyzwyczaiłem się do niej. To nie był 
duży problem.
- Je pan mięso?
- Tak, jem.
- Wszystkie rodzaje? To znaczy, czy pan 
je  też wołowinę, czy krowy są dla pana 
zabronione jako źródło pokarmu?
- Nie, nie dla mnie. Jem wszystkie 
rodzaje mięsa. Zakazane pokarmy 
zaczęto jeść w Indiach niedawno i to z 
powodów praktycznych. Oczywiście 
silny jest wegetarianizm, wiele osób nie 
je nawet jajek. Niektórzy nie jadają 
cebuli, czosnku, bo uważają, że te 
produkty są szkodliwe. Moja rodzina je 
mięso, choć matka nie jada wołowiny.
- W jakiej religii pana wychowano?
- Rodzina jest hinduistyczna. Osobiście 
nie jestem specjalnie religijny, chociaż 
szanuję wszelkie wyznania. Rodzice byli 
hinduistami, ale też nie byli zbyt silnie 
wierzący. Ojciec był religijny na swój 
sposób, ale nie identyfikował się z 
żadnymi religijnymi grupami. Matka 
oczywiście także nie. Ja wierzę w 
świeckie zasady.
- Jak pan znosi zanieczyszczone  
środowisko  - najpierw był pan w 
Krakowie, potem Śląsk... Indie mają 
opinię ekologicznie czystego kraju.
- Niestety, to nie jest prawda. Część Indii 
jest bardzo zanieczyszczona. Indie z 
jednej strony są krajem ubóstwa, ale z 
drugiej strony jest tam rozwinięta 
technika, istnieje broń atomowa, mamy 
bardzo wielu naukowców, z których 
zresztą sporo pracuje w Ameryce. 
Przemysł bardzo się rozwinął, wzrosło 
skażenie środowiska, a rząd ma dla nas 
tylko slogany. Jest trochę grup 
ochotników, którzy próbują coś robić. 
Ale są rejony bardziej zatrute, niż np. 
Kraków.
- Trudno to sobie wyobrazić.
- Ale tak jest, w niektórych miejscach 
trudno wręcz oddychać, powietrze jest 
tak ciężkie. Poza tym przyczyną 
zanieczyszczenia je s t też gęste 
zaludnienie, skupienie ludności - np. w 
New Delhi, mieście zbudowanym z brył

Europejki, które potrafią się domagać 
swoich praw bardziej agresywnie. 
W iększość kobiet hinduskich 
wychowuje się tak, żeby były żonami i 
gospodyniami domowymi. Są mniej 
agresywne. Nie uważam, żeby to było 
dobre. Moim zdaniem kobiety powinny 
walczyć o swoje prawa wszędzie, 
zwłaszcza w Indiach - chociaż w krajach 
arabskich jest jeszcze gorzej. Popieram 
prawa kobiet i myślę, że powinny 
domagać się równego traktowania i 
mogą to robić agresywnie. Myślę, że w 
Indiach potrzebne są takie aktywne 
grupy kobiece. Jest ich trochę, znałem

 Teatr 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

11 m arca, godz. 9.00 i 11.00, 
“ZACZAROWANA KSIĘŻNICZKA”, 
musical baśniowy w wykonaniu 
artystów scen muzycznych z Łodzi, reż. 
Henryk Szwajcer, cena 25.000 zł 
14 marca, godz. 8.00, 9.30, 10.40, 
12.00, “TEATR PRZEZ W IEKI” - 
montaż wybranych scen z klasyki 
dramaturgicznej w wykonaniu artystów 
Teatru Polskiego z Warszawy: Laury 
Łącz, K rzysz to fa  C ham ca, 
W ieńczysław a G lińskiego, Anny 
Płoszaj-Dejmek, cena 30.000 zł 

OPERA
18 m arca, godz. 18.00, Giacomo 
Puccini: “MADAME BUTTERFLY” w 
wykonaniu Opery Śląskiej w Bytomiu,
cena 90.000 i 60.000 zł

Koncerty
Mała Scena Rybnicka 

11 marca, godz. 18.30, Z pogranicza 
jazzu: M ichał K ulenty /saksofon/, 
Wojciech Niedziela /fortepian/, Jacek 
Niedziela /kontrabas/, W ojciech 
Kowalewski /perkusja/, cena 40.000 zł

 Kina 
APOLLO
11 marca, godz. 17.00 i 19.00, 12 - 13

sporo osób, które w nich działają, kiedy 
mieszkałem w New Delhi.
- Jak się panu pracuje z polskim i 
uczniami?
- I dobrze i źle. W Krakowie miałem 
bardzo dobre kontakty ze studentami. 
Tutaj jest trochę inaczej, bo nie jestem 
przyzwyczajony do uczenia w szkole, 
pracowałem  przez cały czas na 
uniwersytecie. Dla tych uczniów, którzy 
są dobrzy, jestem dobry, dla tych którzy 
nie rob ią postępów, bywam 
nieprzyjemny, krytykuję. Wcześniej 
pracowałem z dorosłymi i na początku 
traktowałem licealistów jak dorosłych. 
Jeżeli nie przychodzili na moje zajęcia, 
to uważałem, że to nie jest mój prob
lem, a ich strata. Ale w szkole średniej 
trzeba kontrolow ać, wypytywać: 
dlaczego nie przyszedłeś na lekcję? 
Gdzie byłeś? To jeszcze dzieciaki. Ale 
myślę, że nabieram wprawy w pracy z 
uczniami.
- Jest pan w naszym kraju od dawna - 
co pan myśli o Polsce?
- Rzeczywiście, obserwuję Polskę od lat 
i widzę dużo pozytywnych zmian w 
czasie ostatnich kilku lat. Oczywiście są 
efekty uboczne, szok wywołany bardzo 
szybkimi zmianami gospodarczymi. To 
jest nieuniknione, ale mam nadzieję, że 
nie będzie powrotu do poprzedniego 
systemu. W mojej dziedzinie zdarzyło 
się tu coś, co 10 lat temu wydawało się 
niemożliwe - w komputeryzacji kraj był 
opóźniony o 15 lat, nie wierzyłem, że 
można to odrobić. Od 1989 r., wszystko 
się zm ieniło. Jest mnóstwo pism 
kom puterowych. Komputery są w 
każdym biurze. Programy, które w 
listopadzie czy grudniu pojawiły się w 
Ameryce, są już w Polsce, legalnie lub 
nielegalnie. To zadziwiające, ale tu już 
jest “Silicon Graphics” i każdy inny, 
potrzebny program. Nic dziwnego, że 
ten kraj tak szybko się rozwija. Polacy 
okazali wielką elastyczność, znakomite 
zdolności przetrwania, umiejętność 
adaptacji. Moje wrażenia są bardzo 
pozytywne, postęp jest cudowny. Życzę 
Polsce dobrze i mam nadzieję, że 
wszystko pójdzie w dobrym kierunku .
- Dziękuję za rozmowę

Rozmowa i tłumaczenie 
KLAUDIA MICHALAK

m arca, godz. 15.00, 17.00, 19.00, 
“TRZEJ MUSZKIETEROWIE”, prod. 
USA
15 - 17 marca, godz. 17.00, “TOM I 
JERRY”, prod. USA

KF EKRAN przy TZR 
14 marca, godz. 19.00 “WSZYSTKIE 
PORANKI ŚWIATA”, prod. franc., gra 
G erard  D epardieu, wstęp za 
okazaniem karnetu

PREMIEROWE przy TZR
16 i 17 marca, godz. 17.00 i 19.15, 
“PANI DOUBTFIRE”, prod. USA, 
cena 30.000 zł

WRZOS - Niedobczyce 
13 m arca, godz. 17.00, “SMOK - 
HISTORIA BRUCE LEE”, prod. USA, 
cena 20.000 zł

ZEFIR - Boguszowice 
13 - 17 marca, godz. 17.00 i 19.00, 
“BALANGA”, prod. polskiej 

VEGA - Żory
11 - 14 marca, godz. 17.00, “MAPA 
LUDZKIEGO SERCA”, prod. USA, 
godz. 19.00 “PHIL - OSZUST - 
COLLINS”, prod. USA

Wystawy
GALERIA TZR

W ystawa scenografii Agnieszki 
WICHARY z Wrocławia

 /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3



Jedna fotografia
W poniedziałkowe popołudnie w 

Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej 
otwarto kolejną ekspozycję w ramach 
istniejącej od maja ub. roku Galerii 
Jednej Fotografii, stworzonej przez 
Rybnicką Pracownię Fotografii 
Artystycznej. Po fotogramach Pawła 
Pierścińskiego i Edwarda Hartwiga, 
jedną ze swych niezwykłych prac 
prezentuje Zofia Lubczyńska, 
związana ze środowiskiem krakowskim, 
ale również z działającym w Jastrzębiu 
- Zdroju Klubem Fotograficznym  
“Niezależni”.

O twórczości Zofii Lubczyńskiej, 
która wraz ze swym mężem Jerzym, 
również znanym i cenionym 
fotografikiem, zjawiła się w Rybniku 
osobiście, opowiadał sekretarz 
Krakowskiego Towarzystwa
Fotograficznego Czesław Odo-

Mostowski. Zwrócił on przede 
wszystkim  uwagę na fenomen 
twórczości Lubczyńskiej, polegający na 
tworzeniu fotografii zmuszających 
odbiorcę do myślenia. Taki jest fotogram 
prezentowany obecnie w Galerii Jednej 
Fotografii zatytułowany “Cywilizacja”. 
W ramach uroczystości odbył się 
również w sali kameralnej rybnickiego 
teatru pokaz trzech diaporam / 
udźwiękowione zestawy przenikających 
się przeźroczy/ będących pokłosiem 
podróży do Stanów Zjednoczonych: 
“Natura mogłaby... ” i Indii: “Mont Abu 
- ślad  stopy boga S ziw y”. Jednak 
najbardziej dojrzała kompozycyjnie 
okazała się diaporama “En souvenir 
de”, pośw ięcona pamięci
znakomitego polskiego himalaisty 
Jerzego Kukuczki.

Zofia Lubczyńska ma na swym koncie 
wiele indywidualnych wystaw 
i nagród w krajowych i 
m i ę d z y n a r o d o w y c h  
konkursach fotograficznych. 
Formuła Galerii Jednej 
Fotografii jest z oczywistych 
względów dość
kontrowersyjna. Jak dotąd, 
prezentow anie jednego 
zdjęcia danego autora 
każdorazowo okazywało się 
być tylko preludium do dużej 
autorskiej wystawy, by 
przypomnieć tylko wystawę 
nestora polskiej fotografii 
Edwarda Hartw iga czy 
zbliżającą się autorską 
wystawę Pawła
Pierścińskiego, która otwarta 
zostanie 18 kwietnia. Miejmy 
nadzieją, że w przypadku 
Zofii Lubczyńskiej, historia 
ta, z korzyścią dla rybnickich 
miłośników fotografii i sztuki 
w ogóle, się powtórzy.
Tekst i zdj.: W. TROSZKA

Droga Renatko!
To już rok, jak w ten radosny dla nas 

dzień przyszedł na świat nasz syn 
Wojtuś i z tej okazji składam w Twe 
matczyne dłonie bukiet najlepszych 
życzeń, by zdrowy i uśmiechnięty 
Wojtuś był dalej tą iskierką radości w 
naszym życiu, a jemu samemu życzę 
mniej mokrych pieluch, wielu 
pampersów, wydeptania bucików i 
opieki Anioła Stróża.

