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Zanim nastąpi przetarg
Wypracowana przez władze 

samorządowe strategia postępowania 
z mieniem komunalnym jest jednym 
z elementów, które kształtują ich 
wizerunek. Ilość przetargów, 
ogłaszanych na tamach "Gazety 
Rybnickiej" przez Zarząd Miasta, 
świadczy o aktywnym podejściu 
władz z Ratusza do tego zagadnienia. 
Ale mówiąc wyłącznie o przetargach, 
czyli jedynej dozwolonej dla gminy 
formie sprzedaży mienia, nazbyt 
uprościlibyśmy problem...

W ramach tej strategii należy 
wyróżnić cztery kierunki: 1/ zwrot 
zasobów poprzednim właścicielom w 
świetle obowiązującego prawa, 2/ 
remonty kapitalne, 3/ remonty bieżące 
budynków oraz 4/ sprzedaż 
nieruchomości miejskich. Trzy pierwsze 
zagadnienia są oczywiste i powszechnie

akceptowane. Mówiąc o czwartym 
temacie - sprzedaży nieruchomości 
m iejskich - trzeba zacząć od 
przedstaw ienia obecnego stanu 
posiadania oraz struktury 
przynależności wszystkich zasobów 
mieszkaniowych w mieście.

Podstawowe dane zawiera poniższa 
tabela.

Wynika z niej, że gmina posiada tylko 
8 procent całości zasobów

mieszkaniowych Rybnika.
Odrębny temat stanowią tzw. lokale 

użytkowe czyli sklepy, punkty 
usługowe, magazyny i biura. Krążą w 
Rybniku legendy, ile to lokali 
użytkowych znajduje się w rękach 
władz miasta. Legendy - jak to one - 
nie całkiem odpowiadają prawdzie. 
Pokazuje to druga tabela (na str. 3).

Jasno stąd wynika, że 257 lokali 
użytkowych zarządzanych przez gminę 
stanowi zaledwie 6 procent ogółu ich 
zasobów w obrębie miasta.

c.d. na stronie 3

Rodzaj własności 
budownictwa

Ilość
budynków

Ilość
mieszkań

Powierzchnia 
w m2

Komunalne 324 4,690 222,911
Spółdzielcze 396 12,073 567,431
Zakładowe 382 8,058 378,726
Prywatne 12,909 19,364 1,549,120
RAZEM 14,011 44,185 2,718,188

TRZY PYTANIA DO...
W związku z kończącą się kadencją władz samorządowych, nasza gazeta zwróciła się do członków Zarządu 

Miasta oraz sekretarza i skarbnika z pytaniami o podsumowanie ich 4-letniej kadencji.
Dziś na trzy poniższe pytania odpowiadają członkowie Zarządu Miasta Krystyna STOKŁOSA i Józef CYRAN

1. Co w zakresie spraw państw u  
podległych udało się dla m iasta  
zrealizować najlepiej, a z czym były 
największe problemy?

2. S am orząd  te ry to ria ln y  je s t  
zjaw iskiem  stosunkowo młodym.

W łaśnie ta Rada M iasta  je s t  
pierwszą, która testuje na sobie nowe 
sposoby zarządzania miastem. Jak 
oceniają państwo wprowadzenie w 
Polsce samorządu terytorialnego? 
Co n ajbardzie j krępuje państw u  
ręce? Jakie p rzep isy  należa łoby

zm ienić, udoskonalić w zakresie  
spraw , k tórym i się  pań stw o  
zajmują?
3. Czy, zdaniem państwa, mieszkańcy 
akceptu ją  ideę sam orządn ośc i i 
skłonni są do współpracy z władzami 
samorządowymi ?

K r y s t y n a
S T O K Ł O S A
Jako członek 
Zarządu M iasta 
powołana na to 
stanowisko na 
w n i o s e k  
prezydenta przez 
Radę M iasta, 
nadzoruje sprawy 
związane z 
finansami.

1. Zacznę od końca. Najw iększe 
problemy są zawsze z pieniędzmi. 
Zwłaszcza wówczas, gdy jest wiele do 
zrobienia i to w krótkim przedziale 
czasu jakim jest - moim zdaniem - czas 
trwania kadencji radnego, a pieniądze 
wpływają nierytmicznie na skutek m.in. 
zaległości podatkowych podmiotów 
gospodarczych. Te sprawy też, z racji 
pełnienia przeze mnie funkcji 
nieetatowego członka Zarządu Miasta 
odpowiedzialnego za finanse, były 
najtrudniejsze. Na początku kadencji 
Rady funkcjonowało przekonanie, że 
m iarą dobrego gospodarow ania 

c.d. na stronie 2

"DNI DORSTEN" 
w Rybniku

15 -16 kwietnia 1994
W październiku 1993 roku w 

Niemczech, w północnowestfalskim 
Dorsten odbyły się “Dni Rybnika” / 
Rybnik Tage/, zorganizowane przez 
tamtejsze Koło Przyjaciół Rybnika / 
Freundeskreis Rybnik/. Zaś pod koniec 
1993 roku władze sam orządow e 
Dorsten formalnie podjęły uchwałę o 
kontynuowaniu współpracy rybnicko- 
dorsteńskiej i nadały temu kontaktowi 
formalny status zaprzyjaźnionego 
miasta partnerskiego /Partnerstadt/. 
Należy przypomnieć, że po II wojnie 
światowej, kiedy rybniccy Niemcy 
zostali zm uszeni przez w ładze 
komunistyczne do opuszczenia Polski 
i udania się do Niemiec, punktem 
zbornym czy informacyjnym tych 
rybniczan stało się właśnie Dorsten. 
Zaś w ostatnich latach część rybniczan 
i dorsteńczyków uznała za słuszne 
nawiązanie partnerskich kontaktów. 
Jednym z owoców tych kontaktów były 
ubiegłoroczne “Dni Rybnika” w 
Dorsten, które w swoim czasie nasza 
gazeta szeroko relacjonowała.

Teraz nadszedł czas rew izyty 
dorsteńczyków w Rybniku i organizacji 
w naszym mieście “DNI DORSTEN”. 
Imprezie tej, która odbędzie się 15 - 
16 kw ietnia br. patronują władze 
Rybnika. Obecna będzie oficjalna 
delegacja władz Dorsten z burmistrzem 
Heinzem  Ritterem , przybędzie 
rów nież przew odniczący Koła 
Przyjaciół Rybnika Hans - Joachim 
Thelen i w iele innych
zainteresow anych w spółpracą z 
Rybnikiem, osób. Oficjalny dokument 
o w spółpracy Rybnika i Dorsten 
zostanie podpisany w piątek 15 
kwietnia br. podczas uroczystej sesji 
Rady Miasta Rybnika.

O prócz oficjalnych spotkań 
przedstawicieli władz samorządowych 
obu miast, w programie “Dni Dorsten” 
jest wiele występów artystycznych 
zespołów muzycznych z Dorsten, które 
zaśpiewają i zagrają na rybnickim 
Rynku i w kilku dzielnicach naszego 
miasta.

Podajemy skrócony program “DNI DORSTEN” Wystąpi m.in. zespół 
rockowy “Sonix”, orkiestra dęta /fanfarzyści/ oraz zespół akordeonistów.

Piątek, 15 kwietnia
Urząd Rady Miasta, godz. 17.30 -
uroczysta sesja Rady Miasta Rybnika. 
Obradom będzie się można 
przysłuchiwać z balkonu sali posiedzeń 
Urzędu Miasta /ul. Chrobrego/, wejście 
z drugiego piętra.
Mała Scena Rybnicka, godz. 19.00 -
występ zespołu rockowego “Sonix” z 
D orsten wspólnie z zapow iadaną 
wcześniej grupą jazzową “Paradox”. 
Sobota, 16 kwietnia 
Rynek, godz. 9.30, - spotkanie gości z 
Dorsten i rybniczan pod Urzędem 
Miasta /ul. Chrobrego/ i przejście na 
Rynek

godz. 10.00 - oficjalne otwarcie na 
Rynku “DNI D ORSTEN”, 
przemówienia burmistrzów i występy 
zespołów artystycznych z Dorsten. 
Niedobczyce, godz. 16.00 - przemarsz 
orkiestry dętej /fanfarzystów/ ulicami 
dzielnicy i koncert w Domu Kultury w 
Niedobczycach.
Boguszowice, godz. 17.00 - występ 
zespołu akordeonistów  w Domu 
Kultury w Boguszowicach. 
Chwałowice, godz. 18.30 - występ 
zespołu rockowego “Sonix” z Dorsten 
i chwałowickiego zespołu “Rodney” w 
Domu kultury w Chwałowicach

/szoł/

Zapraszam y naszych Czytelników na publiczne losowanie nagród
Konkursu Wielkanocnego,

które odbędzie się 19 kwietnia, we wtorek, na Małej Scenie Rybnickiej, 
ul. Kościuszki 54 o, godz. 16.30.

Po losowaniu spotkanie Czytelników z zespołem redakcyjnym “GR”.
Odpowiemy na każde pytanie związane z naszą gazetą.

1. Zapoznanie się z potrzebam i 
inwestycyjnymi i remontowymi miasta 
wykazały skalę problemów, przed 
którymi stanął Zarząd Miasta. Potrzeby 
okazały się ogromne, a środki 
finansowe ograniczone. Zdecydowano 
się szczególnie na kontynuację budów 
i rozpoczęcie najbardziej potrzebnych 
dla m iasta nowych, koniecznych 
remontów istniejących już obiektów. W 
pierwszej kolejności ukończono 
kolektor A w śródmieściu Rybnika, 
kanalizację deszczową i sanitarną wraz 
z przeciskami pod torami w Kamieniu, 
lokalne kanalizacje deszczowe i

Józef CYRAN
został powołany na 
stanowisko członka 
Zarządu M iasta 
przez Radę Miasta 
na wniosek
p r e z y d e n t a .  
Nadzoruje sprawy 
realizacji inwestycji 
m iejskich i
remontów.

c.d. na stronie 2

Teatr Ziemi Rybnickiej
MICHAŁ BAJOR KABARET "DŁUGI"

Dziś - w piątek 15 kwietnia, godz. 18.00 Niedziela, 17 kwietnia, godz. 15.00
Czytelnicy, którzy pierwsi zgłoszą się do redakcji z aktualnym numerem 

”GR" otrzymają zaproszenia na te koncerty

Już dziś, w  piątek 15 kwietnia br. o godz. 19.00
zagrają wspólnie na Małej Scenie Rybnickiej

zespół rockowy “SONIX” z Dorsten w  Niem czech 
oraz grupa jazzow a “PARADOX".

Dla Czytelników, którzy pierwsi z aktualnym numerem “GR” zgłoszą się do 
redakcji /Kościuszki 54/, przygotowaliśmy 2 dwuosobowe zaproszenia na ten 
koncert. Zapraszamy!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



TRZY PYTANIA DO...
c. d. ze strony 1

Krystyna STOKŁOSA
groszem publicznym jest zamknięcie 
roku budżetowego nadwyżką. Jednak 
mnogość spraw, których realizacja nie 
cierpiała zwłoki, podyktow ała 
zrewidowanie tego dość głęboko 
zakorzenionego przekonania, że wydać 
można tyle, ile się ma. Przyszło mi 
stawić czoła tej teorii, by przekonać 
Radę o słuszności i konieczności 
zaciągnięcia kredytu bankowego, który 
antycypując wpływy do kasy miasta 
pozwala łagodzić skutki inflacji 
realizowanych zadań inwestycyjnych. I 
tym sposobem dobrnęłam do początku 
pytania. Niezręcznie jest sobie samej 
wystawiać ocenę skuteczności służby 
publicznej, bo taką jest przecież praca 
radnego. Najlepszym cenzorem niech 
będzie wygląd naszego miasta, zadbane 
szkoły i przedszkola oraz osiedla 
mieszkaniowe, dobrze funkcjonujące - 
dom pomocy społecznej i ośrodek 
rehabilitacyjny im. Jana Pawła II, nowe 
rozwiązania komunikacyjne i wiele 
innych wykonanych prac, 
świadczących, że pieniądze publiczne 
wydawane były rozsądnie, po 
gospodarsku, przy aprobacie 
znakomitej większości Rady i ku 
zadowoleniu rybnickiej społeczności.
2. Trudno jest mi ocenić nowe sposoby 
zarządzania miastem, gdyż są to moje 
pierwsze doświadczenia jako radnej, 
zdobywane w nowo wprowadzonych 
rozwiązaniach systemowych. Stąd brak 
mi odniesienia do przeszłości. Mogę 
tylko powiedzieć, że Rada miasta 
posiada szerokie kom petencje w 
zakresie wydawania pieniędzy, ale 
równocześnie ponosi pełną 
odpowiedzialność za podejmowane 
decyzje. Jest to zadanie trudne, 
wymagające perspektyw icznego 
m yślenia i przewidywania, ale 
stwarzające dogodne warunki rozwoju 
miasta w dziedzinach najbardziej 
pożądanych. Najbardziej przeszkadza 
mi brak synchronizacji między 
zaliczaniem dochodów i wydatków do 
danego roku budżetowego. Obecnie 
istniejące uregulowania stanowią, że 
podatki wpłacane do Urzędu 
Skarbowego w ostatnich dniach grudnia 
danego roku, a stanowiące dochód 
gminy z tytułu udziału w dochodach 
budżetu państwa, przekazywane są na 
rachunek urzędu na początku nowego 
roku, przy czym zaliczane są do 
dochodów roku minionego. Z uwagi na 
to, że fizycznie ich nie ma w grudniu 
na rachunku, nie można ich 
wydatkować. Rodzi to dość 
paradoksalną sytuację, gdyż z jednej 
strony ma miejsce zadłużenie w 
kredycie, z drugiej zaś - występuje “po
z o r n a ” nadwyżka środków. Problem 
ten można by rozwiązać dwojako, a 
mianowicie:

1. poprzez uregulowania stanowiące, 
że do dochodów roku budżetowego 
zaliczane są środki, które fizycznie 
w płyną na rachunki budżetów  
lokalnych, lub

2. stosując zapis, że faktury 
wystawione w roku poprzednim a 
zapłacone np. do 25 stycznia zaliczane

byłyby do wydatków roku minionego.