Tata Jacek

Z okazji urodzin Antoniemu  
Skupniowi dużo szczęścia, zdrowia, 
bezwypadkowej jazdy, samych 
zwycięstw, powodzenia na torze jak i w 
życiu osobistym życzy Rybnicki Speed- 
way Fan - Club

* * *
Drogiej koleżance Michaeli Larysz 

z okazji 14 urodzin moc 
najserdeczniejszych życzeń przesyła: 
Sabina M. wraz z rodzicami

* * *
Kochanej Mamie 

Leonardzie Korduła
wszystkiego najlepszego 

z okazji urodzin i Święta Kobiet 
życzy syn Piotr i Patrycja 

* * *
Kochanej Patrycji

dużo miłości i uśmiechu 
na codzień

życzy z okazji Dnia Kobiet 
pamiętający Piotrek 

* * *
Dużo zdrowia, szczęścia, 

zadowolenia z dzieci i wnuczki 
oraz wszystkiego co najlepsze z okazji

urodzin kochanej p. Loni
życzy Agata z rodziną

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Kapliczka domkowa w Rybnickiej Kuźni, p.w. Najświętszej Marii Panny 

zbudowana przez miejscową ludność w 1922 roku, jako wyraz wdzięczności 
przyłączenia Górnego Śląska do Macierzy.

Murowana na rzucie zbliżonym do kwadratu z absydowym występem i 
flankowanymi pilastrami zwieńczonymi sterczynami. Elewacja frontowa z blendami. 
Dach dwuspadowy kryty blachą z sygnaturką. Przed wybudowaniem nowej świątyni, 
kapliczka pełniła rolę miejscowego kościoła. Obecnie sprawia wrażenie 
opuszczonej. Obok krzyż kamienny z 1933 r. z napisem : Fundator Robert Michalski 
z Zamysłowa na pamiątkę Matce Franciszce * 5.1.1968 + 13.12.1933 .

"Yanina" Iwański rozdając autografy rozmawia z uczniami Społecznej Szkoły 
Podstawowej

Bilety na jedyny piątkowy występ 
Stanisława Sojki, organizowany przez 
rybnickie Stowarzyszenie Oświatowe 
“Rodzice = Dzieciom”, wyprzedane 
zostały na dwa dni przed koncertem. 
Były one wprawdzie o kilkadziesiąt 
tysięcy tańsze niż na koncerty tego 
artysty w innych miastach, nie to chyba 
jednak zadecydowało o ogromnym 
zainteresowaniu imprezą.

Koncert duetu Sojka - Yanina, 
którem u tow arzyszyła grupa 
wytrawnych instrumentalistów z “Tie 
Breaku”, związany z promocją nowej 
płyty Sojki “Radical Graża” zachwycił 
większą część publiczności, choć sporo 
osób sprawiało wrażenie nieco sennych. 
Tymczasem ze sceny płynęła naprawdę 
gorąca i namiętna muzyka, co nie dziwi 
jako, że kilka piosenek z nowej płyty 
powstało pod wpływem płomiennej 
miłości, której, sądząc po sposobie 
wykonywania tych utworów, Sojka 
oddał się bez reszty. Muza, aktorka 
Grażyna Trela towarzyszyła artyście 
osobiście, skrywając się za kulisami, co

Sojka na gorąco
nie przeszkodziło artyście w 
zadedykowaniu jej kilku piosenek w 
czasie koncertu. Szkoda, że Grażyna 
Trela nie zechciała zjawić się na scenie 
i skorzystać ze swych talentów  
wokalnych, wszak swego czasu 
towarzyszyła Markowi Grechucie w 
nagraniu jednej z jego płyt.

Muzyka była istotnie znakomita, w 
czym zasługa wszystkich bez wyjątku 
muzyków, prawdziwych wirtuozów, 
znających jednak swoje miejsce w 
zespole. Zresztą czuwał nad tym sam 
Stanisław Sojka, który cały koncert 
poprowadził w charakterystyczny dla 
siebie sposób, nie było kokietowania 
publiczności i wkradania się w jej łaski 
za wszelką ceną. Raczej już stawiał jej 
dość wysokie wymagania, strofując za 
niemrawe wybijanie rytmu i udzielając 
z właściwym sobie wdziękiem krótkiej 
lekcji rytmiki. Podobał się Janusz

Gwiazda koncertu w towarzystwie Mateusza Pospieszalskiego 
i "Yaniny" Iwańskiego.

“Yanina” Iwański, który tradycyjnie 
w ystąpił w jednym ze swych 
twarzowych beretów i zaśpiewał nawet 
swoją piosenkę, która, być może, 
znajdzie się na jego pierwszej, długo 
oczekiwanej płycie solowej. Już po 
skończonym koncercie wszystkim 
chętnym, zwłaszcza tym najmłodszym, 
chętnie rozdawał swe autografy, pytając 
o szkołę, stopnie etc.

Na piątkowym koncercie, oprócz 
nowych mało jeszcze znanych piosenek 
z płyty “Radical Graża”, nie zabrakło i 
dobrze znanych przebojów  z 
wcześniejszych krążków “Acoustic” i 
“N eo p o sitiv”. Ale bezwzględnie 
najgoręcej publiczność przyjęła 
“Tolerancję”, która rozpoczęła bisy. Nie 
było ich jednak zbyt wiele, gdyż nawet 
młodzi ludzie dość łatwo dali za 
wygraną, gdy muzycy po raz drugi 
zniknęli ze sceny.
Inna sprawa, że 
ktoś zbyt 
w c z e ś n i e  
zaświecił światło 
na widowni, co 
z w y k l e  
równoważne jest 
z końcem
koncertu czy 
spektaklu.

Jedno nie ulega 
wątpliwości, Sojka i kompania wciąż 
grają na swój sposób żywiołową, ale i 
rom antyczną muzykę opartą na 
naturalnych, akustycznych brzmieniach, 
uzupełniana licznymi tekstam i, 
opowiadającymi w sposób zupełnie 
naturalny o miłości, namiętnościach czy 
tęsknocie.

Janusz “Yanina” Iwański: Ze
Staszkiem gramy razem już siódmy rok.

Na początku lat 80 graliśmy w jednej 
orkiestrze, którą sami założyliśmy, 

nazywała się  
“Sfora”, a później 
zmieniła nazwę na 
“Łu Bu Du ”. To nie 

je s t  coś, co się  
zaczyna i kończy, 
rozchodzim y się i 
schodzimy, ale 
praktycznie cały czas 
gramy razem. Każdy 
z nas coś robi. 
Staszek wydal 

ostatnio przepiękną solową płytę. Ja też 
szykuję swój indywidualny projekt, 
chciałbym nagrać p ły tę  razem z 
Mateuszem Pospieszalskim /saksofon/, 
pewnie też nagramy coś razem z grupą 
“Tie Break”.

Do osta tn iej nowej p ły ty  
przymierzaliśmy się bardzo długo, 
natomiast nagraliśmy ją  w ciągu dwóch 
miesięcy, tyle dokładnie nad nią 
pracowaliśmy. Na koncertach nie

chcemy dosłownie powtarzać płyty, 
zawsze coś staramy się zmienić.

Przedstawiciele Stowarzyszenia 
Oświatowego “Rodzice - Dzieciom” 
nie ukrywają, że odnieśli sukces 
finansowy. Zgromadzone fundusze 
przeznaczone zostaną na działalność 
oświatową. Równie ważny jest jednak 
fakt, że dzięki koncertowi 
Stowarzyszenie zaistniało na forum 
publicznym. W przyszłości zamierza 
ono organizować podobne imprezy 
cyklicznie. Koncert Stanisława Sojki był 
pierwszą, dlatego też organizatorzy byli 
bardzo ostrożni i zakontraktowali tylko 
jeden koncert. Dziś już wiadomo, że z 
powodzeniem mogły się odbyć dwa, ale 
trudno mieć to im za złe. Dla rybniczan 
najważniejsze jest zapewne to, iż 
Stowarzyszenie zamierza sprowadzać 
do naszego miasta artystów dużego 
formatu i to nie tylko z kręgu muzyki 
rozrywkowej, a że dzięki temu grupa 
młodych rybniczan dokształci się 
muzycznie - tym lepiej!

Tekst i zdjęcia : W. TROSZKA

"GAZECIE RYBNICKIEJ i JEJ CZYTELNIKOM 
SERDECZNE POZDROWIENIA
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Zofia Lubczyńska na tle swojego fotogramu

Rybnik - Rybnicka Kuźnia



 A b e ca d ło  
Rzeczy  

Śląskich 

W takich właśnie ramach, o wymiarach m.in. 40/ 
50 cm przechowywano wianki i ślubną fotografią. 
Młoda pani jest tam ubrana “po chłopsku “. Na 
zdjęciu rama z 1935 roku z Krzyżowic.

pierwszej komunii św. i pogrzebu był i 
chyba pozostaje nadal, jednym  z

zw yczajny pierścień , 
który zam ożne
mieszczaństwo nosiło 
jako symbol zawartego 
związku małżeńskiego. 
Duże pole do popisu 
mieli ówcześni złotnicy, 
grawerując na złotych 
czy srebrnych
pierścieniach splecione 
inicjały imion młodej 
pary czy ich rodowe 
herby. Znany je s t 
również z tych czasów 
kształt pierścieni 
weselnych, na których 
zam iast szlachetnego 
kamienia widniały dwie 
splecione ręce jako sym
bol w ierności
m ałżeńskiej. Takie 
p ierścień bardzo 
przypom inał już  

kształtem dzisiejszą obrączkę. Od XV 
do XX wieku zjawisko to ewoluowało

najznaczniejszych wydarzeń w życiu i rozpowszechniało wśród mieszczan,

Temat tradycyjnego stroju śląskiego 
wzbudził spore zainteresow anie 
naszych czytelników, szczególnie tych 
młodszych, którzy “kiedyś widzieli tak 
śmiesznie ubraną babę na targu i teraz 
już wiedzą o co chodzi" .  A chodzi o 
to, że ta “śmiesznie ubrana baba ” to 
ważny element dawnej śląskiej tradycji. 
Dzisiaj pozostaniemy przy stroju, tym 
razem ślubnym. Ślub, obok chrzcin,

m ieszkańców  naszego kręgu 
kulturowego. Ze ślubem związane są 
liczne ludowe i religijne zwyczaje oraz 
typowe zachowania, związane m.in. z 
obrączkami i ślubnym ubraniem.

W starożytności pierścień był jednym 
z podstawowych symboli władzy, a z 
jego nałożeniem  było zw iązane 
przekazanie urzędu lub nadanie tytułów 
państw ow ych. W średniow ieczu, 
chociaż pierścień zachował swe dawne 
znaczenie / nosili go papieże, cesarze, 
opaci, biskupi, książęta i królowie/, 

oznacza już nie tylko 
władzę, lecz również 
wyższy status
majątkowy. W wieku 
XIV pierścień zagościł 
na ślubnej uroczystości. 
Czy była to jednak  
obrączka jaką znamy 
dziś? N ie, był to

Ś lu bn y w ianek
a na przełomie XIX i XX wieku dotarło 
nawet na wieś.

Na Górnym Śląsku obrączka 
rozpow szechniała się w latach 
pop rzedzających  
pierw szą wojnę 
św iatow ą, a w 
c z a s a c h  
międzywojennych 
była już  w 
p o w s z e c h n y m  
użyciu. Zanim 
jednak młoda para 
zaczęła się
w ym ieniać przed 
o ł t a r z e m  
o b r ą c z k a m i ,  
podobną rolę 
spełniały mirtowe 
wianki. Wianek na 
głowie nosiła tylko 
młoda pani, zaś pan 
młody w pinał w 
klapę m arynarki 
mirtową zwitkę lub 
mały wianuszek. Był on przypięty po 
prawej stronie, czyli po stronie młodej 
pani. Chyba, że młody pan szedł do 
ślubu w mundurze, na którym po lewicy 
wisiały już medale, to wtedy wyjątkowo 
obok nich w pięta była m irta. Po 
uroczystości ślubnej owe dwa wianki 
w ieszali sobie m ałżonkowie nad 
łóżkiem w specjalnej ramce wraz ze 
ślubnym zdjęciem . A obok niego 
wypisywano imiona, nazwiska, datę i 
miejsce zaślubin oraz jedną z wielu 
weselnych maksym np: “Niech Bóg 
błogosławi nasz małżeński stan! Napisy 
były polskie lub niem ieckie, co 
świadczyło o narodowych sympatiach 
młodej pary. Dawne ślubne ramki 
można dzisiaj kupić, np. w rybnickiej 
“Galerii pod manekinem” przy ul. 
Powstańców. Jak pow iedział jej 
właściciel Jacek Kamiński, do jego rąk 
trafiły także “polskojęzyczne ramy”, 
pochodzące z niemieckiego Zagłębia

Ruhry, gdzie za pracą wyjeżdżali 
Ślązacy na przełomie XIX i XX wieku.

Tradycja wianków była na Górnym 
Śląsku bardzo silnie zakorzeniona i 
nowy zwyczaj używania do zaślubin 
obrączek przyjmowano dość opornie . 
A oto konkretny przypadek z czerwca 
1901 roku. Do ślubu przygotuje się 
Paulina i jej przyszły mąż Alojzy. Alojz

poznał już trochę świata, kilka lat 
dobrze zarabiał w kopalni i jako 
nowoczesny człowiek zamierzał kupić 
u jubilera w Gliwicach pierwsze w jego 
rodzinie złote obrączki. Gdy dowiaduje 
się o tym jego ojciec, w domu wybucha 
wielka awantura, bo “downij tego niy 
było, co by porządni ludzie... ” I stary 
ojciec postawił sprawą krótko “abo jo  
- abo łobronczki”. Dla świętego 
spokoju młoda para zaoszczędziła na 
zbytkach, a nad jej małżeńskim łożem 
zaw isły ostatnie w rodzinie dwa 
mirtowe “wionki” . Podobne 
pokoleniowe różnice zdań nie należały 
na przełomie XIX i XX wieku do 
rzadkości.

Wraz z odchodzeniem zwyczaju 
wymieniania przy ślubie wianków, na 
śląskie ślubne kobierce wchodzą coraz 
to nowe damskie kreacje. I znów 
ubieranie się do ślubu na ludowo czyli 
“po chłopsku” jest wypierane przez

Młoda pani ubrana już nowocześnie, “po pańsku ”, lecz 
para ma jeszcze wianki. Są jednak znane takie przypadki, 
że młodzi już mają na rękach obrączki, a jeszcze stosują 
wianki, jednak wyłącznie w celach dekoracyjnych. 
Przyszowice 1932 rok.

Utopek
z  W i e l o p o l a

Teraz ludzie na Podlesiu majom 
wygoda, wszystke chałpy już som 
podłonczone do elektryki. To jest 
dopiyro technika, cykniesz se na ścianie 
i już mosz jasno. Wszystke karbitki 
powyciepowane na góra, abo do starego 
żelastwa. Wtedy jeszcze żodyn niy 
wiedził, że ich jeszcze niyroz by dom 
szukać, bo elektryka idzie wyłonczyć jak 
elektrowni dociśnie. Na razie wszstko 
fajnie to wyglondało. Baby umiały 
sztrykować, heklować, szkubać piyrzi aż 
do rana i klachać.

Niejwiynkszo uciecha miały baby 
prać. Na dole kole krziża w Wielopolu 
miyszkoł taki majster Bernat /złoto 
ronczka/ co chyciył, to umioł naprawić, 
abo jako maszyna wykombinować. 
Zrobiył łon tako pralka na elektryka. 
Była to tako dość wielko skrzinia z 
drzewa, kero w pojszotku wybioł 
cingowom blachom i taki kołko to miało 
z takimi łopatkam i. Na dole był 
przikryncony do deski motorek, kery 
przez posek ciongnył te kołko i to 
miyszało ta woda z tym praniym. 
Załonczało sie to takim wielkim  
szaltrym, ale jak na niego mydliny 
czasym gichły, to tyn gizd poradziył 
kopnyć. Downo już ludzie ze wsi tak 
pralka od niego brali, ale teraz do kolejki 
dołoczyło cołki Podlesie. Żodno baba z 
Wielopola niy musiała sie tropić na 
rompli przi wannie. Nikere chłopy niy 
były tymu rade, bo baby sie bez to 
lyniwiyły i traciyły przi tym figura.

Prziszło na nas dran i mama posłała 
mnie z mojom siostrom po ta pralka do 
Bernata. Pośli my po wózek do 
somsiadki, bo śniyg już sie tydziń tymu 
straciył i na sonkach niy szło. Somsiadka

pedziała: “dobrze że jedziecie po ta 
pralka, bo jo tyż musza prać, jak sie z 
mamom uwinymy to za jedne płacyni 
łobie wypierymy”. Zapożyczyni pralki 
trza było płacić piyńć 
złotych na dziyń, to te 
baby były sprytne i 
czasym we dwie abo i 
trzi wyprały za jedne 
płacyni. Jechała z nami 
po pralka cera od tyj 
somsiadki, Jadwiga i 
było, żeby my sie sami 
niy musieli mynczyć.
Mie było wtedy 13 lot, 
a one były o dwa lata 
młodsze, to nie było tak 
łaps ciongnyć po 
marasie taki wózek z 
ciynżkom pralkom. Jak 
my już byli kole mostka 
na hanysowyj grobli, to 
nom sie tyn wózek aż 
pod ośki utopiył w 
marasie. Niy umieli my 
go ani rusz wyciść. Jo 
padoł siostrze żeby po 
taty zaleciała, bo 
bydymy do rana tu styrczeć. Wroz sie 
przi nas znod utopem Magierka, ale jak 
zawsze udowoł małego syneczka. Jo go 
zaroz poznoł, niy doł żech nic po sobie 
znać, bo by sie te dziołchy wylynkały i 
wcale niy wyjadymy z tego marasu. 
“Widza, że wom byda musioł pomoc tyn 
wozek wyciść z tego marasu” - godo 
utopek. Dziołchy sie zaczły śmioć, że 
taki mały synek nom chce pomogać, a 
jo sie nic niy odzywom, yno sie w duchu 
raduj a bo wiym, że teraz wyjadymy. Jak 
utopek chycił za konica, to tyn wozek 
som chcioł dalij jechać. Jadwiga z 
mojom siostrom sie podziwały na niego 
i zarozki im miny zrzodły, bo tyż sie 
kapły co to za jaki, ale na razie nic niy

godajom. Przejechali my tyn mostek na 
drugo strona, to utopek sie odzywo: “co 
to jest za maszyna, piyrszy roz taki coś 
widza”. Jo mu godom, że to jest pralka

na elektryka. On zaś dali kludzi: “jeżyna, 
jo mom tela pranio. Po zimie sie tego 
nazbiyrało co ni możno i zaś sie musza 
na tyj staryj rompli mynczyć. Niy 
pożyczalibyście mi tyj maszyny na cołko 
noc, przeca wy niy bydziecie w nocy 
prać, rano wczas wom jom na plac 
prziwieza. Jo mu ze strachu godom, 
dobrze bo mama pow iedziała, że 
dopiyro rano o ósmej zacznie prać. Rod 
żech był, że nic mi niy wspomnioł o tym 
kółku z tyj jego damki. Pytom sie go 
dali, skond weźnie elektryka, przeca w 
stawie ni ma sztromu. On mi na to: “niy 
starej sie o to, przeca żech widzioł ta 
twoja elektrownia z tego mojigo kółka. 
Leć gibko du dom, bo sie chnet zećmi,

po ta deska z tym dynamym, o reszta sie 
niy bój” . Zostawiyli my go z tym 
wozkiym i lecymy ku chałpie. Po drodze 
mi te dziołchy godały, że go dopiyro 

poznały, jak sie oparł w 
tym marasie, to ujrzały 
koński kopyto. Nic niy 
godały bo miały strach, 
jeszcze sie teraz trzynsły. 
Rano sie mama pyto: 
“kaj żeście ta pralka 
postawiyli, na placu nic 
niy widza”. Jo sie gibko 
łoblyk i wala ku 
hanysowym u stawie. 
Kole pidła widza hołda 
pranio, a Magierka cołki 
wykamany, aż sie śniego 
pot leje i pyndaluje na 
cołki karpyntel. Zadni 
kółko z tyj swoji damiki 
postaw ił na dwóch 
kolikach, co by było w 
lufcie. Posek z tyj pralki 
ściepoł i na felga wraziył 
jakiś inkszy, zrobiony z 
dwóch zwionzanych 
szlipsów, połonczył to z 

kółkiym z pralki i już sie to krynciyło 
jak łon pyndalowoł. Padoł mi, że ta moja 
elektrownia niy fonkcjonuje i musioł co 
inkszego wymyśleć. Cołki szczynście, że 
zdonżył te prani wyprać i pomogł mi ta 
pralka ku fortce prziwiyść. Był taki 
zmochany, że yno mi na odchodne 
padoł: “nima to jak moja staro rompla, 
ludzie to nigdy nic porzodnego niy 
poradzom wymyśleć”. Czymu mu ta 
elektrownia niy działa, to żech sie teraz 
dopiyro kapnył. Przeca jo mu tego kabla 
z dynama niy doł, czym to borok mioł 
podłończyć. Dobrze, że utopki niy 
uczyły sie fizyki, bo by mi tego niy 
wyboczył.

B. DZIERŻAWA 

Utopek i pralka

białe długie suknie i w elony. Ów 
przełom wieków charakteryzuje się w 
tym względzie mieszaniną nowych i 
starych zwyczajów. A naliza 
kilkudziesięciu ślubnych zdjęć z tego 
okresu świadczy o tym, że zwyczaje 
stare i nowe egzystowały jeszcze dosyć 
zgodnie. Nie był wyjątkiem ślub w 
chłopskich  “ szatach” , ale już  z 
obrączkami, jak również “nowoczesna” 
wtedy biała ślubna suknia z welonem i 
wiankiem, ale bez obrączek.

Sprawdźmy więc od kiedy w naszych 
rodzinach pojaw iły się pierw sze 
obrączki i jak się ubierano do ślubu. 
Może podczas rodzinnych spotkań, w 
czasie zbliżających się świąt, nadarzy 
się okazja do odkurzenia starych 
fotografii.

MAREK SZOŁTYSEK

Goście z Ambasady 
Francuskiej

W ostatni wtorek Rybnicki Alliance 
Francaise gościł przedstaw icieli 
Ambasady Francuskiej w osobach jej 
Radcy K ulturalnego Georgesa 
MENDONA, Delegata Generalnego AF 
w Polsce Jean - Claude GONZALESA, 
a także sekretarza Komitetu Współpracy 
z Alliance Francaise dr Zdzisława 
RYŁKO.

G. Mendon, który sprawuje funkcję 
radcy od roku, zapragnął odwiedzić 
nietypową placówkę AF, powstałą nie 
przy wyższej uczelni, lecz przy Urzędzie 
Miasta. Dotarła też do niego również 
opinia o Rybniku, jako o mieście 
otwartym na kontakty z Francją.

Goście przybyli do Rybnika wprost z 
Cieszyna, gdzie w filii Uniwersytetu 
Śląskiego dr Jadwidze Warchoł, 
wykładowczyni w Kolegium Języków 
Obcych, jednocześnie kierownikowi 
cieszyńskiego A lliance Francaise 
wręczyli francuskie odznaczenie Palme 
Academique, przyznawane osobom 
szczególnie zasłużonym dla rozwoju 
kontaktów  polsko-francuskich.
Dodajemy, że J .  Warchoł jest 
rybniczanką. /róż/

Zaprosili nas...