3. Myślę, że idea samorządności została 
przez funkcjonujący wiele 
dziesięcioleci centralizm decyzyjny 
skutecznie zablokowana. Ludziom 
trudno wierzyć, że nadeszły czasy do 
aktywnej i twórczej współpracy z 
władzami samorządowymi, do rozmów 
i dyskusji, wreszcie do artykułowania 
potrzeb lokalnych społeczności. Cieszy 
fakt, iż w dzielnicach miasta są jeszcze 
ludzie, którym nie zabrakło cech 
społecznikowskich, którzy akceptują 
ideę samorządności i są przekonani, że 
w spółpraca z władzam i 
samorządowymi jest nie tylko możliwa, 
ale i konieczna. Współpraca ta dokonuje 
się poprzez Rady Dzielnicowe, które na 
spotkania z mieszkańcami zapraszają 
członków Zarządu Miasta i radnych z 
danej dzielnicy. Niepokoi mała 
frekwencja na tych spotkaniach, która 
w moim odczuciu spowodowana jest w 
dużym stopniu n iedostateczną 
inform acją o mających się odbyć 
spotkaniach z mieszkańcami.
M a m  n a d z i e j ę ,  że w miarę 
utrwalania się samorządności, ta forma 
w spółdziałania wzrośnie. Zarząd 
M iasta, dążąc do uaktyw nienia 
mieszkańców, sporządza plan budżetu 
i sprawozdanie z jego wykonania 
również w przekroju dzielnic miasta. 
M ożliwość zapoznania się z tymi 
opracowaniami właśnie w trakcie tych 
spotkań powinna oddziaływać 
inspirująco na współpracę społeczności 
lokalnych z władzami samorządowymi.

Józef CYRAN
sanitarne przy ul. Topolowej, osiedle 
Karolinka. Jeszcze trwają roboty przy 
ul. Szczygłów oraz w Boguszowicach 
przy ul. Rajskiej. Wykonano nową 
modernizację sieci elektrycznej w 
dzielnicy Północ, również przy ul. 
Janiego, w dzielnicy Kamień. 
Wykonano gazociągi przy ul. 
Gliwickiej, Janiego, Rudzkiej oraz ul. 
Reymonta - Witosa wraz z całą dzielnicą 
Zamysłów. Wykonano wodociągi przy 
L iściastej, Leśnej w dzielnicy 
Zamysłów. Zm odernizowano 
oczyszczalnię ścieków w Rybniku oraz 
zbiorniki wody w Niedobczycach. 
Wybudowano bazę dla Rybnickich 
Służb Komunalnych oraz adaptowano 
bazę przy ul. Pod Lasem dla potrzeb 
inkubatora przedsiębiorczości.

Dla potrzeb oświaty rozbudowano SP 
nr 25 w Radziejow ie, SP nr 10, 
adaptowano internat na SP nr 34 w 
Chwałowicach, ukończono budowę SP 
nr 34 przy ul. Reymonta oraz Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Trwa 
budowa SP w Boguszowicach oraz 
rozbudowa SP nr 13 w Chwałowicach 
i SP nr 29 w Golejowie. Jednocześnie 
rozbudow uje się przedszkole w 
Kamieniu oraz ukończono budowę 
przedszkola w Kłokocimiu. Wraz z 
robotam i inw estycyjnym i trwały 
nieustanne roboty remontowe we

wszystkich szkołach i przedszkolach. 
Dotyczyły głównie prac dekarskich, 
malarskich, szklarskich i instalacyjnych. 
Jednocześnie prowadzono roboty 
modernizacyjne i adaptacyjne budynku 
Muzeum /R atusz/, Teatru Ziemi 
Rybnickiej, Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Żużlowej, ośrodka Bushido, 
basenu kąpielowego “Ruda” oraz krytej 
pływalni przy ul. Żorskiej, 
zainstalow ano ośw ietlenie wież 
kościoła św. Antoniego, prowadzono 
remont kościółka akademickiego przy 
ul. Gliwickiej. Pomimo wydatkowania 
przez Radę Miasta poważnych sum na 
działalność inwestycyjną i remontową, 
potrzeby są w dalszym ciągu ogromne. 
Obecnie główny nacisk inwestycyjny 
będzie położony na ukończenie budowy 
Szpitala Miejskiego w Orzepowicach. 
Jest to zadanie priorytetowe.

Największym problem em w 
działalności inwestycyjnej są  pieniądze. 
Można by znacznie więcej zrobić, lecz 
realia ekonomiczne są bezlitosne. 
Dlatego wybór wykonywania 
niektórych obiektów w pierwszej 
kolejności wymaga wielkiej rozwagi i 
zasięgania opinii społeczności lokalnej. 
Dużym problemem jest w dalszym ciągu 
jakość wykonywanych robót. Warunki 
odbioru są ściśle egzekwowane, 
pieniądze wypłaca się tylko za dobrze 
wykonywane roboty, a firmy źle 
wywiązujące się z zobowiązań same 
eliminują się z rynku pracy. Warunkiem 
niezbędnym pozyskania zleceń na 
roboty jest wygranie przetargu. Zlecenia 
pozyskują firmy dające gwarancje 
kompleksowego wykonawstwa, 
term inowo i dobrze jakościow o 
wykonywanych robót oraz realistycznej 
wyceny.
2. Czteroletni okres pracy w 
samorządzie jednoznacznie dowiódł 
potrzeby jego istnienia. Występujące 
braki w systemie z uwagi na niespójność 
rozwiązań prawnych nie są w stanie 
zniechęcić ludzi do działań 
samorządowych. W poszczególnych 
dzielnicach mieszkańcy poprzez Radę 
Dzielnic uzyskali duży wpływ na 
rozwiązywanie swoich lokalnych 
problemów, a przez swoich 
przedstawicieli w Radzie Miasta na 
działalność poszczególnych organów 
władzy. Samorząd jednoznacznie 
zobowiązuje swoich przedstawicieli do 
sensownego działania, liczenia się z 
opinią środowiska. Środki finansowe 
wydawane przez władze samorządowe, 
jakość realizow anych robót, ich 
terminowość podlegają stałej ocenie 
społeczności lokalnej i ma to 
decydujący wpływ na opinię o 
sam orządzie. W ażną rzeczą w 
działalności samorządowej jest zdrowy 
rozsądek. Liczenie się ze zdaniem 
mieszkańców, wsłuchiwanie się w ich 
problemy, analiza proponowanych 
rozwiązań tworzą dobry klimat dla 
rozwoju sam orządności.
P rzedstaw iciele każdej dzielnicy 
działają w komisjach Rady Miasta, 
czynnie angażują się w rozwiązywanie 
problemów, co powoduje, że idee 
samorządności są rozpowszechniane na 
całym obszarze miasta, gdyż wszyscy 
razem tworzymy samorząd.

JACEK RECLIK

W poprzednim numerze "GR" (nr 14) zamieściliśmy, oprócz listu p. Mariana 
Wawrzyczka krytykującego nas za wydrukowanie w nr 13 wierszyka pt. "UPaRci 
PCimianie", również naszą odredakcyjną odpowiedź. Ostatnio w naszej żółtej 
skrzynce znaleźliśmy list i rymowankę autora kontrowersyjnego wierszyka.

Szanowny Panie Redaktorze!
Nie chcę być “bez fasonu” nie odpowiadając na krytykę jednego z PCimian, 

którym to przecież UPÓR - nie zawsze w słusznej sprawie - zarzuciłem.

“Powrót do fasonu”
W ielce Szanowny Zacny Adwersarzu!
Oddalam zarzut, bom nigdy, ni razu 
Żadnej “zniesławił konkretnej osoby”
Ani “częstował obelgi” ozdobą.

Choć nie chcę drażnić, nie odpiszę prozą 
N a “rymowany aż do bólu w ierszyk”
Zwrot ten i resztę uznać muszę p o z ą  
Osób ponurych, zgryźliwych, złowieszczych.

Adwersarz pew nie pod dyktando pisze,
A za plecami Licho siedzi w ciszy.
N iech Licho samo odpow iedź zrymuje,
Twórczego “bólu” nieco posmakuje!

Wiem, rymy moje z Częstochowy rodem,
Co słusznym krytyk staje się powodem.
Anim “wybitny” , anim “Literata” :
- ANONIM OW A PERSONA NON GRATA !!!

10.04.94 S.

List do redakcji

Juz niedługo najkrótsza droga z teatru na ul Raciborską poprowadzi 
przez nowy pasaż łączący Rynek z Pl. Wolności. Najbardziej 
zadowoleni będą pewnie spieszący na ostatnią minutę pasażerowie 
czerwonych autobusów. Zdj.: wack

K O M U N I K A T
Członkowie Koła Miejskiego Unii Demokratycznej 

powołali 17 marca br. Komitet Wyborczy
do wyborów samorządowych na terenie miasta Rybnika. Komitet będzie 
firmowany nazwą nowej partii powstającej z połączenia Unii Demokratycznej i 
Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Ma on charakter otwarty dla wszystkich 
ugrupowań i obywateli naszego miasta zainteresowanych przyszłością i 
wszechstronnym rozwojem Rybnika. Komitet Wyborczy przedstawi w najbliższym 
czasie swój program dla miasta i jego mieszkańców.

W imieniu Komitetu: Maciej Bezeg, Eugeniusz Gutkowski, Andrzej Wojciech 
Konieczny, Marek Poprawski, Maryla Sentycz.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Unii Demokratycznej, 
Rybnik, Pl. Wolności 7, II p., od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.00 
do  17.00, tel. 23-108. 
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W niedzielę 10 kwietnia br. odbyło 
się doroczne spotkanie Rady Dzielnicy 
Niedobczyce. Mimo niedzielnego 
popołudnia przybyło na nie ponad stu 
zainteresowanych mieszkańców 
dzielnicy. Zresztą niedzielny termin 
wybrano ze względu na prośbę 
niedobczyckich rzemieślników i 
handlowców, którzy w tygodniu nie 
mogliby na nie przybyć.

Na spotkaniu byli obecni: 
przewodnicząca Rady Miasta Urszula 
SZYNOL, prezydent Józef MAKOSZ 
i wiceprezydent Marian ADAMCZYK 
oraz radni dzielnicy: Longin 
BEDNORZ, Brunon JANAS, Henryk 
RYSZKA i Marian WOLNY.

Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Henryk Ryszka przedstaw ił 
sprawozdanie z prac rady za rok ubiegły, 
rozszerzając je o prace zrealizowane w 
latach 1990-93. Radny po 
szczegółowym wyliczeniu prac 
zrealizowanych w dzielnicy w roku 
ubiegłym, przedstawił mieszkańcom 
plany na rok bieżący. Omówimy je w 
osobnej notatce, gdyż w tym 
sprawozdaniu zajęłyby zbyt wiele 
miejsca. W każdym razie wypowiedź 
Henryka Ryszki pokazała, że 
współpraca Niedobczyc z Zarządem 
Miasta układa się wzorowo. W ten 
sposób pojawił się - powracający 
wielokrotnie podczas spotkania -  wątek 
kończącej się niedługo kadencji władz 
samorządowych i zbliżających się 
wyborów.