Prosper Bank na wernisaż malarstwa 
Andrzeja Kacperka, który  odbędzie się 
dziś, tj. 11 marca br. o godz. 12.00 w 
siedzibie banku przy ul. Białych 5

 List do redakcji
Chciałam się podzielić z wami wielką 

radością, a zarazem podziękować że w 
waszej gazecie znalazłam  to, co 
daremnie szukam od dawna w innych 
czasopismach. Mianowicie artykuły w 
gwarze i "Abecadło rzeczy śląskich".

“Jestżech gawyndziorkom już od 15 
roków, piszym gawyndy i scynki do 
grupy folklorystycznej z kierymi sie 
wystympuje i chodzi na przeglondy. 
Byłach już też u was 2 razy w Rybniku, 
na przeglondzie. Tamżech se kupiyła 
latoś wasza gazeta, a w ni była tako fajno 
rzecz “Kolynda śląsko”. Alech sie 
uradowała, bo mi trza było cosi na 
spotkani noworoczne dlo ryncistów. No 
i zaroz żech to moja grupka recytatorsko 
dzieci przi bibliotyce nauczyła. Dzieci 
sie to z wielkom uciechom nauczyły. 
Pooblykały sie piyknie za aniołki - a 
pobożni ludzie to my zrobiyli ślązoczki 
i górników, a Józef z Maryjom jacy byli 
szykowni i odegrali to dlo swoich 
starzików. Ale sie to wszystkim 
podobało. I jeszcze roz dziynkujym. Yny 
je jedno ale. Wasza gazeta do naszych 
kiosków nie przychodzi, ani do 
Wodzisławia i nie wiym czy to pocztom 
idzie zamówić, a żol mi i te stare za 
grudziyń, styczyń i luty, czy też kaj som 
możno zwrot. Jakbyście byli tacy 
szykowni, to napiszcie mi kiery, jak to 
zrobić.

Pozdrowiom i przeproszom.
Franciszka Palowska - Skrbeńsko

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5

Utopek piere prani Rys. :B. Dzierżawa



Z arząd  M iasta  In fo rm u je

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU, UL. KOŚCIELNA 2
stanowiącej własność Gminy Miasta Rybnika. Nieruchomość zapisana w księdze 
wieczystej KW Nr 114.734, parcela nr 686/263 k.m. i obr. Rybnik o powierzchni 
286 m2,

wartość składnika gruntowego: 96.582.500 zł 
składnik budowlany przeznaczony do wyburzenia.
Cena wywoławcza nieruchomości: 97.000.000 zł 

Warunkiem przystąpienia do spisania umowy notarialnej po przetargu będzie 
wcześniejsze wystąpienie nowonabywcy do Wydziału Urbanistyki i Architektury 
tut. Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbiórkę nie nadającego 
się do dalszego użytkowania obiektu mieszkalno-usługowego.
W/w parcela znajduje się zgodnie z obowiązującym  planem ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika w strefie centralnej, gdzie istnieje 
możliwość realizacji budynku usługowego lub mieszkalno-usługowego.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168, 25-344.
Wizja nieruchomości nastąpi 11 marca 1994 roku o godz. 9.00 -11.00. Przetarg 
odbędzie się 15 marca 1994 roku o godz. 10.00 w sali nr 3 8 , I piętro budynku 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które należy wpłacić w kasie tut. 
Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo 
należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 tys. zł. W przypadku 
niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi. 
Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. 3-go Maja 12, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, 
względnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

ZA R ZĄ D  M IA STA  R Y B N IK A
ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

N IE R U C H O M O Ś C I PR ZY  UL. P O P R Z E C Z N E J 41 W  RY BNIK U
stanowiącej własność gminy - miasta Rybnika 

Zabudowania zapisane zostały w księdze wieczystej: KW tom XI-364 Smolna 
parcela nr 2781/142 km i obr. Smolna o pow. 527 m.kw.
Cena wywoławcza zabudowań i gruntu wynosi: 295.000.000.-zł 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344. Wizja nieruchomości nastąpi 18 marca 1994 
r. w godz. 9.00-11.00. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 1994 r. o godz. 
11.00 w sali nr 3 7 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 
Chrobrego 2. Wadium wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które należy 
wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 tys. 
zł. W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg wadium nie 
podlega zwrotowi. Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Lokalowym 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3-go Maja 12 z którym uczestnik przetargu 
winien się zapoznać.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu 
względnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MIEJSCE 

POD PAWILONY HANDLOWE usytuowane na targowisku miejskim przy 
ul. Oś. XXX-lecia w dzielnicy Boguszowice w Rybniku

1. Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu oraz zobowiązany jest 
zakupić pawilon jednolitego wzoru stosowany na niniejszym targowisku.
2. Cena wywoławcza 1 m kw. pod pawilony wynosi 50.000.- zł /dotyczy 
jednorazowej opłaty za wylicytowane miejsce/.
3. Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości wynikającej z uchwały Rady 
Miasta.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 1994 r. o godz. 9.30 dla 
dotychczasowych uczestników targowiska, zaś o godz. 10.00 nastąpi 
przetarg nieograniczony na wolne stanowiska handlowe targowiska, w sali 
nr 2 7 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Wadium wynosi 500.000.zł /dla wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na 
poczet ceny nabycia miejsca dzierżawy/. Wadium należy wpłacić najpóźniej w 
dniu przetargu do godz. 9.00 w kasie Urzędu Miasta Rybnika.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 
100.000.- zł od jednego stanowiska handlowego.

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

PPHU “MEDREM”spółka z o.o.
w Rybniku, ul. Sosnowa 5, tel. 24-993

oferuje do wykonania 
roboty budowlane w zakresie:

*  robót ogólnobudowlanych * instalacyjnych, wod.-kan.
i c.o. * elektrycznych * płytkowania ścian * malarskich
* zduńskich * usługi stolarskie - drzwi i okna

Przedsiębiorstwo zapewnia wykonanie robót w krótkich 
terminach i gwarantuje wysoką jakość oraz atrakcyjne ceny.

ZATRUDNIMY dwóch stolarzy oraz akwizytorów robót budowlanych. 
W Y S O K A  P R O W I Z J A

Ogłoszenia drobne

Stanisław WENCELIS, 
lekarz chorób wewn., 
specjalista psychiatra 
Z dniem 1 marca br. 

przeniósł swój gabinet 
z ul. Wawelskiej 19 

na ul. Raciborską 35.

Zakład w Kleszczowie poleca 
żaluzje pionowe do biur i 

mieszkań, rolety zewnętrzne 
z aluminium i PCV. 
Bramy podnoszone 

garażowe.
Możliwe raty.

Tel Gliwice 31-15-93 
po godz. 20.00.

O kazyjnie sprzedam
elektryczną, walizkową 

maszynę do szycia "Łucznik" 
Tel. 55-84-29

SPRZEDAM nieruchomość 
położoną w Golejowie o pow.

1.05.18 ha /budynek mieszkalny, 
stodoła i bud. gospodarczy/. 
W iadomość: Bytom, Plac 

Sobieskiego 3, tel. 81-82-92 
w godz. 13.00 - 15.00 

/ Stowarzyszenie Przyjaciół 
Biblioteki /

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM!
*  p ieczątki, druki
*  reklam y i szyldy
* wycinanie liter i grafiki 

Rybnik, tel. 23-710   konkurencyjne ceny! 
ul. Chrobrego 19    Zapraszamydo współpracy!

Zakład Tapicerski
URSZULA PURSZKE

eksportujący swoje wyrobydo Czech proponuje rybniczanom
swoj e  u s ł u g i . 

Produkujemy komplety 
wypoczynkowe, eleganckie łóżka, 

wersalki, najmodniejsze
p ufiaste komplety 3-2-1 
oraz rogówki pufiaste. 

Przerabiamy również stare na nowe! 
Zapraszamy do naszego zakładu 

ul. Krucza 3, tel. 25-437

Przetarg odbędzie się 30 marca 
1994 r. o godz. 10.00 

w Hotelu Olimpia w Rybniku - 
Kamieniu ul. Hotelowa 12.

Wadium płatne w dniu przetargu w 
kasie MOSiR. Kwota wadium wynosi 

od 6.000.000.- do 15.000.000.- zł 
w zależności od wielkości obiektu. 

Szczegółowe informacje można 
otrzymać pod numerem telefonu : 
22-140, 21-097, lub na miejscu 

w administracji MOSiR.

M iejski O środek Sportu i 
Rekreacji

w Rybniku Kam ieniu
o g ł a s z a

przetarg na dzierżawę 
sezonowych punktów  

gastronom icznych  
znajdujących się na terenie 
kąpieliska Kam ień i OW S  

Ruda w Rybniku.

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "G a z e c ie  R y b n ic k ie j"

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

W r a z i e  p o t r z e b y
POG. RATUNKOWE: 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. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 11 do 17 marca, ”Pod Orłem”, 
Os. 35-lecia PRL 17b, tel. 23031 w. 5739

Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice

Tel. 392-134 
Tel.\fax 20-278

Czynne od 9.00 do 17.00

IV  W ielki K onkurs z nagrodam i
Kupując w naszym sklepie sprzęt komputerowy, R T V  i AGD  

za sum ę pow yżej 2 mln, weźmiesz udział 
V w losowaniu talonów na atrakcyjne towary.

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"

Nowo otwarta H U R T O W N IA  PA T R O N A C K A  
 P O L IF A R B  C IE SZ Y N  SA

 zaprasza do współpracy
Sklepy, rzemiosło, zakłady pracy.

Pol ecamy:
pełny asortyment wyrobów Polifarb oraz sprzęt malarski

Ceny fabryczne  -  najniższe w ROW
PHP DORADO Rybnik, Miejska 14 (godz. 8.00 - 16.00), 

tel. 24-571, tel./fax 23-401

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

• 1 cm2 - 8.000 zł
• 1/4 strony - 900.000 zł
• 1/2 strony - 1.600.000 zł
• 3/4 strony - 2.400.000 zł
• 1 strona - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł

u nas

szybko i tanio

Środowa 
Giełda Cenowa

Mięso schab
wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 79 77 111,2 57,1

TARG 7 4 -7 6 72 - 74 125 6 4 -5 9

HERMES 78 78 112 64

Owoce/Warzywa jabłka cytryny pomarańcze banany

TARG 36 20 15-16 20-22

Delikatesy ul. Miejska 3 5 20 16 25

HERMES 9 19 17 27

Spożywcze masło cukier jajko mąka
JAN NOGA 9,5 10 2,2 7,5

TARG 8,8 - 9,5 8,8 1,8-2,4 6,3

HERMES 9,5 10,5 2,2 7,3

WALUTY dolar marka czeska francuska
Pewex duży 21650\21800 12600\12700 720\727 3700\------

Delikatesy, ul. Miejska 21650\21800 12600Y12680 720Y726 3700\------

HERMES 21650X21800 12620X12700 720X730 3730\-—
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List: do redakcji
W “Gazecie Rybnickiej” nr 8 z 

25.02.1994 r., ukazał się artykuł na temat 
rybnickiego żużla i zawodników. W 
“Nowinach” artykuł pt. “Lekarstwo 
może nie smakować” podpisał gk, 
“Gazeta Rybnicka” udostępniła swoje 
łamy red. Wacławowi Troszce, a artykuł 
zatytułowano “Nie - żużlowców”. 
Artykuł ten w dużym stopniu 
zbulwersował zarówno opinię 
publiczną, jak i samych zawodników. 
Ponieważ zawodnicy poczuli się 
obrażeni, postanowili ostatecznie, aby 
opinia publiczna dowiedziała się prawdy 
o nich i aktualnej sytuacji w rybnickim 
żużlu. Stwierdzili, że prasa lokalna 
powinna zamieścić i ich opinie, gdyż 
przed ukazaniem się tego artykułu, nikt 
z nimi nie rozmawiał. Zawodników 
bulwersuje fakt, że niepotrzebnie wokół 
nich i żużla robi się tyle złej krwi, 
przeinaczając fakty i publikując 
nieprawdę lub tylko część prawdy i to 
tylko tę część, która jest wygodna dla 
działaczy. Twierdzą, że jeśli ci pseudo 
działacze, którym tak leży na sercu 
dobro rybnickiego żużla, nie potrafią się 
z nimi dogadać i muszą podpuszczać na 
nich prasę, a co za tym idzie i kibiców, 
to powinni oni dostać odpowiedź 
również w prasie. W tym też celu 
postanowili wystosować list otwarty do 
gazety, w której ich zdaniem zostali 
przedstawieni w złym świetle, prosząc 
aby ten list potraktow ano jako 
uzupełnienie artykułu, by opinia 
publiczna dowiedziała się całej prawdy. 