Radny wyraził obawę o stan dzielnicy 
ze względu na “podbieranie jej” przez 
aż trzy kopalnie: Rymer, Marcel i 
Rydułtowy - metodą bezpodsadzkową. 
Dziękował również za współpracę 
przedstawicielom Zarządu i Rady

Miasta oraz Rady Dzielnicy.
Następnie sprawę gazyfikacji i 

problemów ekologicznych dzielnicy 
omówił Longin Bednorz. Inicjatywa ta 
pochodzi jeszcze z lat ’80, a 
zakończenie prac związanych z 
doprowadzeniem gazu do Niedobczyc 
przewidziano na rok bieżący.

Z kolei wypowiadał się zastępca 
Komendanta Straży Miejskiej - Andrzej 
LISOWSKI. Dokładnie omówił sprawę 
upraw nień tej młodej formacji 
mundurowej. W Niedobczycach jest 
dwóch inspektorów straży, którzy 
egzekw ują m.in. zakup przez 
mieszkańców pojemników na śmieci, 
usuwanie wraków starych samochodów 
i nielegalnych reklam. Najwięcej 
kłopotów sprawia strażnikom miejskim 
usuwanie “dzikich” wysypisk śmieci 
powstałych dawniej oraz pilnowanie, by 
się nie tworzyły nowe. Największy 
sukces to przegonienie hazardzistów, 
wyłudzających od naiwnych wypłaty 
pod bramą kopalni.

Dyskusję rozpoczął wiceprezydent 
Adamczyk. Wyjaśnił, że doprowadzenie 
gazu w roku bieżącym to i tak termin 
najszybszy z możliwych. Inwestycję 
wyhamowało przynajmniej o półtora 
roku przechodzenie z gazu 
ciepłowniczego na ziemny.

Głosy mieszkańców w większości 
dotyczyły konkretnych spraw: 
utwardzenia dróg dojazdowych do ich 
posesji, odszkodowań za grunty zabrane 
pod drogi publiczne, przekazania parku 
przy kopalni “Rymer” gminie miejskiej, 
remontu mostu nad Nacyną, otwarcia 
ul. Krzywoustego, rozbudowy Szkoły

Podstawowej nr 33 i sieci telefonicznej, 
nierzetelnych usług kominiarskich, prac 
przy remoncie i upiększeniu ul. 
G órnośląskiej - głównej arterii 
Niedobczyc.

W ciągu dwóch godzin dyskusji 
odpowiadali radni i przedstawiciele 
Zarządu. Rada Dzielnicy słynie z dobrej 
współpracy z Zarządem przy układaniu 
dróg z trylinki przy w spółpracy 
mieszkańców. Jako organ opiniodawczy 
wobec Rady Miasta sama decyduje o 
harmonogramie tych prac. Sprawę 
odszkodowań za grunty zabrane pod 
drogi można załatwić tylko na szczeblu 
rządowym. Na razie w mocy miasta i 
Urzędu Rejonowego jest odliczenie 
zabranych powierzchni od podatku - 
wyjaśniał radny Janas. Decyzję o 
zasypaniu basenu podjęła kopalnia w 
porozumieniu z Radą Dzielnicy ze 
względu na bezpieczeństwo. Basen, od 
dłuższego czasu nie napełniany, był nie 
do odratowania. Teren ten ma być

zamieniony na miejsce rekreacji dla 
dzieci i młodzieży, wyjaśniali radny 
Wolny i dyrektor Mika. Sprawa 
przekazania parku miastu odwleka się 
ze względu na długotrwały proces 
uwłaszczeniowy. Most nad Nacyną - 
uszkodzony w czasie wojny - nigdy nie 
przeszedł remontu kapitalnego. Jeszcze 
w tym roku będzie miał wymieniony 
jeden z przyczółków lub nawierzchnię, 
obiecał wiceprezydent Adamczyk. Ulica 
Krzywoustego - zamknięta ze względu 
na szkody górnicze - w ciągu 
najbliższego miesiąca zostanie oddana 
dla ruchu. Pamięta się również o 
konieczności rozbudowy SP nr 33, 
stwierdziła Urszula Szynol. Interwencję 
w Cechu Rzem iosł w sprawie 
kominiarzy obiecał radny Janas.

Wiele czasu zabrało omówienie 
szczegółów prac remontowych przy 
ulicy Górnośląskiej, która ma się stać - 
po ich ukończeniu jeszcze w tym roku - 
wizytówką dzielnicy. Mieszkańcy, radni 
i prezydent Makosz byli zgodni: od 
byfyja do antryja. Po wypucowaniu cen
trum miasta idzie czas na większe 
porządki w dzielnicach.

Temat usam odzielnienia się 
Niedobczyc jako miasta wyjaśniano 
kilkakrotnie. Od 6 do 8 lat straty ze 
względu na długi kopalni i RZN-ów 
względem miasta i konieczność budowy 
nowych obiektów administracyjnych, to 
konkretny wymiar tęsknot za 
samodzielnością, twierdził radny Janas. 
Czy będziemy potrafili sobie sami 
poradzić z tak wielkimi problemami, jak 
podkopywanie dzielnicy przez kopalnie, 
kanalizacja z oczyszczalnią ścieków? - 
pytał. Na ewentualnym  rozstaniu  
straciłyby obie strony, a przecież Rybnik 
kończy się nie na początku, lecz na

końcu Niedobczyc. Osobiście chcę tak 
działać, żebyście się czuli jego  
mieszkańcami - stwierdził prezydent 
Makosz.

P ierw szą jask ó łk ą  kam panii 
przedwyborczej opozycji względem 
obecnego Zarządu M iasta było 
wystąpienie miejscowej kamieniarki / 
pani ta nie przedstawiła się/. Cios miał 
wzbudzić zapewne sensację na sali, 
ale... wymierzony był niecelnie. Ani 
sprawa oczyszczalni ścieków, ani rond, 
ani Pałacu Ślubów, ani wycieczki 
działaczy rad dzielnicowych do Francji 
nie wzbudziły oczekiwanych emocji. 
Odpowiadał prezydent Makosz: mamy 
m asterplan oczyszczania ścieków 
sporządzony przez fachowców na 
poziomie europejskim. Zapewne od 
wyborców będzie zależało, czy obecny 
Zarząd będzie mógł go wcielić w życie. 
Rondo na Wodzisławskiej kosztowało 
5 miliardów, jest tylko pozornie małe, 
jako węzeł i pod względem 
bezpieczeństwa dobrze spełnia swoją 
rolę. Pałac Ślubów ma być w pięknym 
Ratuszu - narodziny, śluby i nawet 
zgony powinny nas wiązać z miastem. 
A jeśli chcemy nadążyć za Zachodem, 
to ludzie, którzy wiele robią dla miasta, 
powinni wiedzieć jak on wygląda i jak 
tworzy swój poziom życia.

Jedno jest pewne: w niedobczyckim 
“antryju” Rybnika styl pracy stolarzy 
zdecydow anie w ziął górę nad 
kamieniarskimi zarzutami. Najlepszym 
tego świadectwem były podziękowania 
dla władz miasta, wypowiedziane nie 
tylko przez radnych z dzielnicy, lecz 
także przez mieszkańców Niedobczyc 
obecnych na sali.

GRZEGORZ WALCZAK

Spotkanie Rady Dzielnicy w Niedobczycach

Od bifyja 
do antryja.

D zień  Z iem i w R y b n ik uZanim
nastąpi przetarg
c.d. ze strony 1

W tegorocznym budżecie Rybnika, 
sięgającym w całości 800 miliardów 
złotych, Zarząd Miasta zaplanował 22 
miliardy dochodów ze sprzedaży

nieruchomości miejskich. Niewielki to 
procent, patrząc od strony wyłącznie 
finansowej. Ale właściwa gospodarka 
nieruchomościami może przynieść takie 
korzyści wizerunkowi miasta, których 
w złotówkach wyliczyć się nie da.

Tymczasem Rybnik po latach 
minionych odziedziczył centrum pełne 
starych, walących się ruder o bardzo 
niskim standardzie użytkowym. 
Mieszkają w nich często osoby starsze 
i niezamożne, które nie są w stanie 
podołać m odernizacji budynków. 
Gołym okiem widać, kto sobie radzi z 
własną nieruchomością, a kto nie. 
Wśród nich te, które należą bądź 
należały do miasta, z pewnością nie 
przynoszą Rybnikowi ujmy.

Zanim jednak zapada decyzja o 
wystawieniu nieruchomości na przetarg, 
trzeba rozwikłać cały gąszcz 
problemów. Analizowane są dane o 
kosztach utrzymania i administrowania 
nieruchomością, o jej stanie 
technicznym, standardzie sanitarnym 
oraz aktualnym stanie instalacji wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. 
Obiekt może zostać wytypowany do 
sprzedaży, jeśli jest kosztowny w 
utrzymaniu i wymaga kapitalnego 
remontu.

Po analizie kosztów  i stanu 
technicznego bada się stan prawny 
nieruchomości. Każda posesja ma

odrębną historię, zapisaną w księdze 
w ieczystej, której analiza często 
prowadzi w głęboką przeszłość - do 
zapisów  w języku niem ieckim . 
Późniejsze zmiany ustrojowe i prawne 
niejednokrotnie tylko komplikowały 
problem. Często nie wiadomo, co 
należy do skarbu państwa, co jest 
gminne, a co prywatne. Budynek może 
być wystawiony na przetarg po

udokumentowaniu czy zdobyciu /np. 
przez zasiedzenie/ przez gminę prawa 
własności. Wtedy Komisja Działalności 
Gospodarczej przy Radzie M iasta 
wnioskuje do tejże Rady o sprzedaż 
nieruchomości.

Po przyjęciu odpowiedniej uchwały 
Zarząd M iasta otrzym uje ją  do 
wykonania. Poszczególne wydziały 
Urzędu Miasta przygotowują pełną 
d o k u m e n t a c j ę  
n i e r u c h o m o ś c i  
przeznaczonej do 
przetargu. Prowadzą też 
działania, które mają na 
celu zw olnienie 
nieruchom ości od 
obciążeń. Jeśli budynek 
zamieszkują lokatorzy, 
ustala się z nimi warunki 
i termin przeprowadzki.
Oferuje się im znacznie 
lepsze warunki
mieszkaniowe od dotychczasowych. 
Ludzie starsi otrzymują mieszkania w 
blokach z centralnym ogrzewaniem.

Jeżeli w budynku są sklepy, ich 
dzierżawcom wypowiada się umowę 
najmu z co najmniej 3-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia. Najemcy 
lokali użytkowych dzierżawią je na 
zasadzie umowy cywilno-prawnej, w 
przeciwieństwie do najemców lokali 
mieszkalnych, którzy użytkują je na

podstawie decyzji administracyjnych. 
Oznacza to odmienny tryb 
postępowania wobec jednych i drugich.

- Jeśli koszty remontu obiektu  
m ieszczą się w 2-3 miliardach, 
doprowadzamy go do stanu przyzwoitej 
używalności. Z reguły remontujemy 
dach, stropy, stolarkę, podłogi, trzony 
piecowe, poprawiamy elewację - mówi 
wiceprezydent Michał Śmigielski. - W 
ten sposób wartość obiektu wzrasta, tak 
przygotow any ma szansę uzyskać 
maksymalną cenę. Przyszły nabywca 
sam zadba o dokończenie modernizacji 
obiektu. Świetnym przykładem jest tu 
sklep “Moda i S ty l” przy ul. 
Sobieskiego. Nabywcy budynku kupili 
go z rąk prywatnych i zamienili ruderę 
w elegancki obiekt, w całości 
wykorzystywany w celach handlowych.

Miasto, mając na uwadze sprzedaż 
jakiegoś budynku, stara się być jego 
jedynym właścicielem i sprzedać w ręce 
jednego oferenta. Tak jest prościej i 
zyskowniej. W prowadzenie kilku 
w łaścicieli do obiektu i tak w 
przyszłości doprowadziłoby do 
skupienia w łasności w rękach 
najbogatszego, ale miasto straciłoby 
zyski z przetargu i czas. Korzystne

zmiany w izerunku naszych ulic 
musiałyby się wtedy odwlec.

Tak mniej więcej - bo przecież historia 
każdego przetargu miejskiego obfituje 
w odrębne zawiłości - wyglądają kulisy 
przetargów i przemian w wyglądzie 
wielu rybnickich kamieniczek. A efekty 
sprawdźcie państwo sami na 
niedzielnym spacerze.