My, zawodnicy sekcji żużlowej ROW 
Rybnik ostro protestujemy przeciwko 
niepraw dzie ukazanej w artykule 
pt: "Nie- żużlowców". Przede wszystkim 
chcemy wyjaśnić, że jesteśmy zdziwieni 
sposobem w jaki potraktowano nas w 
klubie. Do tej pory jesteśm y 
zawodnikam i KS ROW Rybnik. 
Wiedzieliśmy, że toczą się rozmowy o 
przekazaniu sekcji żużlowej nowo 
powstałemu klubowi RKM Rybnik. 
Jednakże konkretnie o wynikach tych 
rozmów nikt nas nie poinformował. 
Nagle, na którymś z treningów przyszli 
do nas działacze RKM-u z gotowymi 
kontraktami do podpisania. Wtedy 
dopiero dowiedzieliśmy się, że po ich

SPORT SPORT
podpisaniu stajemy się zawodnikami 
nowego klubu. Nie chcieliśmy już 
popełnić tych samych błędów jakie 
popełniliśm y przy podpisywaniu 
kontraktów z panem Niemyjskim. 
Dlatego usiłowaliśmy pewne warunki 
negocjować. Chcemy wyjaśnić, że 
zaproponowaliśmy, aby wypłacono nam 
po 1,5 mln zł. za jeden zdobyty punkt w 
pierw szych dwóch meczach tj. z 
Kolejarzem Opole i Polonią Piła, lecz 
sami postawiliśmy warunek, że te mecze 
musimy wygrać, aby otrzym ać tę 
stawkę. Gdyby się zdarzyło, że któryś z 
tych meczów zrem isujem y lub 
przegramy to wyraziliśmy zgodą, iż 
bezwarunkowo przyjm ujem y 
propozycje płacowe nowych 
chlebodawców. Tak wygląda prawda, 
jeśli chodzi o naszą pazerność. W tym 
miejscu należy także wyjaśnić sprawę 
sprzętu. Zrozumiałą rzeczą jest, że sprzęt 
w naszym sporcie w dużej mierze 
decyduje o wyniku. Dlatego uważamy, 
że w naszych kontraktach powinno być 
jasno i wyraźnie powiedziane, kto i z 
jakich pieniędzy powinien finansować 
sprzęt. My nie potrzebujemy żadnej 
łaski, nie chcemy żeby nam na sprzęt 
pieniądze dawano, chcemy natomiast 
solidnie na to zapracować sw oją 
postaw ą na torze. Wbrew opinii 
niektórych działaczy i dziennikarzy, nam 
także zależy jeszcze na dobrym wyniku 
sportowym i powrocie do I ligi. 
Zbulwersował nas artykuł pt. “Nie - 

żużlow ców ” pióra red. W acława 
Troszki. Uważamy, że etyka, a co 
najmniej przyzwoitość dziennikarska 
wymaga, aby przed napisaniem takiego 
artykułu wysłuchiwać także racji drugiej 
strony. Dlaczego pan, panie redaktorze, 
nie próbował porozmawiać z którymś z 
nas? Dowiedziałby się pan wtedy, iż nie 
myślimy tylko o pieniądzach i nie 
przesłaniają nam one całego świata. 
Dziękujemy panu za gratulacje, ale 
zapewniamy, że my doskonale wiemy, 
iż nigdy miliarderami nie zostaniemy. 
Nie wiemy także, czy to, iż po raz 
kolejny nie chcemy być workami 
kartofli, które można przerzucać z wozu 
na wóz, można nazwać naszą prywatną 
wojną? My po prostu chcemy, żeby w

końcu zaczęto uważać nas za 
normalnych ludzi i jeśli ktoś ma z nami 
podpisać umowę, to musi ona wyraźnie 
określać obowiązki i uprawnienia obu 
stron oraz przez obie strony powinna być 
zaakceptowana. Jeśli red. Wacław 
Troszka uważa się za zwolennika i 
przyjaciela rybnickiego żużla, to 
artykułem tym na pewno sytuacji w 
naszym środowisku nie poprawi, a 
wręcz przeciwnie. Uważamy mimo 
wszystko, że zaistniałe spory, przy 
odrobinie dobrej woli z obu stron, 
zakończą się jednak w sposób 
zadow alający całe środowisko 
rybnickiego żużla. W każdym razie z 
naszej strony gwarantujemy, że 
będziemy do tego dążyć.
Krzysztof Fliegert, Dariusz Fliegert, 
Mirosław Korbel, Adam Pawliczek, 
Henryk Bem, Bronisław Klimowicz

Od autora:

Doskonale zdaję sobie sprawę, że 
artykuł “ Nie - żużlowców” poruszył 
opinię publiczną i zbulwersował samych 
zawodników. Nie pytałem ich o zdanie, 
ale był to mój świadomy wybór, gdyż 
przyglądając się od kilku lat temu, co 
dzieje się w rybnickim żużlu, nabrałem 
przekonania, iż żużlowcy są w stanie 
przekonać wszystkich o wszystkim. 
Nasza redakcja nie ma nic przeciwko 
prezentowaniu na łamach “GR” opinii 
zawodników, czego dowodem jest 
zamieszczony obok list otwarty.

Dziennikarstwo polega, w moim 
przekonaniu, m.in. na umiejętności 
dostrzegania problemów i nazywaniu 
ich po im ieniu, nie zaś na byciu 
przyjacielem kogoś lub czegoś. Inna 
sprawa, że owi przyjaciele rybnickiego 
żużla w ychodzą zazwyczaj na tej 
przyjaźni jak “Zabłocki na mydle”.

Najważniejsze jednak, że żużlowcy 
gwarantują dobrą wolę i że cała sprawa 
zakończyła się kompromisem, którego 
obie strony, miejmy nadzieję, nigdy nie 
będą żałować.

WACŁAW TROSZKA

CIEPŁO, PRZYJEMNIE
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PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "A-P" 
AUSTRIACKO - POLSKA spółka z o.o.

44-240 Żory, ul. Boczna 6, tel. (0-36) 345-922, fax (0-36) 345-933

B I U R O  I N F O R M A C Y J N O - H A N D L O W E  
Rybnik, ul. Gliwicka 1,tel./fax (0-36) 25-693

ŻUŻEL  ŻUŻEL 

W oczekiwaniu na wiosnę
Tegoroczny sezon żużlowy rozpocznie 

w niedzielę 27 marca w Bydgoszczy 
tradycyjne Kryterium Asów. Kilka dni 
później pierwsze mecze ligowe, trwają 
więc pieczołowite przygotowania do 
pierwszych startów. Jak poinformował 
nas Piotr Szweda rzecznik prasowy 
Rybnickiego K lubu M otorowego, 
trwają rozmowy ze sponsorami w celu 
zgromadzenia niezbędnych środków 
finansowych na początek sezonu. 
Wiadomo już, że John Jorgensen , 
doświadczony duński żużlowiec wystąpi 
prawdopodobnie w 12 meczach, Filip 
Berge natomiast w co najmniej w pięciu. 
Francuski żużlowiec, który przesiadł się 
ostatnio na nowe jawy z silnikiem 
leżącym, zamierza w niedzielę 27 marca 
wystąpić w turnieju indywidualnym w 
Grudziądzu. Nie wiadomo jeszcze, 
którzy obcokrajowcy w ystąp ią w 
rybnickiej drużynie w pierwszych 
dwóch meczach: wyjazdowym z 
“Kolejarzem” Opole i “Polonią Piła”, 
której barw bronić będzie m.in. Hans 
Nielsen, na własnym torze. Być może 
zadecydują o tym pierwsze treningi z

udziałem Francuza Filipa Berge i Pawła 
Karnasa.

W trakcie załatwiania jest sprawa 
ewentualnego meczu sparingowego z 
“Kolejarzem Opole”, który miałby się 
odbyć w Opolu. Szkoda, że nie będzie 
to mecz z pierw szoligow ym  
“W łókniarzem ” Częstochow a, w 
którego szeregach startować będą 
rybniczanie bracia Antoni i Eugeniusz 
Skupieniowie. Trwają prace związane z 
popraw ianiem  stanu naw ierzchni 
rybnickiego toru. Jakiś czas temu 
nawieziono na łuki kilka wywrotek żużla 
piecowego, teraz nawiezione zostanie 
jeszcze nieco piasku, by toromistrz 
przygotowując tor, miał większe pole 
manewru.

Szefowie RKM-u zaproponowali 
współpracę Antoniemu Worynie, który 
się na nią zgodził i obejmie być może 
funkcję trenera-koordynatora.

Samym zaś żużlowcom najbardziej 
potrzebna jest słoneczna pogoda, by jak 
najszybciej mogli wyjechać na tor.

WACŁAW TROSZKA

Rybniczanin
w mistrzostwach świata alpejczyków

Osiemnastoletni Grzegorz Szulik, 
uczeń czwartej klasy rybnickiego 
Technikum Budowlanego, zawodnik

“Dynamitu” Chorzów, bierze udział w 
Mistrzostwach Świata Juniorów w 
N arc ia rs tw ie  A lpejsk im ,
rozgrywanych w L ak e P lacid  w 
Stanach Zjednoczonych, gdzie udał 
się na początku tego tygodnia. 
Rybniczanin specjalizuje się w slalomie 
specjalnym, dwa lata temu w Garmisch 
- Partenkirchen zajął w Mistrzostwach 
Świata Juniorów w tej specjalności 15 
miejsce. Narciarstwo uprawia od 8 roku 
życia. W czasie rozgrywanych od 3 do 
4 marca br. w Zakopanem

M istrzostw ach Polski Seniorów  i 
Juniorów w Konkurencjach Alpejskich, 
Grzegorz Szulik w slalomie zdobył tytuł 

M is trza  Polski
Juniorów, plasując się w 
ogólnej klasyfikacji 
seniorów i juniorów na 
piątym miejscu.

W Lake Placid 
wystartuje również inny 
r e p r e z e n t a n t  
c h o r z o w s k i e g o  
“D ynam itu” Bartek 
Stolecki, rybniczanin z 
urodzenia, mieszkający 
obecnie w Katowicach i 
rzecz jasna, przyjaciel 
Grzegorza. Młodym 
narciarzom towarzyszy 
Andrzej Stolecki, ojciec 
Bartka, prezes Śląskiego 
Okręgu Narciarskiego. 
Cały wyjazd sponsoruje 

“P o lifarb” Cieszyn. O wynikach 
zamorskiej eskapady napiszemy po 
powrocie obu zawodników.

M łodsza siostra Grzegorza, 
Magdalena, uczennica 8 klasy Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Rybniku, startowała 
w ubiegłym tygodniu w Zakopanem w 
Międzynarodowych M istrzostwach 
Szkół Sportowych, zajmując w slalomie 
gigancie 10 miejsce. W czasie drugiego 
przejazdu slalomu specjalnego, wypadła 
z trasy. Szkoda, bo po pierwszym 
przejeździe była w pierwszej trójce.