GRZEGORZ WALCZAK

W przyszły piątek 22 kwietnia br. 
obchodzony  będzie w naszym  
mieście Dzień Ziemi. Z tej okazji 
Sejm ik U czniow ski de lega tu ry  
Rybnik przygotowuje cały szereg 
imprez ogólnomiejskich, w których 
udział mogą wziąć wszyscy chętni, 
bez w zględu na w iek i płeć. 
Szczególnie zaproszenie do wspólnej 
zabawy kierujem y do w szystkich 
m łodych ludzi, którym  nie je s t 
obojętna idea życia w środowisku 
czystym  i nieskażonym . Jedną z 
głównych atrakcji tego dnia będzie 
pochód p roeko log iczny , który  
wyruszy o godzin ie 12.00 spod  
dworca PKP i przejdzie ulicami 
Kościuszki, Chrobrego i Zamkową 
do Rynku, gdzie zostanie przywitany 
przez przedstawicieli władz miasta. 
W pochodzie wezmą udział klasy z 
większości średnich szkół Rybnika, 
mile w idziane będą także osoby 
indywidualne. Warunkiem udziału w 
pochodzie jest dowolne przebranie, 
tem atyczn ie  zw iązane z 
obchodzonym  św iętem . O prócz

ŚWIĘTO
RYBNICKIEGO

RZEMIOSŁA
Z okazji 20 rocznicy otwarcia w 

Rybniku przy u l. Wysokiej Domu 
Rzemiosła i z racji przypadającego na 
dzień 17 kwietnia Dnia Rzemiosła, w 
najbliższą sobotę / 16 kwietnia/ rybnicki 
Cech Rzemiosł Różnych organizuje 
uroczyste ŚWIĘTO RZEMIOSŁA. W 
odświętnym pochodzie z cechowym 
sztandarami rybniccy rzemieślnicy 
przemaszerują z siedziby Cechu do 
bazyliki św. Antoniego, w której o godz. 
16.30 rozpocznie się uroczysta msza 
święta. Na godzinę 18.00 zaplanowano 
akademię, po której dla rzemieślników

wspomnianego spotkania z władzami 
miasta, na Rynku wystąpi również 
teatr “Fabryka absurdu” oraz grać 
będą zespoły muzyczne.

Z im prez tow arzyszących  
obchodom  D nia Z iem i w arto 
w ym ienić w ystaw ę p o łączo n ą  z 
konkursem  prac d z iec ięcy ch  w 
kawiarni “Pod psem”, w godzinach 
od 8.00 do 20 .00, rozm ow ę i 
prelekcję ekologiczną, organizowaną 
o godz. 15.00 w bibliotece miejskiej 
przy u l. Szafranka 7, oraz występ 
zespołów muzycznych w kawiarni 
“Pod psem”.

Podczas im prez na Rynku 
zorganizow ana zostan ie zb iórka 
pieniędzy na wypoczynkowy wyjazd 
w góry dzieci z rodzin ubogich. 
W yjazd będzie m iał m iejsce w 
najbliższy weekend po Dniu Ziemi, 
a jego organizacją zajmą się liderzy 
rybnickiej delegatury Towarzystwa 
Ochrony Praw i Godności Dziecka 
“WYSPA”.

D. GRZESISTA

wystąpi chór “Cantemus” z Państwowej 
Szkoły M uzycznej w Rybniku. A 
wieczorem rozpocznie się doroczna 
rzem ieślnicza zabawa taneczna. 
Rybnickim rzemieślnikom z okazji ich 
św ięta życzymy w szystkiego 
najlepszego! wack

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Ilość lokali
administrowanych
przez

Sklepy Magazyny Biura Lokale
usługowe

gminę 135 8 61 53

innych właścicieli 1860 675 450 1300



Od żag lowca  do bombowca
Do 22 kw ietnia w sali 

wystawienniczej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oglądać można wystawę 
m odelarską, przygotow aną przez 
rybnicki Młodzieżowy Dom Kultury 
i sklep “Świat M odeli” Ryszarda 
Heroka. Plastikowe, kartonowe i 
drewniane modele prezentują trzy

rybnickie modelarnie, działające w 
Młodzieżowym Domu Kultury, klubie 
“Energetyk” przy elektrowni “Rybnik” 
i w Szkole Podstawowej nr 34. Swoje

modele zaprezentow ało także 15 
indywidualnych modelarzy.

Jak powiedział Ryszard Herok, 
wystawa ma na celu przypomnienie się 
po kilkuletniej przerwie środowiska 
modelarzy i pokazanie, co aktualnie się 
w nim dzieje. Dlatego wszystkich 
zainteresow anych prosi się o 

w ypełnienie po 
zwiedzeniu wystawy 
specjalnej ankiety, 
mającej udzielić 
odpowiedzi na 
pytanie, jakie 
d z i e d z i n y  
m o d e l a r s t w a  
interesują obecnie 
tych szczególnych 
k o le k c jo n e r ó w  
najbardziej i jak 
wygląda przekrój 
w i e k o w y  
m o d e la r s k i e g o  
środowiska.

W czasie 
zwiedzania wystawy 
można również 
zdobyć informacje o 
tym, gdzie i kiedy 
odbywają się zajęcia 
p o s z c z e g ó ln y c h  
modelami, a przede 
wszystkim obejrzeć 
można wykonane z 
n i e z w y k ł ą  
s t a r a n n o ś c i ą  
m i n i a t u r o w e  
makiety żaglowców, 

czołgów, bombowców, odrzutowców, a 
nawet szczególnie dziś modnych 
dinozaurów. Zapraszamy!!!

/wack/

Z Jarmuschem 
przez Amerykę

W ubiegły poniedziałek dwoma 
spośród pięciu zaplanowanych filmów 
DKF “Ekran” zainaugurował przegląd 
tw órczości Jim a Jarm uscha. Ten 
amerykański kontestujący i uznany za 
kultowego reżyser, dający sw oją 
twórczością odpór wszelkiej filmowej 
kom ercji, wzbudził spore 
zainteresowanie rybniczan. Przybyło 
wiele osób nie będących członkami 
klubu, co zauważył w czasie 
wygłaszania wstępnej prelekcji prezes 
W. Bronowski.

I wbrew logice, te skromne, czarno-
białe, w dosłownym tego słowa

znaczeniu niskobudżetowe filmy, w 
których praktycznie nie ma akcji, a w 
dialogach najczęściej pojawiają się 
słowa what? i I  don ’t know, ogląda się z 
zaciekawieniem i nie zapomina ich 
zaraz po wyjściu z kina, jak dzieje się z 
wieloma sensacyjnymi, komercyjnymi 
obrazami. Specyficzny humor filmu 
“Poza prawem”, najbliższy chyba 
Piwowarskiemu i jego “Rejsowi”, 
okazał się być bliski również rybnickim 
widzom. Zaskoczyła ich natomiast 
wizja Ameryki w “Inaczej niż w raju”, 
różniła się ona bowiem bardzo od tej, 
jakiej spodziewają się kandydaci na 
imigrantów do USA, biorący udział w 
loterii wizowej.

Z niecierpliw ością czekamy na 
następne filmy przeglądu. Czy barwna 
taśma, jakiej w nich użył Jarmusch, 
ubarwi również obraz Ameryki?

/róż/

"Nowin" ci u nas dostatek...
... można by rzec po przejrzeniu w 

tym tygodniu gazetowych tytułów w 
kioskach naszego regionu. Panie 
kioskarki na sakramentalne: “Poproszę 
“Nowiny”, odpowiadały: “Które?”, 
wprawiając klientów w zdumienie. Do 
wyboru bowiem były: “Nowiny” stare, 
“Nowe Now iny” i “Nowiny 94” . 
Wprowadzenie na rynek nowego tytułu 
prasowego nie jest łatwe i mając tego 
św iadom ość, wydawcy “Nowych 
Nowin” i “Nowin 94” nawiązali do 
starego, sprawdzonego tytułu, 
załatwiając ewentualne roszczenia 
prawne małym słówkiem “nowe” i 
liczbą “94”.

“Nowiny 94” są efektem secesji części 
redaktorów starych “Nowin”, którzy 
"wybrali wolność" i założyli własną 
gazetę.

Ukazanie się tego tytułu 
zapowiedziały rozlepione gęsto we 
wszystkich miastach naszego regionu
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plakaty. “Nowe Nowiny” zapowiedziała 
tylko plotka, głosząca ich powiązanie z 
ruchem konsumenckim. Wydawcą 
gazety jest tajemnicze Centralne Biuro 
“IPiU”. W pierwszym numerze brak 
odredakcyjnego m ateriału, który 
przybliżyłby nam linię programową 
pisma.

Nowe tygodniki za swój teren 
dziennikarskiej penetracji obrały 
dotychczasowy rejon działania starych 
“Nowin”, czyli Rybnik, Wodzisław, 
Jastrzębie, Żory, Racibórz oraz 
okoliczne gminy. Siedziby redakcji 
znajdują się w Rybniku, co czyni z 
naszego miasta prawdziwe “zagłębie 
prasowe”.

Dobrych lub złych, ale zawsze 
prawdziwych n o w i n  nigdy za 
wiele, pożyjemy, zobaczymy, które z 
“N o w i n ” będą je sprzedawać z 
najlepszym efektem.

/róż/

O puchar “GR”
Już po raz 

drugi Szkoła 
Podstawowa 
S p ecja ln a , 
k tó ra je s t  
c z ę ś c i ą  
Specjalnego 
O ś r o d k a  
S z k o l n o -  
W ych ow a
w c z e g o ,  
o rg a n iz u je  

Rejonowy Przegląd Działalności 
Artystycznej Szkół Specjalnych. 
Odbędzie się on 19 kwietnia w auli 
II Liceum O gólnokształcącego w 
R ybniku, zaś rozpoczęc ie  
zaplanow ano na godzinę 9.00. 
P rzeg ląd  będzie m iał charak te r 
konkursu.

M iło nam przypom nieć, że 
głów nym  trofeum  je s t puchar 
p rzechodn i, ufundow any przez 
redakcję  “G azety  R y b n ick ie j” . 
O rgan izato rzy  p rzeg lądu  będą 
wdzięczni wszystkim dobroczyńcom, 
k tórzy  zechcą  podarow ać inne 
nagrody, choćby bardzo drobne, np. 
słodycze czy zabawki.

/K ./

Dziwny świat 
Czesława Niemena

W sob otę  23 k w ietn ia  o 
godzinie 18.00 w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej rozpocznie się koncert 
Czesława NIEMENA, piosenkarza 
m ająceg o  za so b ą  ponad  
trzy d z ies to le tn ią  karierę, zaś na 
swym koncie około dw udziestu  
w ydanych  p ły t. O rgan iza to rem  
koncertu, podobnie jak niedawnego 
w ystępu  S tan is ław a Sojk i, je s t  
rybnickie S to w a rz y sze n ie
Oświatowe “Rodzice Dzieciom". 
W ciąż ro z w ija ją c e  sw ą 
im p re sa ry jn ą  d z ia ła ln o ść
s to w a rz y sz e n ie  je s t  te ra z  
organizatorem  nie pojedynczego 
koncertu, a minitrasy Niemena po 
naszym regionie, czyli występów w 
C ieszynie, Tarnow skich Górach, 
Jastrzębiu, wreszcie w Rybniku.

W pierw szej części koncertu  
p io se n k a rz  p rz e d s ta w i sw oje 
najnowsze utwory, natomiast drugą 
część w ypełnią stare, największe 
przeboje artysty. Natomiast koncert 
odbędzie się pod nieco przekornym 
hasłem  “N ada l dziw ny j e s t  ten 
ś w ia t”, n aw iązu jącym  z jed n ej 
strony do największego przeboju 
Niemena, z drugiej do naszej nieco 
zwariowanej współczesności.

Być m oże w m aju , d z ięk i 
k o le jn y m  s ta ra n io m
S to w a rz y sz e n ia  “ R o d z ice
dzieciom ”, odbędzie się w Rybniku 
k o n c e rt Ja n u sza  “ Y an in y ” 
Iwańskiego i grupy “Tie B reak”, z 
k tó rą  zam ierza  on w ydać p ły tę 
solową. Stowarzyszenie prowadzi 
ró w n ież  rozm ow y z g ru p ą  
“Maanam” .

wack

Dla początkujących 
i zaawansowanych
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Kursy poleca 
Firm a Oświatowa

A t e n d
ul. Korfantego 6, tel. 22-969

P i e r w s ze
Po zimowej przerwie rozpoczął 

tegoroczny sezon Aeroklub ROW. 
Sygnałem  do p ierw szych  lo tów

ze  l o t y
i mistrz świata modeli swobodnie 
la tających  E. C ofa lik . Dwaj 
p ie rw si p o p ro w a d z ą  szk ó łk ę

była konferencja lotno-techniczna, 
poprzedzona walnym zebraniem  
członków Aeroklubu ROW. Udział 
w nie j w z ię li m .in . p rezes 
Rybnickiej Spółki Węglowej SA K. 
Z ając  i d y re k to r  kop. 
“ C h w a ło w ic e ” J. D u tk ie w icz , 
którzy zostali członkami Zarządu 
Aeroklubu ROW.