 /wack/

Grzegorz Szulik i Bartek Stolecki

Z d j ę c i e  z  a l b u m u  
c z y t e l n i k ó w

Zapraszamy 
naszych Czytelników 
do w spólnego  
oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do 
redakcji z ciekawym 
zdjęciem , które po 
s k o p i o w a n i u  
n a t y c h m i a s t  
zwrócimy. /Można też 
wrzucić je do naszych 
“żółtych skrzynek”/ 
.Autora najsympa
tycznie jszego  lub 
n a j b a r d z i e j  
“ o d j a z d o w e g o ” 
zdjęcia f irma  
“ EKSPRES FUJI” 
Rybnik, ul. Reja 2 
nagrodzi  be zp ł a
tnym wywołaniem i 
wykonaniem odbitek 
z rolki filmu. Już czas na narty wodne.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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A w pozostałe dni... ? Zdj.: wack.

L i s t  d o  r e d a k c j i

TROSZKĘ DO WACKA
M ój ty Panie Zgrzypipióro!
Jest relacja z sesji, którą 
sam skrobnąłeś, śpiący, z rana...
Rzecz doprawdy niesłychana!

Wszystko ci się pomieszało!
- NIE “dom chleba" -  to jest mało!
Reszta - według Ciebie - ślina, 
po co o tym przypominać?

N ie stroń, proszę, od banałów, 
jak Twych para pryncypałów!
Ci w miliardach się lubują!

Skrój wywiadzik z przedszkolakiem, 
on nie zrobi z tego draki -  

Malcy durnot nie czytują!
S

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy dwie 
nagrody po 200 tys. każda, ufundowane przez Austriacko-Polską 
Spółkę "A-P" w Żorach, produkującą nowoczesne okna i drzwi.
Poziomo: A/ ostatni, co tak poloneza wodzi, C/ usługujący księdzu, E/ 
sklep spod znaku Eskulapa, F/ z Jackiem w bajce, H/ nie licz na niego, 
bo jest nieobliczalny, I/ koleżanka po fachu odkurzacza 
Pionowo: 1/“rowerowe” ćwiczenie gimnastyczne, 2/ odlewanie to jego 
zawód, 3/ wypłacana na rzecz pana, 4/ człowiek rośnie, ale wszerz, 5/ 
książęca obstawa, 6/ miód do picia, 7/ sprawy lub w tańcu, 8/ 
przepowiadał w Biblii, 9/ pamięci lub mięśni, 10/ tajniki wiedzy 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: A-2, B-7, A-3, D-5, D-9, J-4, F-8, 
B-9; G-2; A-7, B-7, A-3, J-8, G-8, E-8, A-8,F-1,1-10, B-9, 1-8; H-4, 
A-9, H-10, C-5
n a  r o z w ią z anie wraz z kuponem czekamy 10 d n i o d  daty u k a z a n ia  s ię

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 20 z hasłem “Stabilizacja 
motylka to szpilka” otrzymują: Marcin Piecha, ul. Budowlanych 41 a/ 
43, 44-217 Rybnik oraz Jadwiga Kaszkarot, ul. Kwiatowa 4/23, 44- 
310 Wodzisław Śl. 8.
Nagrody do odebrania w redakcji.

Pod znakami zodiaku

BARAN - Zbyt wielka aktywność i chęć wyjścia poza średniactwo mogą tym razem przynieść 
więcej szkody niż pożytku. Pierwsza poczytana zostanie jako nadgorliwość, drugie jako 
chorobliwa ambicja. Poczekaj na swój czas...
BYK - Egocentryzm i emocjonalne podejście do problemu mogą zniweczyć szanse na jego  
rozwiązanie. Musisz zdać sobie sprawę, że nie jesteś jedyną stroną tego konfliktu, a pozostałe 
też nie będą zasypiać gruszek w popiele...
BLIŹNIĘTA - Realizując pierwszą część planu nie zapominaj o kilku następnych, bo tylko 
wszystkie razem przyniosą zamierzony efekt. Niech wstępny sukces nie osłabi Twojego refleksu 
i intuicji...
RAK - Przed Tobą dobry  czas na rozmowy i negocjacje oraz snucie własnych refleksji. I choć 
wyciągniesz z nich sporo wniosków, nie śpiesz się z decyzjami. Sytuacja może wymagać 
zupełnej zmiany frontu, choć zdobyte doświadczenia też się przydadzą...
LEW - Ktoś wyraźnie czeka na Twoje potknięcie, a nie chcesz chyba dać tej nieżyczliwej 
osobie aż takiej satysfakcji. Skoncentruj się więc na pracy zawodowej i oddal wszystko co 
może Cię rozproszyć.
PANNA - Małostkowość i przywiązywanie wagi do drobiazgów zabiera Ci czas i energię, 
którą mógłbyś spożytkować na rozwiązywanie problemów istotnych. Tego oczekują od Ciebie 
najbliżsi, a sprawiony im zawód może wpłynąć na pogorszenie domowej atmosfery.
WAGA - Jeśli chcesz trzymać się drogi, którą sam sobie wyznaczyłeś, realizuj poprzednio 
podjęte zobowiązania. Wbrew temu co sądzisz, zaszłości mogą w pewnej chwili stać się 
bardzo istotne i niebezpiecznie wpłynąć na przyszłość...
SKORPION - Odczuwasz wciąż potrzebę tworzenia, choć Twój organizm domaga się 
odpoczynku. Po wysiłku jaki włożyłeś w realizację ostatniego przedsięwzięcia, możesz sobie 
ma to bezwarunkowo pozwolić.
STRZELEC - Posiedzenie, zapowiadające się jako nudne i rutynowe, może okazać się 
przełomem w Twoim zawodowym życiu. Nie przegap tej okazji, bo możesz żałować... 
KOZIOROŻEC - Sytuacja nie dojrzała jeszcze do tego, by poważnie deklarować uczucia, 
najlepiej więc trzymać je  na wodzy i zbytnią namiętnością nie spłoszyć obiektu swoich 
westchnień...
WODNIK - Warunki staną się na tyle sprzyjające, że zdołasz wynegocjować więcej niż 
przypuszczałeś, a przecież wyobraźnia jest mocną stroną Twojej osobowości. Niech jednak 
ten sukces nie osłabi Twojej czujności, bo rozczarowanie może być gorzką pigułką...
RYBY - W tej właśnie chwili nie możesz sobie pozwolić na chwilę dekoncentracji, bo zbyt 
dużo od Ciebie zależy. Zawsze możesz się pocieszyć myślą, że mózgowi najlepiej służy duża 
aktywność, a na odpoczynek przyjdzie czas...

Eko -  styl
Ponieważ dziś wszystko może być 

ekologiczne - polityka, fabryki, auta, 
jedzenie, ekologiczna może więc być 
również moda. Termin ten pojawił się 
kilka lat temu i oznaczał, najogólniej 
mówiąc, modę będącą blisko natury i to 
zarówno jeżeli chodzi o wzornictwo i 
kolory, jak i o tkaniny. Styl ten, budzący 
się zazwyczaj do życia z w iosną a 
rozkw itający latem , zyskał wielu 
zwolenników i tegoroczny sezon 
wiosenno-letni znów go przypomni. Styl 
ekologiczny preferuje naturalne tkaniny, 
len, bawełnę, wiskozę, jedwab, 
ewentualnie ich mieszanki. Stroje o 
barwie piasku, skał, ziemi i nieba 
idealnie stapiają się z krajobrazem. Nie 
zakłóca go również spokojna, 
jednocześnie klasyczna forma i długie 
spódnice, szerokie spodnie, kamizelki, 
szorty, luźne bluzki, proste, rozpinane 
sukienki. We wzornictwie pobrzmiewają 
echa hippisowskich lat 70, bo to przecież 
hippisów nazywano dziećmi - kwiatami, 
oni też chcieli być jak najdalej od

Fatałachy z naszej szafy

cywilizacji i 
jak najbliżej 
natury. Ale 
m o ż e m y  
r ó w n i e ż  
doszukać się 
in s p i r a c j i  
D a l e k i m  
Wschodem.
Styl ten 
k o c h a  
biżuterię z 
k o ś c i ,  
niekoniecznie 
s ło n io w e j, 
półszlachetne 
kami eni e ,  
s k ó r ę ,
sznurek i rafię. Wypatrujmy więc już dziś 
w sklepach czy na pchlich targach tych 
drobiazgów, a w sklepach odpowiednich 
tkanin. Rzeczy nurtu ekologicznego są 
bowiem tak proste, że nawet mniej 
wprawne dziewczęta dadzą radę uszyć 
jedną lub drugą szmatkę.

WRÓŻKA

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o w y

Ilustracje różnią się w 8 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 towarowego wartości 
150.000 zł, ufundowanego przez PUH “ALEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 8 nagrodę otrzymuje: Andrzej Szolc, ul. Podleśna 6,
44-293 Gaszowice.

- Karłiczku rozłomiły, wstoń drap, bo 
pod łóżkiem piszczy mysz! - woło 
baba swego chłopa w nocy.
- No to co? - pado rozbudzony i zły 
mąż - mom wstać i ją  naoliwić?

- Wiesz Karłiczku, my chyba za ostro 
tego naszego Lojzika wychowujemy. 
Farorz go wczoraj na religii pytali 
jak  sie nazywo, a on im 
odpowiedzioł: "Lojzik łostow to do 
pierona”.

Jedna kobieta przyszła roz do wróżki 
i pado, że nie umie z chłopem 
wytrzymać.
- Nie traćcie cierpliwości - pado jej 
wróżka - widza tu, że wasz chłop 
zginie tragiczną śmiercią i to wnet.
- Ja? To bydom tacy dobrzy i 
wywróżą mi, czy mie aby prędko 
uniewinnią.

Karlik przyszoł z szychty na bani. 
Baba zło, bo j i  mioł okna 
pomalować. Jak go ujrzała takiego 
napranego, to pado:
- I  jak  ty mi te okna 
posztrajchujesz?
- Nic sie nie bój, zarosik to zrobia. 
No i wzion sie do roboty. Baba zło 
poszła do sąsiadki na skarga. Za 
chwila woło ją  Karlik: - Wewka! A 
te ramy tyż?

O Francik, jak  to dobrze, że cie 
spotykom. Jak ci idzie?
- Bardzo dobrze. Wiesz ożeniłech 
sie.
- A jako mosz baba?
- Anioł nie kobieta.
- To ale mosz szczęście, moja jeszcze 
żyje.

Był roz jeden chłop, co sie borok 
przed babskim atakiem rady dać nie 
mógł. Mioł wom tako pyskato i tako 
zgryźliwo, że mu wszyscy we wsi 
współczuli i litowali sie nad nim. No, 
ale chłop mioł szczęście. Roz wom ją  
pies tak pogryzł, że wziena i umarła. 
Był pogrzeb, ludzi pełno, kożdy 
chcioł widzieć, czy chłop bydzie 
płakoł, czy skokoł z radości? Naroz 
jeden do niego podchodzi i po cichu 
mu godo, co by mu tego psa sprzedoł, 
abo choć wypożyczył. A chłop na to:
- Nie moga, bo chca sie jeszcze roz 
ożenić.