Na 18 szybowcach, 2 balonach i 
8 samolotach będzie latało w tym 
sezonie 162 członków  aeroklubu 
tw o rząc  se k c je : sa m o lo to w ą , 
szy b o w co w ą, sp a d o ch ro n o w ą , 
balonową, lo tn iarsk ą  i modelarską. 
Wśród nich są mistrzowie świata w 
akrobacji szybowcowej J. Makula 
i T. M ężyk, m is trz  P o lsk i w 
akrobacji samolotowej M. Chmiel

w y czynow ej a k ro b a c ji
szybowcowej na najnowszym typie 
szybowca FOX produkcji polskiej.

P onad to  op ró cz  sportow ego  
la ta n ia  ae ro k lu b  b ęd z ie  dalej 
św iadczył usługi dla w szystkich 
pragnących doznać silnych wrażeń 
w powietrzu czy też poznać uroki 
ziemi rybnickiej z lotu ptaka.

W osta tn ich  dniach m arca na 
lo tn isku  za ję ła  rów nież m iejsce 
eskadra samolotów typu Dromader 
i AN-2 służby przeciwpożarowej, 
która będzie zw alczać nie tylko 
pożary /jeden już  w tym sezonie 
pokonała/, lecz i także mniszkę 
brudnicę - iglastożernego owada, 
niszczącego lasy.

J . Stachura

Zdjęcie z albumu 
czytelników

Z apraszam y 
n a s z y c h  
C zy te ln ików  do 
w s p ó l n e g o  
oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść 
do redakcji z 
c i e k a w y m  
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 
n a j s y m p a
tyczniejszego lub 
n a j b a r d z i e j  
“ o d ja z d o w e g o ” 
zd jęc ia  firm a  
“ E K S P R E S  
FUJI” Rybnik, ul. 
Reja 2 nagrodzi 
b e z p ł a t n y m  
w yw ołaniem  i 
w y k o n a n i e m  
od bitek  z rolki 
filmu.

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

Mam na imię Dorota i mieszkam w 
R ybniku. Z d jęcie , k tóre Wam 
przesyłam zrobione było w tamtym 
roku w "dzień wagarowicza".

Mam oprócz tego propozycję na 
now ą rubrykę do “ G azety  
Rybnickiej” . Gdyby można zrobić 
troszkę m iejsca dla m łodzieży i 
zrobić kącik typu “Poznajmy się” . 
Gazetę czyta dużo ludzi, a jestem  
pew na, że ze w zględu na ta k ą

rubrykę, czytelników by przybyło. 
Poza tym pomogłoby to w zawieraniu 
zna jom ości nie tylko
ko respondency jn ie , bo przecież 
czytelnikami są głównie rybniczanie 
i mieszkańcy okręgu rybnickiego. 
Mój adres: D orota Lewczuk, ul. 
Kominka 39b/28, 44-217 Rybnik.

Na tym kończę ten list. 
Pozdrawiam całą redakcję “Gazety 
R ybnick ie j” oraz w szystk ich  jej 
czytelników.

CZEŚĆ!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W ostatnią sobotę marca w 
kościele o.o. Misjonarzy odbyło się 
spotkanie grupy Anonim owych  
Alkoholików “O d rod zen ie”. 
Przyjść mógł każdy - co miesiąc, 
właśnie w ostatnią sobotę, mityng 
jest otwarty. Spotkania  
rozpoczynają się o 20.30, ale nie 
trzeba przychodzić punktualnie. 
Nie trzeba również pukać.

Na początku w salce AA było pięć 
osób, dwie doszły później. Wszyscy 
mówią, że jest ich tego wieczoru 
wyjątkowo niewielu. Innych pewnie 
odstraszyła deszczowa pogoda.

Na początek ktoś robi kawę i 
herbatę dla wszystkich, ktoś kładzie 
na stole wafelki, zapala świece i 
wszyscy tworzą krąg, łapiąc się za 
ręce, by odmówić modlitwę: Boże daj 
nam pogodą ducha, abyśmy zgadzali 
się z tym, czego nie możemy zmienić. 
Odwagą, abyśmy zm ien ili to, co 
zmienić możemy. Mądrość, abyśmy 
umieli odróżnić jedno od drugiego.

Zebrani czytają 12 kroków i 12 
tradycji AA - założenia i zasady 
ruchu. Wszyscy przedstawiają się 
według form uły: “Na im ię mam  
Andrzej. Jestem alkoholikiem ”. Te 
słowa pow tórzą się przed każdą 
wypowiedzią.

Staszek, który prowadzi spotkanie, 
pyta, czy ktoś ma jakąś radość albo 
problem, którym chce się z innymi 
podzielić. Mówić może każdy. Nie 
wolno mu przeryw ać, ocen iać, 
pouczać, dawać rad. Nie w olno 
mówić o innych ludziach - tylko o 
sobie, o własnych przeżyciach.

Andrzej odzywa się pierwszy: “Nie 
wiem, czy to je s t  radość, czy  
zmartwienie” - mówi. Chciał kupić 
córce w ym arzone spodnie na 
W ielkanoc. Kupił, były za małe, 
wymienił, następne były za duże. 
“Kupiłbym dobre, gdybym myślał o 
tym dziecku, a nie o tym, jak i świetny 
ze mnie ojciec”. Żona i dzieci przyjdą 
do niego na W ielkanoc. To je s t 
radość, ale też obawa, czy uda się 
dobrze przeżyć razem przynajmniej 
jeden  dzień . Od jak ieg o ś czasu 
mieszkają osobno. Andrzej próbował 
odejść ju ż  w cześn iej. “ Tyłek mi 
zmarzł, to wróciłem - opowiada - 
P rzyrzek łem  sobie, że zo s ta n ę . 
Wytrzymałem pó ł roku. ” - Do dnia, 
kiedy przypadkiem usłyszał rozmowę 
żony i teściowej. Myślały, że śpi. W 
ten sposób dowiedział się, że żona 
marzy, by odszedł. “ Tego samego 
dnia znalazłem mieszkanie". Wrócił 
tylko, żeby zabrać rzeczy i ustalić, 
kiedy może się spotykać z dziećmi. 
P rosił żonę, aby pozw o liła  je  
widywać przynajmniej w pierwszą i 
trzec ią  niedzielę m iesiąca. Żona 
wów czas ośw iadczyła dzieciom : 
“Słyszycie? Wasz tatuś chce was 
widywać dwa razy w miesiącu. ” Nie 
zgadzała  się na te spo tkania . 
S kap itu low ała , kiedy A ndrzej 
zapow iedzia ł: “ W n ie d z ie lę
przychodzę po dzieci. Jeżeli mi nie 
pozw olisz ich zabrać, zrobię pod  
drzwiami awanturę. ” A ndrzej 
twierdzi, że kocha dzieci i żonę. Jego 
stosunki z dziećmi są teraz bardzo 
dobre, z żoną fatalne. Jego żona 
wraca do przeszłości, wypom ina 
daw ne krzyw dy, nie w ierzy, że 
Andrzej na dobre przestał pić. “J a  się 
zmieniłem, ale ona tego nie widzi. 
Kiedyś byłem sportowcem, wiem, że 
gdyby mi trener powiedział: “Nie 
przebiegniesz ”, to rzeczywiście bym 
nie przebiegł. Usłyszałem ju ż  nawet, 
że byłem  lepszy, k iedy p iłem . 
Rzeczywiście - wtedy można było 
mnie upokorzyć, potraktow ać ja k  
szmatę - stale byłem na kolanach.

Nie wrócę do takiego domu, jak i 
był, oboje musimy się zmienić, ale ja  
je j  nie mogę do tego zmusić ”. Żona 
Andrzeja nie chce słyszeć o pójściu 
do psychologa, o zmianie własnego 
sposobu postępowania. “N ie  
potrafiłem je j niczego odmówić. ” - 
mówi Andrzej. - “Chciała zobaczyć 
moje mieszkanie, więc zaprosiłem ją  
na obiad. Po ob iedzie zacząłem  
zm yw ać, i w tedy s i ę za c zę ło: 
“D laczego tego w szystkiego  nie

córką, czy to przeczytała i czy może 
mi wybaczyć. A ona odpowiedziała: 
“Nie, tato, nie mogą ci wybaczyć”. 
To był szok, zupełnie nie byłem na to 
przygotow any. Byłem pew ien, że 
powie: “Tak, tatusiu, oczywiście, że 
ci przebaczam ”. Dobrze, że tego nie 
zrobiła. Byłaby nieuczciwa wobec 
mnie i wobec siebie. To mi otworzyło 
oczy. A dziś je s t między nami bardzo 
dobrze. O glądaliśm y program  o 
napastowaniu seksualnym, a później

tego ju ż  nie zo sta ło . A le byłem  
gościówa, kumpli miałem ty lu ...” 

Adam dop iero  na rozpraw ie  
rozwodowej uśw iadom ił sobie w 
pełni, że miał żonę i dziecko. “Ten 
ślub to chyba wziąłem dla żartu, żeby 
się przekonać, ja k  to jest. Już wtedy 
byłem  z inną dziew czyną . Po 
rozwodzie właściwie zacząłem s ię 
zastanawiać, ja k  to się stało, że mam 
żoną, że zrobiłem dziecko. Żeniłem  
się pijany do nieprzytomności".

Adam martwi się 
o córkę - żona 
utrudnia mu z nią 
kon tak t. Adam 
uważa, że dziadek, 
z k tórym
d z i e w c z y n k a  
m ieszka, też je s t 
alkoholikiem, i że 
jego  córka nie 
ro zw ija  się
właściwie. “Zawsze

N o c n eNocne
anonimowych 

alkoholików rozmowy
robiłeś w domu? ” Nie robiłem, bo nie 
pozw ala ła , bo sta ła  nade mną i 
m ów iła: “Ź le! In a cze j m asz to 
robić!” A ja  jestem  taki jak i jestem, i 
tak to będę robił, ja k  potrafią. Ona 
mnie nie widzi, widzi tylko swoje 
wyobrażenie o mnie ”.

Andrzej nie chce się rozwodzić, 
chociaż wszystkie spotkania z żoną 
kończą się aw anturam i. Może to 
w ielkanocne wreszcie pokaże, że 
p o tra fią  spokojnie ze sobą być. 
“D ajm y czasowi c z a s ”, mówi 
Andrzej.

Staszek jest tuż przed rozwodem, 
chce przejść przez to godnie, bez 
scen.
“Nie wiedziałem, że to będzie takie 

przeżycie. ” - mówi. - “Nie wstydzę 
się, że często z tego powodu płaczę ”. 
Martwi się, co będzie dalej, gdzie 
będzie m ieszkał? Może zostać z 
matką, ale chciałby mieć własne 
miejsce. Jak i gdzie będzie mógł 
widywać dzieci? Jego żona nie chce 
o tym rozmawiać, chyba się boi, że 
Staszek zacznie utrudniać rozwód. 
Nie żyją w przyjaźni. “Żona mówi 
mi: Możesz przestać pić, ale swojego 
charakteru nie zmienisz. Widzi mnie 
takim, ja k i byłem, nie jak i jestem.

Ten rozwód, to dla mnie coś, o czym 
będę myślał przez resztą życia, a dla 
sędziego to tylko parą minut w ośmiu 
godzinach p racy - on ma takich  
spraw mnóstwo, ileś dziennie, nie 
przywiązuje do nich żadnej wagi. Na 
rozprawie rozwodowej sędzia mnie 
zapytał, ja k  to możliwe, że ja , na 
takim odpowiedzialnym stanowisku, 
jestem  alkoholikiem. Miałem ochotą 
mu nagadać, ale dałem sobie spokój. 
Są a lk o h o lic y  i na bardziej 
odpowiedzialnych stanowiskach, nie 
leczą  s i ę i n ik t do nich nie ma 
pretensji...

Pamiętam, jak i byłem wcześniej. 
Gdyby nie AA, nie przeszedłbym tego 
spokojnie, bez wybuchów”. Kiedyś 
zachowywał się inaczej, niedawno 
teśc iow a mu opow iedz ia ło , jak  
przykładał żonie nóż do gardła. Nie 
pamiętał tego. “To cud, że je j  nie 
zraniłem, nie zabiłem. To, co stałoby 
się ze mną, to nieważne, ale dzieci... 
Tyle razy mogłem się zabić, jeździłem  
po wódce samochodem. Nie każdy 
dożywa do tego momentu, kiedy  
zaczyna trzeźwieć. ”

Staszek również ma dzisiaj dobre 
kontakty z dziećmi. “Nie potrafiłem  
z rodziną rozmawiać o swoim piciu i 
o krzywdach, które im wyrządziłem, 
od razu zaczynałem  płakać, więc 
napisałem listy do żony i do dzieci. 
Prosiłem  w nich o przebaczenie. 
Potem  spyta łem  m oją 10-le tn ią

zaczęliśmy o tym rozmawiać. Tak 
pow ażnie, dojrzale, bez żadnych  
chichotów. Przy okazji starałem się 
j ą  p rze s trze c  p rze d  różnym i 
niebezpieczeństwami. N astępnego  
dnia, kiedy ją  chciałem przytulić, 
powiedziała mi żartem: “Ja się nie 
mogą przytulać do mężczyzn, mój 
ta tuś mi tego zabron ił. ” Byłem  
bardzo dumny. ”

Staszek często opowiada swojemu 
synowi o własnym dzieciństwie z 
ojcem-alkoholikiem. “Ja się leczę, 
ale mój ojciec dalej pije - do dziś 
właściwie nie mam ojca. Ma 64 lata, 
pije i płacze, bo matka zmarła, kiedy 
był mały, bo kiedyś wywieźli go na 
roboty do N iem iec”.

O jciec A ndrzeja też był 
alkoholikiem . Andrzej zaczął pić 
dopiero po jego śmierci, kiedy miał 
19 lat. “Matka wyszła drugi raz za 
mąż, ja  to akceptowałem, mówiłem 
jej, że to dobrze, że jest jeszcze młoda 
- ale piłem i nie mogłem patrzeć na 
je j  męża, który chciał mi pomóc. 
Dzisiaj mówimy sobie po imieniu, ale 
c zęsto  m ów ię do n iego “ta to ”. 
M iałem  sześcioro  rodzeństw a  i 
dbałem o nich wszystkich - tylko o 
siebie jakoś nie potrafiłem zadbać. W 
AA dopiero nauczyłem s ię mówić 
“n ie ”. B ył taki czas, że  nie  

p rzy jeżd ża łem  na sp o tkan ia  
sam ochodem , bo nie m iałem  na 
benzynę, a nie potrafiłem odmówić, 
kiedy ktoś chciał, żeby go podrzucić 
do domu. Ja, taki gościówa, miałem 
się przyznać, że nie mam pieniędzy? 
Nauczyłem  s ię też d zięki AA żyć  
dniem dzisiejszym. Bo w planowaniu 
to ja  byłem świetny - na rok naprzód, 
na miesiąc. Tylko co mam robić jutro, 
a zw łaszcza  dzis ia j, tego nie  
w iedziałem . Przyw iozłem  kiedyś  
straszną ilość wódki, poustawiałem, 
zapowiedziałem, że to na komunię 
córki. Po dwóch tygodniach nic z

myślałem, że czegokolwiek bym nie 
zrobił, to ja k o ś  s ię wykaraskam. 
K iedy zaczą łem  s ię leczyć, 
uświadomiłem sobie, że narobiłem  
rzeczy, których nie mogę naprawić. 
Je że li będę z je d n ą  kobietą , to 
zostaw ię drugą, je że li  odejdę do 
mojej dziewczyny, ucierpi dziecko. ” 

Wszyscy mówią o tym, że żenili się 
kompletnie pijani i o tym, że ich 
narzeczone w iedzia ły  o 
skłonnościach do kieliszka. Często 
one same też były córkam i 
alkoholików. “Nie mogę przypiąć  
mojej żonie żadnej ła tk i” - mówi 
ktoś. Henryk żywo na to reaguje: “Ja 
też nie mogłem przez 5 lat, bo miałem 
poczucie winy. To ja  byłem ten zły, 
ona - święta, ja  czarny, ona biała. 
M ogła m ieć humory, chandry, 
nerwice, to wszystko była moja wina. 
Po p ięciu latach po raz pierw szy  
odważyłem się powiedzieć: Jest Al- 
Anon, te rap ia  dla rodzin  
alkoholików, idź tam, bo ty też nie 
jesteś idealna, idź do terapeuty. Ona 
je s t córką alkoholika i to chyba nie 
przypadek, że mnie wybrała - do tego 
się przyuczała od małego. Ojciec ja k  
się upił, to chciał porozbijać rodzinę, 
więc uciekali. Potem trzeba było 
posp rzą ta ć , po tem  było dobrze. 
Oczywiście zawsze z moją teściową 
mówiły: ”,Jakby to było dobrze, jakby  
o jc iec  p r ze s ta ł p i ć ". A le k iedy  
przestawał, to one z dnia na dzień 
robiły się coraz bardziej nerwowe, bo 
czekały, kiedy znowu zacznie. No i 
ode m nie tego po d św ia d o m ie  
oczekiwała. Problemy s ię zaczę ły 
wtedy, kiedy przestałem pić, zacząłem 
coś robić dla domu - było mnie za 
dużo. P rzed tem  ona m yśla ła  o 
dzieciach, o mieszkaniu, o wszystkim. 
Mnie trzeba było umyć, położyć spać, 
posprzątać po mnie, następnego dnia 
mi powiedzieć, że jestem  szmata i 
świnia - i było dobrze. Nie byłem w

stanie kupić majtek dla dziecka, to 
było poniżej mnie. Ale godzinami 
mogłem rozmawiać, filo zo fow ać, 
tłum aczyć żon ie  ca łym i dniam i, 
d laczego  ja  p i j ę , p ro sić  o 
przebaczenie, manipulować. A życie 
razem z kimś składa s ię z takich 
rzeczy, ja k  kupowanie majtek, a nie z 
gadania . P rzyjm ow ałem  p o z ę 
filozofa, który doskonale wszystko 
wie, i czułem się bardzo dotknięty, że 
ona nie potrafi przyjąć tych moich 
argumentów i zrozumieć, dlaczego 
p i j ę . A ja k  ona m ogłaby to 
zrozumieć? Urodziła mi syna, uprała, 
ugotowała, stworzyła dom. W takim 
raju nie miałem powodu, żeby pić - a 
j a  p iłem . N ikt, kto nie je s t  
alkoholikiem, nie zrozumie tego. Jak 
zapytasz, czemu ludzie piją, każdy ci 
odpowie: z głupoty, albo dlatego, że 
są p ijakam i. M oże je d e n  na stu  
powie: piją, bo są chorzy. Ja też 
długo tego nie wiedziałem.

N a jg o rszy  był p o czą tek  
trzeźw ienia . K iedy p iłem , byłem  
wódczanym optymistą. Oddać długi? 
Żaden problem! Wybudować dom? Za 
dwa m iesiące będzie! Teraz, ja k  
myślę o budowaniu domu, cały się 
trzęsę, bo wiem, ile to problemów. 
Pierwszy rok trzeźwienia był taki, że 
rzeczyw iście  lep ie j byłoby p ić  - 
wyrzuty sumienia, poczucie niższości, 
przeglądanie tego swojego piciorysu 
stale od nowa. A ja k  manipulowałem! 
Pisałem listy, domagałem się, żeby mi 
przebaczali. Potem zrozumiałem, że 
to nie tak. Mamy zadośćuczynić za 
krzywdy, tak ja k  je s t  napisane w 
zasadach ruchu AA, i kochać. To, czy 
inni mnie kochają, co o mnie myślą, 
to ich sprawa. Nie mogę s ię tego 
dom agać. R ozm aw ianie o tym z 
najbliższym i też nic nie daje, bo 
ludzie chcą być ze sobą albo nie chcą 
- to s ię nie bierze z in telektu, z 
myślenia, tylko z wewnątrz - z serca ”. 
Henryk wie, o czym mówi - jest 
pierwszym z wypowiadających się, 
którego m ałżeństw o przetrw ało . 
“M amy scysje , są czasem  ostre  
słowa, ale moje małżeństwo je s t su
per. Ona m nie w ycią g n ę ła ze 
śm ie tn ika , umyła, ubrała, 
zaprowadziła do terapeuty, właściwie 
za rękę tu przyprowadziła. Bardzo mi 
pomogła. A były takie chwile, że 
myśleliśmy o rozwodzie.

Zm ieniłem  s ię d zięki AA. Nie  
potrzebuję ju ż  głaskania po główce, 
poklepywania po plecach. W pracy 
p ostaw ili p rzede mną kie liszek  - 
odm aw iałem . “D obrze H eniu, 
trzymasz s ię ” . N astępnym razem  
p o s ta w ili k ie lis ze k  - znow u  
podziękowałem. “Dobrze, dobrze, 
H e n iu !” W końcu p r ze s ta li  mi 
stawiać kieliszek - a ja  się poczułem  
d o tk n ię ty! Oni s ię zach o w a li 
norm aln ie , a ja  byłem  bardzo  
zraniony, bo nie było okazji, żeby 
znowu usłyszeć: “Dobrze, Heniu, 
d o b rze !” Tak po trzebow ałem  tej 
pochwały, akceptacji, bo nie miałem 
poczucia  w łasnej wartości. Teraz 
mam to poczucie. Szanujmy się, bo 
nie każdy potrafi to, co my. Wystarczy 
s ię ro ze jrzeć  po  ulicy, żeby  s ię 
przekonać, że nie każdy. ”

Jest jedenasta w nocy. Skończyła 
się p ie rw sza część sp o tk an ia  i 
p rzerw a, spędzona rów n ież  na 
mówieniu o swoich przejściach. Ktoś 
wychodzi, reszta zostaje. Jeszcze 
długo w noc będą słuchać i mówić o 
swoich sprawach ludziom, którzy ich 
rozumieją, bo przeszli przez to samo. 
Im iona boh a terów  zo sta ły  
zmienione. j

KLAUDIA MICHALAK
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Jeszcze trochę serca  
dla serca

Informowaliśmy już w “GR” o 
“Tygodniu d la serca”, który będzie 
organizowany od 17 do 24 kwietnia.
Ogólnokrajowy “Tydzień... "  m a pomóc 
Polakom, wśród których ponad połowa 
umrze na serce, jeśli nie zm ienią 
swojego trybu życia. Wiadomo, że serce 
ma się źle, jeżeli jego właściciel pali, 
mało się rusza, za to tłusto odżywia. O 
alkoholu krążą różne opinie, niektórzy 
twierdzą, że nie tylko nie szkodzi, a 
wręcz pomaga - lecz tylko w małych 
ilościach. Oczywiście stresy też mają 
spory udział w naszych sercowych 
problemach, ale i na to jest sposób: 
medytacje, techniki relaksacyjne koją 
ból istnienia w gąszczu życiowych 
problemów.

“Tydzień dla serca” będziemy mieli 
także u nas w Rybniku. Głównym 
organizatorem je st tutejsza stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna. Danuta 
Mrozek z rybnickiego Sanepidu 
zachęciła do współpracy wiele osób i 
instytucji. Młódź szkolna ma okazję 
wykazać swoje uzdolnienia w konkursie 
plastycznym na temat zapobiegania 
chorobom serca. Jeśli dopisze pogoda, 
na ulice i place m iasta w ylegną 
uczennice Zespołu Szkół Medycznych, 
które będą zachęcać do zdrowego stylu 
życia. Część uczennic przeprowadzi też 
pogadanki w szkołach. Natomiast dla 
pracowników Elektrowni “Rybnik”, 
“Huty Silesia” i “Ryfamy” pogadanki 
przez radiowęzły zakładowe wygłoszą 
lekarze zakładowi. Będzie można także 
zmierzyć sobie ciśnienie krwi - w 
placówkach służby zdrow ia i na

wolnym powietrzu /jeżeli wiosna 
wreszcie zdecyduje się przyjść/. 
Dwukrotnie, 20 kwietnia od godz. 11.00 
i 21 kwietnia od godz. 16.00, będzie 
można wziąć udział w całej serii imprez 
związanych z “Tygodniem dla Serca ", 
które odbędą się w budynku Cechu 
Rzemiosł Różnych przy ul. Wysokiej. 
Oto, co będzie się tam działo: kardiolog, 
dr Józef Meisel wygłosi wykład pt. “Daj 
sercu szansę", po czym odbędzie się 
pokaz ćwiczeń gim nastycznych, 
zalecanych po zawale. N astępnie 
zwycięzcom konkursu plastycznego 
zostaną wręczone nagrody. Kto w tym 
czasie zgłodnieje, będzie miał okazję 
pokrzepić się potrawami o obniżonej 
zawartości cholesterolu, a przy okazji 
wysłuchać uczennicy Technikum 
Gastronom icznego, wygłaszającej 
pogadankę pt. “Produkty i przetwory 
wpływające na obniżenie cholesterolu ". 
A na koniec film o zaletach i pożytkach 
zjedzenia soczewicy i soi. Przy okazji 
będzie można kupić zdrową żywność - 
i to taniej, niż w sklepie! Będą owoce, 
“chude” wędliny, sery, jogurty, soki, a 
dla odżyw ienia urody również 
kosmetyki.