Słoń patrzy na mysz i powiada z 
powagą:
- Ale jesteś mała!
- To prawda, ale też długo 
chorowałam

Z książki*  "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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tel/fax 28-825 
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Dowiedziałam się ostatnio z 
“Gazety Wyborczej”, że ze względu na 
uczucia religijne muzułmanów firma 
Chanel zobowiązała się zniszczyć 
czarną suknię projektu Carla Lagerfelda. 
Ozdobił on swoją kreację napisami z 
Tadż Mahal, o których powiedziano mu, 
że są poezją miłosną, tymczasem obecni 
na pokazie indonezyjscy dyplomaci 
rozpoznali w deseniu fragmenty prozy 
koranicznej oraz znak - symbol Boga. 
W ten niespodziewany sposób Życie 
przypomniało ludzom Zachodu o klą
twie od kilku lat ciążącej nad ukrywają
cym się Salmanem. Rushdim i o tym, że 
wbrew pozorom koniec XX wieku 
trudno nazwać erą złotej wolności sztu
ki. Nawet, zdawałoby się, obyczajowo 
wyzwoleni Amerykanie, kiedy im się 
dobrze przyjrzeć, okazują się wręcz pru
deryjni. W 1992 roku wiele amerykań
skich sklepów muzycznych odmówiło 
wystawienia na półki albumu brytyjskiej 
grupy Tin Machine dlatego, że na jego 
okładce widnieją cztery nagie greckie 

posągi... American Family Asociation, 
czyli Stowarzyszenie Rodzin Amery
kańskich, które jest głównym publicz
nym strażnikiem “czystości” ogólnie 
dostępnej sztuki, w 1988r. zorganizo
wało ogólnokrajową kampanię przeciw
ko filmowi Martina Scorsese “Ostatnie 
kuszenie Chrystusa”, obrazowi, w 
którym Jezus, zdaniem AFA, był zbyt 
ludzki. Stowarzyszenie piętnuje “nie- 
moralność” zwłaszcza w dziełach tych 
artystów, którzy otrzymali stypendia 
NEA, Narodowego Funduszu na Rzecz 
Sztuki, jak np. Andres Serrano, którego 
“Piss Christ”, fotografia plastikowego 
krucyfiksu umieszczonego w urynie, 
wywołała w połowie 1990 wśród człon
ków AFA oburzenie. (Serrano wykonał 
później inną fotografię - “White Christ”
- popiersie Chrystusa zanurzone w mle
ku. Myślał, że poczciwym Amerykanom 
zależy na wizerunku czystego Jezusa, 
więc dał im taki. Ale nikt nie zwrócił na 
to uwagi.) Sztuka trafiła wtedy w USA

na pierwsze strony gazet, jednak w  takim 
kontekście, że jej mecenat nie mógł się 
z tego cieszyć. Rzecznik prasowy NEA 
stwierdził wręcz, że praca dla Funduszu 
stała się czymś w rodzaju wyłapywania 
granatów, którymi jest się obrzucanym, 
i odrzucania ich z powrotem, zanim 
eksplodują. Zgiełk wokół Serrano 
spowodował m.in., że Corcoran Gallery 
w Waszyngtonie zrezygnowała z wysta
wy homoerotycznych fotografii Roberta 
M applethorpe’a. Kustosz muzeum, 
który prezentował te prace w Ohio, 
został oskarżony o szerzenie pornogra
fii. Rozgorzała dyskusja nad miejscem 
sztuki w społeczeństwie. Na ile rząd po
winien wspierać artystów? Kiedy do
chodzi do sporu między staromodnymi 
moralistami i awangardą, kto powinien

sztuka
rozsądzać, jaka sztuka jest wartościo
wa, a jaka nie? Jak rozwiązać problem 
konfliktu między przyzwoitością a 
swobodą wypowiedzi? Amerykański 
parlament dyskutował o miejscu sztuki 
pomiędzy Pierwszą Poprawką a Dzie
sięciorgiem Przykazań. Nota ben: we
dług definicji pornografii amerykań
skiego Sądu Najwyższego prace 
Mapplethorpe”a i Serranonie naruszają 
norm obyczajowych, a każda prawie 
wypożyczalnia kaset video w USA 
dysponuje filmami o wiele bardziej 
pikantnymi niż cokolwiek prezentowa
nego przez wyżej wymienionych artys
tów.

Otwarta 28 stycznia w warszaw
skim Muzeum Narodowym wystawa 
“Ars Erotica” w ciągu dwóch tygodni 
zrobiła prasową karierę. Wszyscy o niej 
piszą lub już napisali. Najczęściej z 
żalem, że prawie nie ma na niej dzieł, 
które byłyby równocześnie i artystycz
ne, i radosne, lub ze zdziwieniem, że

dotąd jej nie zamknięto. W Polsce wciąż 
jeszcze - zwłaszcza wśród średniego i 
starszego pokolenia - przymiotnik 
“erotyczny” znaczy tyle co “świński”. 
I pewnie dlatego “Ars Erotica” jest tak 
smutna.

Niektórzy artyści (choć pewnie 
częściej pseudoartyści) chcą swoimi 
dziełami szokować, wychodząc z zało
żenia: “lepiej, żeby o tobie mówili źle, 
niż żeby nie mówili wcale”. Jest to 
sprawdzony sposób na zdobycie sławy 
(choćby złej), ale inni, jak np. surrealiś
ci, dla których sprawą główną było 
wyzwolenie wyobraźni z pęt ograniczeń, 
które nakłada kultura i cywilizacja, 
szokują niejako mimochodem, przy 
okazji szczerego odkrywania głębi 
własnego wnętrza. Czy dzieła tej drugiej

a życie
grupy można uznać 
za perwersyjne tylko 
dlatego, że innym ta
kimi się wydają?
Może wrażenie per
wersji u odbiorców 
powstaje po prostu 
wskutek zderzenia 
dwóch całkiem od
miennych światów - 
artysty i odbiorcy je
go dzieła? Tak było 
najwyraźniej z suk
nią Carla Lagerfelda.
I prawdopodobnie 
najlepszym z możli
wych wyjściem z na
piętej sytuacji było 
to, które wybrano - 
zniszczenie dobra 
kultury na rzecz do
brych stosunków 
dyplomatycznych.
Smutny koniec pięknej

pięknej próby połączenia w jedność ele
mentów różnych kultur.

Ogromne techniczne możliwoś
ci komunikowania się różnych kultur 
wbrew pozorom nie ułatwiają wszy
stkiego. Odmienności w bezpośrednim 
kontakcie mogą się okazać sprzecznoś
ciami nie do pogodzenia. Kiedyś można 
było przynajmniej “z grubsza” ocenić, 
co obrazi czy zgorszy rodaków czy 
współwyznawców, dziś, kiedy sieć 
powiązań między poszczególnymi 
kulturami tak się zagęściła, zagęściła się 
też pajęcza sieć przekonań o tym, co 
dozwolone, co zaś powinno pozostać 
tabu - i pewnie artyści będą w nią 
nieświadomie wpadać coraz częściej.

Gdyby tylko strażnicy dobrych 
obyczaj ów nie zapominali, że dla artysty 
brak zainteresowania jego dziełem 
zwykle jest bardziej bolesny od klątwy 
czy wygnania...

Anna Preisner

r

Jak zmieniały się granice Śląska
Część 1

W lutym b.r. zorganizowana 
została w Miejskiej Bibliotece Publicz
nej ciekawa ekspozycja poświęcona 
kartografii śląskiej okresu od II poł. XVI 
w. do I poł. XIX w. Wystawie, której 
nadano tytuł ”Śląsk na dawnej mapie”, 
patronowały władze Ruchu Autonomii 
Śląska, kierownictwo Muzeum Miej
skiego w Raciborzu oraz gospodarz - 
dyrekcja biblioteki rybnickiej.

Moim zamiarem jednak nie jest 
opisanie samej wystawy, lecz ukazanie 
historii kształtowania się granic śląskich 
z uwzględnieniem ważniejszych okoli
czności i przyczyn zmian granicznych, 
oczywiście w bardzo ogólnym zarysie.

Najstarsze źródła historyczne 
(Geograf Bawarski, dokument praski z 
1086r., Kronika Thietmara) przechowa
ły nazwy plemion śląskich, zamieszku
jących niegdyś ziemie Śląska. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż wymienione plemiona, 
tj. Golęszyce, Opolanie, Slężanie, 
Bobrzanie, Trzebowianie i Dziadosza
nie, zajmowały tereny nadodrzańskie 
oraz nad dopływami “matki śląskich 
rzek”. Istotną ze względu na późniejszy

podział Śląska, naturalną granicą od
dzielającą Ślężan od Opolan, była tzw. 
przesieka śląska, a więc pasmo puszcz 
ciągnących się od Gór Sowich prawym 
brzegiem Nysy Kłodzkiej do Odry, a 
potem aż pod Namysłów i Byczynę.

Zdobyty przez Mieszka I na 
Czechach Śląsk otrzymuje swoją ordy
nację kościelną podporządkowaną 
niezależnemu arcybiskupstwu w Gnieź
nie. Możemy mniemać, że diecezja 
wrocławska objęła swym zasięgiem 
historyczne granice śląskie. Ważnym 
etapem w dziejach tego regionu jest 
powrót na Śląsk synów wypędzonego 
księcia polskiego - W ładysława II 
Wygnańca w 1163 roku. Dzielnica 
śląska została podzielona na następują
cych zasadach: Bolesław Wysoki objął 
w posiadanie Księstwo Wrocławskie, 
Mieszko Plątonogi ziemię raciborską, 
Konrad natomiast ziemię głogowską. 
Bolesław był zmuszony przekazać część 
swych posiadłości - ziemię opolską - 
swemu synowi Jarosławowi. Racibor
szczyzna i Opolszczyzna miały się w 
niedalekiej przyszłości zjednoczyć, co 
dało początek Księstwu Opolsko- 
Raciborskiemu, zwanemu później Gór
nym Śląskiem. Do ziem M ieszka 
Plątonogiego dołączyły dalsze obszary, 
mianowicie część ziemi krakowskiej, tj.

c.d. na stron ie nr 2.

Kącik Jednego 
Wiersza

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

W jednym z pierwszych numerów 
ARKUSZA prezentowaliśmy haiku Masaoka 
Shiki, pisaliśmy przy tej okazji o rosnącej 
popularności tej krótkiej formy literackiej 
wśród poetów świata zachodniego. Jak mówi 
japońskie przysłowie “Oczy wzniesione ku 
górze nie widzą żadnych granic”. A więc nie 
widzą też granic kręgów kulturowych... Dziś 
prezentujemy dwa wiersze pani Asenaty 
Kwaśniewskiej z Rybnika formą nawiązu
jące właśnie do tradycyjnego haiku.

Miłość jak skała 
kwiat na skale 
zapach kwiatu

Rosa na liściu - 
wyrwani z grona żyjących 
odchodzą wielcy i mali

Śląski
Słownik

Gwarowy
Ś lą sk i S ło w n ik  G w a ro w y
c.d.

K

kabot - płaszcz, kurtka, marynarka, 
wierzchnie okrycie

kachlok - piec kaflowy
kaczok - bajoro, mały stawek
kadubek - budka lęgowa dla ptaków,

czasami karmnik
kadzić - smrodzić, kłamać, mówić

dla przypodobania się
kaj - gdzie, dokąd
kaj jaki - jakikolwiek
kaj yno - gdzie tylko
kalfas - skrzynia na zaprawę

murarską
kalny - mętny
klotka - klatka
kalyka - kaleka
kalyndorz --kalendarz
kamela - wielbłąd
kamelki - rumianek
kamerlik - komórka, małe

pomieszczenie
kamracić sie - przyjaźnić się
kamractwoi - koleżeństwo
kamrat - kolega
kansi, kanś - gdzieś
kapka - kropla
kapołka - serwatka
kapsa - kieszeń
kapuśniok - kapuśniak

kara - taczka
karbidka - lampka karbidowa
kark - szyja
karlus - młodzieniec, kawaler
(w) karty maścić - grać w karty
karycić - jechać zbyt szybko na

czymś np. na rowerze
kastlik - skrzynka
kecka - spódnica, sukienka
kedy - kiedy
kejnedy - innym razem
kery - który
keta - łańcuch np. rowerowy
kierchow - cmentarz
kibel - wiadro
kichol - nos
kidać - kapać, plamić, brudzić
kijonka - kijanka
kilać - łaskotać
kilu-kilu - słowa mówione przy

łaskotaniu np. dziecka
kimać - spać, drzemać
kipnąć - umrzeć, przewrócić się
kiszka - kwaśne mleko

c.d.n.
Opracował: Marek Szołtysek
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Ziemie dziedziczne:

Henryka I głogowskiego 

 Henryka V wrocławskiego 

Bolka l Świdnickiego 

Bolka I opolskiego 

Kazimierza bytomskiego 

Przemysława raciborskiego 

Mieszka cieszyńskiego



Jak zmieniały 
się granice...

c.d. ze strony nr 1

kasztelanie bytomska i oświęcimska. 
Miało to miejsce w 1177 roku w wyniku 
wojen domowych, które trawiły Polskę 
w okresie tzw. rozbicia dzielnicowego 
oraz bratobójczych starć między Piasta
mi. Omawiany wyżej odcinek granicy 
wschodniej unormował się w II poł. XV 
w., a było to związane z systematycznym 
wykupywaniem przez królów polskich 
księstw wschodniośląskich. I tak już w 
1443r. biskup Zbigniew Oleśnicki zaku
pił Siewierz, Kazimierz Jagiellończyk 
nabył w 1457r. Księstwo Oświęcimskie, 
natomiast w 1494r. do Polski włączono 
Księstwo Zatorskie. Stąd granica ustali
ła się na rzekach: Przemszy, Brynicy i 
Białej. Trzeba przy tym pamiętać, że już 
od końca XIII wieku Śląsk znajdował 
się w orbicie wpływów czeskich.

Nie mniej skomplikowane było 
pogranicze południowe. Na tym odcin
ku osadnictwo polskie przesunęło się 
aż do rzeki Beczwy i Kisuczy, mieszając 
się z żywiołem słowackim m. in. w 
Przełęczy Jabłonkowskiej. Ziemia 
opawska, oficjalnie do dziś uznawana 
jako część Śląska, przeszła pod protek
torat Czech już w 1229r. będąc integral
ną częścią biskupstwa morawskiego. 
Ziemia kłodzka nie należąca do diecezji 
wrocławskiej, prawdopodobnie ok. 
roku 1000 nie znalazła się jeszcze w 
obrębie ziem polskich. Wiemy jednak, 
iż książę czeski Brzetysław II w 1096 
roku zajął ją, a w 1137r. Bolesław 
Krzywousty w traktacie zawartym z 
Czechami wyrzekł się pretensji do 
Kłodzka.

Śląskie granice zachodnie opie
rały się pierwotnie na Nysie Łużyckiej, 
nad którą Ślązacy spotykali się z 
plemionami łużyckimi. Jeden z Piastów 
śląskich - Bolesław Rogatka na skutek 
trudności finansowych decyduje się na 
sprzedaż ziemi lubuskiej (Lubusz, 
Zielona Góra) arcybiskupstwu Magde
burg, te z kolei odstępuje ją Marchii 
Brandenburskiej, Brandenburczycy 
uzyskują w 1472r. z rąk księcia gło
gowsko-żagańskiego Jana II Żagań, zaś 
król Węgier, władca Śląska Maciej 
Korwin przekazuje im Krosno Odrzań
skie, Sulechów i Lubsko.

Średniowieczny Śląsk był roz
bity na kilkanaście księstw, co stwarzało 
niemałą okazję sąsiadom, do ingerowa
nia w sprawy Piastów śląskich, a także 
umożliwiało im zajmowanie ziem 
śląskich. Dlatego też niezmiernie trudno 
jest odtworzyć nam niestabilny stan 
granic naszego regionu w powyższej 
epoce. Już wówczas dzielnica ta prze
chodziła z rąk do rąk, bowiem walczyły 
o nią Czechy i Polska, a każda ze stron 
wysuwała w sporach uzasadnione 
pretensje. Czynnikami spajającymi 
jedność Śląska są: ród Piastów i wynika
jące stąd silne poczucie więzi rodowej, 
istnienie diecezji wrocławskiej, silne 
ekonomicznie miasta dolnośląskie z 
Wrocławiem na czele, tworzące ligę 
miast Śląskich powiązanych wspólną 
walką o przywileje ekonomiczno - 
prawne. Niepoślednie znaczenie ma też 
topografia terenu, nadająca dzielnicy 
śląskiej naturalne granice wzdłuż pasm 
górskich i rzek. w XV w. kiedy Śląsk 
znajdował się pod panowaniem czeskim 
wyodrębnił się ostatecznie Górny Śląsk 
(Horni Slezko) dawne Księstwo Opol
sko-Raciborskie ze stolicą w Opolu, 
Śląsk Środkowy (Stredni Slezko) z 
głównym miastem - Brzeg oraz Dolny 
Śląsk (Dolni Slezko) z Wrocławiem. 
Śląsk Dolny i Środkowy w końcu XV 
w. połączyły się w jedną całość, od tej 
pory zaistniał więc dualistyczny obraz 
administracyjny Śląska.

c. d. n. 
Piotr Pawlas

WIERSZE
Robert Herrick (1591 - 1674)
Tłum.: Andrzej Ogrodnik

WINOROŚL

Śniłem, że śmiertelna część istnienia mego 
w wyniku Zmian przyjęła kształt Pnącza Winnego, 
Które się czołgając w sposób rozmaity,
Wzięło do niewoli Łucję moją zgrabną.
Zdało mi się, iż nogi razem z je j udami 
Zaskoczyłem łaskocząc swoimi Wiciami.
Jej Brzuszek, Pośladki razem z je j Kibicią 
Ogarnięte były mą mięciutką Wicią.
Wijąc się zawisłem wkrótce przy je j głowie 
Z bogatymi kiśćmi (skryły się w listowie)
Jej obydwie skronie objąłem w połowie 
Tak, że moja Łucja zdała mi się wtedy 
Młodziutkim Bachusem dumnym ze swej schedy. 
Me loki wkoło szyi je j pełzały 
I  razem z ramiony ręce zniewalały.
Odtąd już nie było mowy o ruszeniu 
(Wszystkie części ciała były ja k  w więzieniu)
Lecz gdy wpełzłem z liśćmi, aby zasłoniły 
Części, których panny zawsze się wstydziły,
Tak przelotne chwile przyjemne spędziłem,
Że pod ich wrażeniem nagle się zbudziłem 
I  odkryłem (zgroza!) iż to moje ciało 
Nie kształt winorośli, ale kłody miało.

DO ELEKTRY

O całus nie śmiem prosić cię,
O uśmiech również nie,
Bym dumny wkrótce nie stal się 
Te rzeczy mając dwie.

Nie, najgorętszym z pragnień mych 
Jest to jedynie, że 
Całować to powietrze chcę,
Co pieści lico twe.

O SOBIE

MŁODYM był, a teraz - stary, 
Lecz nie zimny - całkiem jaty; 
Mogę bawić się... oplotę 
Dziewczę niczym Wino w słotę; 
W je j podołku głowę złożę, 
Miną trupa krew je j zmrożę
I  ożyję, gdy wargami
Twarz mi muśnie /lub rękami/. 
Jak się zatem okazuje,
Miłość wiek nasz dystansuje.

“Wieloznaczność jest żywiołem, w 
którym musi poruszać się myślenie, 
żeby być ścisłym. ”

Martin Heidegger

Są w dziejach społeczeństw 
jednostki, których biografie są w pew
nym sensie projekcją historii. Ludzie, 
którzy skupiają w sobie charakter zmian, 
którym podlega zbiorowość. Jeżeli są 
przy tym obdarzeni zdolnością, talentem, 
podejmują trud wyrażenia tego, o czym 
myśli większość. Im głębsza jest ich 
świadomość, tym subtelniejszym są 
wskaźnikiem, tym głos ich więcej znaczy. 
Dzieje myśli takich jednostek są dziejami 
myśli i czucia pokoleń.

William Golding urodził się w 
1911 roku. Uzyskał staranne klasyczne 
wykształcenie i z głową nabitą antropo
zofią Rudolfa Steinera pełen zapału 
rozpoczął pracę jako nauczyciel. Pracę 
uważał za swoje powołanie, wierzył, że 
kształtując umysły zmienia przyszłość, 
ma bezpośredni wpływ na uczynienie jej 
lepszą.

Druga wojna światowa brutalnie 
zachwiała jego wiarą. Golding miał 
sposobność doświadczyć niemal wszy
stkiego, co wojna może przynieść 
człowiekowi. Był żołnierzem, w randze 
kapitana dowodził bojową jednostką 
brytyjskiej marynarki wojennej. Widział 
śmierć, ból, poznał spustoszenie, jakie 
w ludzkich umysłach czyni strach i 
rozpacz, ale ostatecznie złamały go 
doniesienia o rzeziach w Auschwitz, 
Treblince i innych obozach zagłady.

Te doświadczenia wyzwoliły w 
nim pisarza. Kilka lat po wojnie powstała 
pierwsza jego książka - “Władca much”. 
Jest to “czarna” opowieść o grupie 
chłopców, którzy, pozostawieni sami 
sobie na bezludnej wyspie, podejmują 
próbę przetrwania. Ale jest to także 
dowód na to, że w naturze ludzkiej 
drzemie zło. ”Władca much” to historia 
upadku człowieka.

Pesymizm pisarza znajduje wy
raz w jego książkach, ale jednocześnie 
w mistyce widzi Golding nadzieję. 
Odkupienie, przebaczenie, przymierze - 
oto droga, którą wskazuje.

Wyznając powszechny pesy
mizm (czyż lekarz rozpoznający śmier
telną chorobę może być optymistą? - 
pyta Leszek Stafiej w posłowiu polskiej 
edycji “Papierowych ludzi”), skłania się

Golding ku “kosmicznemu” optymizmo
wi. Jego przyczyny lokalizuje jednak 
tam, gdzie nie sięgają zmysły - w sferze 
symbolu i mitu. Może właśnie dlatego 
pisarz odstępuje od swojego zwyczaju i 
robi wiernym czytelnikom prezent w 
postaci dobrego zakończenia. W innej 
sferze, w “kosmicznej” rzeczywistości, 
możliwe jest przecież życie “długie i 
szczęśliwe” - baśniowy klucz do nadziei

W illiam  G o ld in g  - 
p o w ró t do o p ty m izm u
Temat ten powraca także w 

innych książkach Williama Goldinga, ale 
gdzieś pod pokładami żalu odzywa się w 
pisarzu świadomość konieczności po
szukiwania wartości pozytywnych. 
Golding nie zaprzecza oczywistości 
doświadczenia, ale szuka obszaru, na 
którym powszechne zło traci swoją siłę. 
Staje się mistykiem.

Powieści Williama Goldinga 
posiadają wiele płaszczyzn. Spiętrzenie 
metafor i złożona symbolika utrudniają 
czasem lekturę, ale dla uważnego czytel
nika proza ta posiada ogromną si
łę. Postacie Goldinga to ludzie skompli
kowani, uwikłani w sieć różnorodnych 
zależności, ale prawie zawsze mają jakąś 
misję, ideę, którą próbują realizować 
wbrew oczywistej niemocy.

nadziei...
W czerwcu ubiegłego roku 

William Golding odszedł w wieku 81 
lat. Żył dostatecznie długo, aby osiągnąć 
kres drogi, aby dopełnić rytuału przej
ścia.

Poniżej wymieniam książki 
Williama Goldinga. Brakuje w tym 
zestawieniu jednej, najbardziej chyba 
egzotycznej powieści. Jakiej? Wśród 
autorów poprawnych odpowiedzi rozlo
sowana zostanie ta właśnie pozycja.

Marek M. Kaczmarzyk

" Władca much ”, “Pincher Martin ”, 
“Silą bezw ładu”, “W ieża”, 
“Piramida”, “Bóg Skorpion”, “Wi
dzialna ciemność ”, “Rytuały 
przejścia ”, “Papierowi ludzie ”.
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