Organizatorzy akcji dziękują firmom, 
które zdecydowały się sprzedawać po 
cenach promocyjnych swoje produkty: 
raciborskiemu “Despolowi”, firmie 
“DiM” z Rybnika, rybnickiej hurtowni 
owoców i warzyw “ O g ro d n ik ” , 
Zakładom Mleczarskim w Rybniku i 
hurtowni kosmetycznej “Rondo”.

K. M.

Już od kilku lat przy rybnickiej 
bazylice działa kuchnia dla ubogich, 
tzw. “Stół św. Antoniego”. Wszystko 
zaczęło się w styczniu 1990 roku, 
kiedy to nagłe 
z m i a n y  
gospodarcze i 
p o l i t y c z n e ,  
za is tn ia łe  w 
naszym państwie, 
s p o w o d o w a ły  
g w a ł t o w n e  
z u b o ż e n i e  
znacznej części 
l u d n o ś c i .
Problem y ja k ie  
stąd w ynikły  
w ziął także na 
swe barki
proboszcz parafii 
św. Antoniego - 
ks. Alojzy Klon.
Postanowił on, w 
porozum ieniu z 
K u r i ą  
D i e c e z j a l n ą ,  
wspomóc w jakiś 
s p o s ó b  
n a ju b o ż s z y c h , 
k tórych  w
k a t a s t r o f a l n y
sposób dotknął nagły wzrost cen. I 
tak oto, po odpow iednim  
przystosowaniu pomieszczeń w domu 
katechetycznym, powstała kuchnia, w 
której wydaje się obiady ludziom, dla 
których często jest to jedyny ciepły 
posiłek  w ciągu dnia. Tylko w 
pierw szym  roku p rzyrządzono  
niespełna 20 tys. posiłków w ciągu 
258 dni roboczych /pon iew aż 
kuchnia ta je s t  czynna od

poniedziałku do soboty włącznie/. 
N ależy je szcze  dodać, iż ponad 
połow ę w ydanych posiłków  
członkowie Zespołu Charytatywnego

STÓŁ
ŚWIĘTEGO ANTONIEGO

rozn ieśli w prost do domu wielu 
obłożenie chorych.

Dziś 16 pań kucharek z tegoż 
Zespołu z wielkim poświęceniem 
codziennie w dwuosobowym składzie 
przygotowuje obiad dla około 35, 
przeważnie starszych osób, których 
nie stać na zakup węgla lub gazu. 
Ponadto z okazji świąt corocznie 
o rganizow ane są dla tych ludzi 
spotkania przy “ciastku i herbacie” w

serdecznej i miłej atm osferze. A 
trzeba uwzględnić fakt, że nie są to 
tylko ludzie z tej parafii, albowiem 
ten “ stó ł ubo g ich ” przyjm uje

 w s z y s t k i c h
potrzebujących  z 
całego Rybnika i 
okolic. Warto też 
nadmienić, iż całe 
to przedsięwzięcie 
u trzym uje się 
w yłączn ie z 
f u n d u s z ó w  
chary ta tyw nych , 
dlatego też wszelka 
pom oc nie tylko 
finansow a, ale 
także w postaci 
p r o d u k t ó w  
spożywczych, czy 
to w arzyw , czy 
nawet chleba, od 
w s z e l k i c h  
szczodrobliw ych  
ofiarodawców jest 
p rzy jm ow ana z 
g o r ą c ą  
w d z ię c z n o ś c ią .  
M ożna więc 
cieszyć się i 
podziwiać postawę 

tych w szystk ich  osób, 
zaangażowanych w tak bezpośredni 
sposób na rzecz pomocy bliźnim. 
Należałoby niekiedy przypomnieć 
sobie, że najubożsi są często bardzo 
blisko nas, niekiedy wręcz ocieramy 
się o nich chodząc ulicami naszego 
m iasta . Mimo to ich obraz w 
zadziw ia jąco  sku teczny  sposób 
przysłaniają nam nasze codzienne 
problemy. Mikael

Od kilku lat w I LO w Rybniku 
prowadzi się tzw. nauczanie domowe 
dla uczniów, którzy nie m ogą 
uczęszczać na planowe lekcje w szkole. 
S ą to młodzi ludzie w różnoraki sposób 
upośledzeni fizycznie. W 
rzeczywistości tylko nieliczne szkoły 
podstawowe i licea decydują się na 
podobną pomoc osobom 
niepełnosprawnym . W skutek 
tuszowania i ukrywania tego problemu 
przez wiele lat, większość z nas nie 
zdaje sobie z niego, niestety, sprawy. W 
rozmowach z trojgiem  uczniów: 
K rzysztofem  Sosną, G rzegorzem  
Wolnikiem, Mariuszem Urbankiem 
przekonałem się jak niełatwo jest być 
zdolnym, pracowitym  lecz 
niepełnosprawnym licealistą. Jedynie 
chęć współpracy ze strony szkoły 
pozwala im na kontakt z wiedzą, rozwój 
intelektualny oraz fizyczny, szersze 
otwarcie się na świat. W I LO daje się 
możliwość - przynajm niej tym 
nielicznym - programowego uczenia się.

Interesujące jest to, że próbuje się 
wprowadzić tych uczniów do szkoły, do 
klas, na lekcje. Jak sami mówią jest to 
rzeczą wyjątkową, dzięki temu mogą się 
kontaktować z rówieśnikami, “oswajać”

się coraz popularniejsza w Polsce, traci 
na razie pełną szansę realizacji, 
przynajmniej w I LO, z powodów 
wyłącznie technicznych. Licealiści 
bardzo szybko zaakceptowali “nowych” 
i zaprzyjaźnili się z nimi. Szkoda, że 
nawet nowe szkoły rzadko są

S ą  w ś r ó d  n a s
sprawnych z samymi sobą odprężyć się, 
dośw iadczyć pracy w grupie, w 
mniejszym napięciu, luźniejszej 
atmosferze niż podczas lekcji vis a vis 
nauczyciela w domu. Uzupełnieniem i 
urozmaiceniem ich edukacji jest praca 
z komputerem, korzystanie z pomocy 
naukowych. N iestety, ogrom ną 
przeszkodą w prowadzeniu takich zajęć 
są bariery architektoniczne. Bardzo 
trudno jest przemieszczać się wózkiem 
na kolejne piętra budynku. Dlatego też 
tylko jeden uczeń, Krzysztof Sosna, 
regularnie bywa w szkole.

Idea szkoły integracyjnej, która staje

wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz 
pozbawione barier architektonicznych.

Uczniowie niepełnosprawni byliby 
pewnie zadowoleni, gdyby ciepło i 
zrozumienie znaleźli w kontaktach z 
“normalnymi” ludźmi również poza 
szkołą. Alex SZOJER

Kronika policyjna

Dłubał bez efektu
W nocy z 4 na 5 kwietnia nieznany 
sprawca usiłował włamać się do sklepu 
spożywczego przy ulicy Mglistej. Po 
urwaniu kłódek wydłubał dziurę w 
drzwiach w okolicy zamka. Swoją 
robotą spowodował straty w wysokości 
1 mln zł, ale nie udało mu się okraść 
sklepu.

Złodziej w areszcie
5 kwietnia o godz. 18.00 przy ul. 1 Maja 
w Chwałowicach patrol 
zmotoryzowany policji zatrzymał w 
pościgu sprawcę usiłowania zuchwałej 
kradzieży i zniszczenia mienia w sklepie 
spożywczym . Pechowy złodziej 
wylądował w areszcie.

Bijatyka w “Zodiaku”
5 kwietnia o godz. 22.00 nieznany

sprawca pobił w barze “Zodiak” klienta 
tego lokalu. Poszkodowany ma złamane 
kości nosa.

Motorowerem w słupek
5 kwietnia przy ulicy Rydułtowskiej w 
Piecach kierujący motorowerem zjechał 
na pobocze i uderzył w słupek 
betonowy. W wyniku wypadku doznał 
złamania rzepki i został odwieziony do 
szpitala w Rydułtowach.

Ukryty włamywacz
W nocy z 6 na 7 kwietnia włamano się 
do restauracji “Silesia” przy ul. 3 Maja. 
Sprawca ukrył się w jednym  z 
pomieszczeń, którego nie sprawdzono 
przed zamknięciem lokalu. Następnie 
wyłamał zamek u drzwi od zaplecza z 
baru piwnego i dostał się do restauracji. 
Po spenetrowaniu pomieszczeń skradł 
alkohol i papierosy. Lokal opuścił przez 
okno kuchenne.

Z okazji rocznicy 
ś l u b u  
najserdeczniejsze 
życzenia dla
G rażyny  i
M a r i a n a  
Grzesista 

składają synowie

Miłej M arzenie dobrego zdrowia, 
wiele radości, pociechy z syna, pociechy 
z męża oraz pociechy z Szefa

życzy Michalina

Połasił się na żyletki
9 kwietnia o 1.00 w nocy patrol policji 
odkrył włamanie do kiosku “Ruchu” na 
Nowinach. Sprawca po wybiciu szyby 
w okienku handlowym skradł 
zapalniczki, gaz, breloczki i żyletki. 
Straty wyniosły 500 tys. zł.

Pijani na jezdni
9 kwietnia o godz. 21.50 przy ulicy 
Rudzkiej pod nadjeżdżającego fiata 
126p wtargnął pijany mężczyzna, 
doznając obrażeń ciała.
10 kwietnia o godz. 20.20 samochód
FSO 1500 potrącił pijanego pieszego. 
Tym razem skutki były poważniejsze. 
Mężczyzna ma złamane udo. Kierujący 
był trzeźwy. /jak/

R o d z in a  n a jw a ż n ie jsz a
Zarówno przez O rg an izac ję  

Narodów Zjednoczonych, jak i przez 
S tolicę A posto lską rok bieżący 
ogłoszony został “Światowym Rokiem 
Rodziny” . W związku z tym na całym 
św iecie odbyw ają się spotkania i 
konferencje, ukazujące funkcjonowanie 
współczesnej rodziny, bądź sugerujące 
jak funkcjonować powinna, by być 
rodziną pełnow artościow ą. Od 
czwartku do niedzieli w Warszawie 
odbywa się XVIII Międzynarodowy 
K ongres R odziny, nad którym 
honorowy patronat objęła D anuta 
Wałęsowa. Jego celem jest promowanie 
zdrowego modelu rodziny, a weźmie w 
nim udział wiele osób z całego świata, 
dostrzegających znaczenie rodziny i 
opowiadających się za chrześcijańskim 
systemem wartości. Seminaria i zajęcia 
warsztatowe poprowadzą specjaliści 
m.in. z Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych, Francji, Włoch, 
Meksyku, Chin czy Gwatemali, a 
gościem kongresu będzie Matka Teresa 
z Kalkuty.

Nad przygotowaniem tej ważnej 
światowej imprezy pracowały od 
października ub. roku poszczególne 
komitety regionalne. W prace komitetu 
katowickiego, którego szefem była 
Anna Knysok, zaangażowani byli 
również rybniczanie. W czoraj w 
Warszawie A ndrzej W inkler, 
przewodniczący regionalnego oddziału 
Towarzystwa O dpow iedzialnego 
Rodzicielstwa, mającego swą siedzibę 
w naszym mieście, a zarazem szef 
rybnickiej Przychodni Leczenia 
Uzależnień, oraz Karol Meissner, autor 
książki “Twoja p rzy sz ło ść ”,
poprowadzili zajęcia seminaryjno- 
warsztatowe, których temat brzmiał: 
“Pomaganie osobom poranionym przez 
aborcję ". Mówi Andrzej Winkler: Nikt 
do tej pory nie wymyślił dla człowieka 
lepszej struktury niż rodzina. Jest ona 
miejscem, w którym może on być 
najbardziej kochany, ale i najbardziej 
zraniony czy skrzywdzony, bo przez 
najbliższe sobie osoby. Rodzina to nie 
tylko przestrzeń dla rozwijającego się 
człowieka, ale również pierwsze wzorce. 
Dziecko uczy się, czym jest małżeństwo,

podglądając własnych rodziców, to jest 
podstawowy wzorzec. Dbanie o jakość 
związku małżonków je st dbaniem o 
dobro całej rodziny - i rodziców i dzieci. 
Dobre rodziny tworzą dobrą 
społeczność. Chaos społeczny je s t

odzwierciedleniem chaosu na poziomie 
najniższym, w rodzinie. To rodzina jest 
miejscem, w którym rozstrzyga się 
sprawa kulturowego i cywilizacyjnego 
rozwoju danej społeczności.

Podejmowanie lokalnych działań na 
rzecz rodzin zagubionych i dotkniętych 
przez różne formy patologii społecznej 
oraz promowanie dojrzałych wzorców 
życia małżeńskiego i rodzinnego leży w 
interesie każdego rozsądnie myślącego 
o przyszłości swojej i innych.

W dniach od 17 do 22 kwietnia 
Tow arzystw o O dpow iedzialnego 
Rodzicielstwa organizuje drugie już 
szkolenie dla profesjonalistów, czyli 
lekarzy bądź psychologów, zajmujących 
się niesieniem pomocy osobom, które 
doznały krzywdy w rodzinach /przemoc 
fizyczna, w erbalna, seksualna/. 
Zainteresowanie tym obszarem wiedzy 
jest wśród rybniczan, jak mówi Andrzej 
W inkler, bardzo duże. Zajęcia 
prowadzić będą specjaliści ze Stanów 
Zjednoczonych i Kanady, a odbywać się 
one będą w formie grup treningowych. 
Jednym ze sponsorów tego szkolenia 
jest Elektrownia “Rybnik”.

WACŁAW TROSZKA
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"Rybnickie" 
ulice

 Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich 

Wielkie starożytne cywilizacje 
zdobywały się na budowanie 
nowoczesnych na miarę tamtych czasów 
dróg, gdyż tylko dzięki nim dało się 
utrzymać komunikację w jesienne i 
wiosenne deszczowe pory. Tak więc 
można rzec, iż drogi łączyły nie tylko 
punkty geograficzne, ale przede 
wszystkim ludzi, umożliwiając im 
wzajemne kontaktowanie się przez cały 
rok. Pierwszy raz dobrodziejstwo 
utwardzanych kamiennych dróg poznali 
starożytni Rzymianie, a Via Appia, Via 
Cassia czy Via Flaminia przeszły na 
zawsze do historii. Przed dwoma 
tysiącami lat również w słowiańskiej 
osadzie na terenie dzisiejszej Polski, w

Biskupinie, mieszkańcy budowali drogi. 
Nie były one kamienne jak u Rzymian, 
lecz z kładzionych obok siebie 
sosnowych bali.

Jak domyślają się historycy, pomiędzy 
X i XI wiekiem n.e. w okolicach 
dzisiejszego “starego kościoła” /kościół 
p.w. MB Bolesnej/ powstała osada, 
która później zostanie nazwana 
“Rybniki” czy “Rybnik”, a usytuowana 
wzdłuż drogi z Raciborza do Krakowa. 
Droga ta, a właściwie trakt handlowy,

nie przypominał oczywiście rzymskich 
dróg. Była to zwykła udeptana ziemia, 
która podczas jesiennej słoty czy 
wiosennych roztopów stawała się 
nieprzejezdnym bagnem. Była ona 
przejezdna jedynie latem i mroźną zimą, 
zaś w pozostałe miesiące Rybnik był 
całkowicie odcięty od świata, tak jak 
pozostałe miasta i wsie pozbawione 
bitych kamiennych dróg. Zresztą nasze 
miasto jeszcze pod koniec XIX wieku 
miało bardzo mało dobrych dróg. Nawet 
Rynek i ulice w centrum były jedynie 
co jakiś czas wysypywane żwirem. Aby 
deszczową porą przejść przez Rynek od 
ulicy Sobieskiego do Raciborskiej, 
brnęło się po kostki w błocie. Dlatego 
właśnie pomysłowi ludzie kładli co pół 
metra wielkie kamienie lub deski, po 

których suchą nogą 
chodziło się po 
mieście. Rzymianie 
nadawali drogom 
nazwy od imion 
budujących je 
urzędników, np. 
“Via A ppia” od 
Appiusza. Jednak 
większości nazwy 
nadawali ich
u ż y t k o w n i c y ,  
w yrażając w ten 
sposób kierunek lub 

funkcję określonego traktu
komunikacyjnego. I tak w Rybniku 
drogę prow adzącą do Raciborza 
nazwano “R aciborską”, do Żor 
“Żorską”, a do Gliwic “Gliwicką”.
Nazwy te przetrw ały w szystkie 
nawałnice dziejowe, choć niekiedy 
wyrażano je w innym języku. Tak więc 
ul. Rudzka w II poł. XIX w. oraz 
podczas II wojny światowej nazywała 
się “Raudenerstrasse”. Gorzej było z 
nazwami ulic, które miały pewne

konotacje polityczne. Zmieniały się one 
w zależności od ideologii państwa, w 
którego skład wchodził w danej chwili 
Rybnik. Przykładowo dzisiejszy Plac 
Wolności przed I 
w ojną św iatow ą 
nazywał się “Neuer 
Ring”, a podczas II 
wojny światowej 
“Adolf Hitler Platz”.
W 1922 roku polskie 
władze Rybnika 
dokonały na dużą 
skalę polonizacji 
nazw rybnickich ulic.
W iększość z nich 
była tłumaczeniem 
na język polski, i tak 
np. “St.
Barbarastrasse” stała 
się ulicą św. Barbary, 
a “Birkenweg” ulicą 
Brzozową. Nazwy, 
które wyraźnie kojarzyły się z dawnymi 
niemieckim i rządam i, zm ieniono 
całkowicie. Pojawiła się wtedy między 
innymi ul. Kościuszki zamiast “Keiser 
Wilhelmstrasse” czy ul. Damrota w 
miejsce “Friedrichstrasse”. Kolejną 
zmianę nazw przeżyły rybnickie drogi 
po II wojnie światowej, kiedy władza 
komunistyczna zapragnęła wprowadzić 
“PRL-owskich świętych” na uliczne 
tablice. Ulicy św. Antoniego patronował 
odtąd Marian Buczek, zaś ul. 3 Maja 
zam ieniła się w ul. Rewolucji 
Październikowej. Zmian nazw ulic 
dokonano również na przełomie 1990/ 
91 roku. Zabieg ten, nie bez sugestii 
m ieszkańców miasta, polegał na 
“odkomunizowaniu” naszych ulic, 
czego dokonano głównie przez powrót 
do nazw przedwojennych.

W tym momencie można też 
wspomnieć o “Ulicach Rybnickich",

jak  nazwano drogi poza naszym 
miastem. Tak więc ul. Rybnicka jest w 
Żorach, W odzisławiu Śląskim, 
Raciborzu, Gliwicach, Mikołowie, 
Knurowie oraz w prawie wszystkich 
podrybnickich wsiach, a także we 
Francji i Niemczech. “Rue de Rybnik” 
/ul. Rybnicka/ istnieje we francuskim 
mieście Saint Vallier, podobnie zresztą 
jak w Rybniku jest ul. Saint Vallier, co

było efektem nawiązania między tymi 
miastami kontaktów w latach ’70. 
Rybnicką nazwano jedną z ulic w 
Niemczech, w północnowestfalskim 
mieście Dorsten. Tamtejsza “Rybniker 
Strasse”, to efekt powojennych losów 
rybnickich Niemców, którzy po 1945 
roku opuścili swoje miasto. Wielu z nich 
wyjechało właśnie do Dorsten. W 
Rybniku natomiast nie ma jeszcze ul. 
Dorsteńskiej, lecz może się to stać 
jeszcze w kwietniu, jako efekt 
organizowanych w naszym mieście 
“DNI DORSTEN”.

Niewykluczone, że jeszcze gdzieś na 
świecie istnieje jakaś ulica, plac, park, 
szkoła, pomnik związana z Rybnikiem? 
Zachęcamy więc do poszukiwań, które 
na pewno opublikujemy na łamach 
“Gazety Rybnickiej”.

MAREK SZOŁTYSEK

Około 1000 kilometrów od naszego miasta w niemieckim 
Dorsten jest ul. Rybnicka /Rybniker Strasse/. Nazwa ta 
sięga swą historią czasów po II wojnie światowej, kiedy 
do tego właśnie miasta wyjechała większość rybnickich 
Niemców. Zdj.: Joachim Lippok

U to p e k
z W ie lopo la  

Starzi ludzie w Wielopolu godali, że 
kto sie żyni w kw iytniu, bydzie 
szczynśliwy i tako pora sie tak gibko 
niy rozleci.

To tyż bez to Anka i Francik obrali 
se drugo niydziela po Wielkanocy na 
swoji wesele. Prowda była możno 
inkszo, bo baby po wsi godały, że Anka 
sie miyni i to co miało być potym, było 
już przed tym. Nojważniyjsze było to, 
że u Anki w doma już tydziyń przed 
weselem wszyjscy stowali na gowie. W 
pyndziałek prziszła obsztelowano, 
nojlepszo kucharka z W ielopola, 
Łucyjka z Pynkalki, kero zaroz zaczła 
u nich rządzić. Najprzod m usiała 
pooglondać, czy majom wszystko 
pokupione wedłog listy, kero ona 
spisała. We wtorek kozała wszystko co 
na kołocz pozbiyrać i pojechali z tym 
do piekarnie u Bobra. Łucyjka 
zarobiała ciasto i prziprawiała, a dwie 
pomocniczki i przi tym pomogały. 
Roboty było mocka przi tym kołoczu, 
bo trza było te ciasto miyńsić, posypka 
robić, na blachy kłaść, syr i mak 
prziszykować na trzidzieści blach. 
Francik musioł z forom dwa razy po 
tyn upieczony kołocz jechać i łeboni 
biczym odganiać, co by mu posypek 
niy popadowali. Na drugi dziyń 
kucharki piyknie tyn kołocz pokroły, a 
Anka z mamom robiyły paketki i pisały 
na wiyrchu kery konsek do kogo jest. 
Na koniec Anka wstyrczyła do kożdego 
paketka konsek merty i roznosiyła ze 
swojom młodszom siostrom w koszyku 
na prani po wszytkich somsiadach. 
Dostowała za kołocz rostomajnte

geszynki. Były to przeważnie serwety 
na stoł, rynczniki, kieliszki i szklonki. 
W jednyj chałpie dostała piykno, 
ryncznie wyszywano garnitura na keryj 
pisało: “STO LOT MŁODYJ PORZE”. 
Byli tyż i tacy co yno obiecali, że i 
potym poślom, ale zapomnieli. /Możno 
se to dzisioj przipomnom, jak to w 
gazecie przeczytajom i to jeszcze 
naprawiom/. Okrojki z kołocza to 
nosiyły kucharki dzieciom 
pod płot, bo kupa ich 
prziszło na wyszczyżki.

Do młodego pana to w 
szczoda na w ieczór 
poprzebiyrane drużki 
Anczyne kołocz zaniosły.
Było to taki wielki serce 
ekstra upieczone, przez 
Anka przystrojone. Piyrszo 
drużka go Francikow i 
dowała i przi tym piykny 
w ierszyk godała.
Francikow i sie jakoś 
miynko zrobiło, jak  to 
słyszoł, ale żodyn niy 
w iedzioł skuli czego.
Możno widzioł, że sie mu 
ta kawalerka kończy, abo tyż z tego, że 
ta drużka tak to piyknie pedziała. 
Francik był wychowany od małego u 
gospodorza, bo ni m ioł łojców. 
O śliźloki mu tak przoli choćby 
swojimu synkowi, godali na wsi, że go 
za swe wziyni jak był mały, ale żodyn 
niy wiedzioł czy to jest prowda. Ale za 
to była prowda, że mu też dali kołocz 
upiyc u Niwelta, bo trzeba było swojim 
posłać i młodyj pani też. W czwortek 
na wieczor trza było z tym kołoczym 
jechać, totyż rano Francik wyciognył 
ze stodoły drabiniok, piyknie go 
nastrojił gałyńziami z brzimu i brzózki. 
Spodniora piyknie wyczojrowoł, bo

była cołko od kurzińców, a trzeba na 
nij siednyć. Na w ieczór prziszli 
kamraci, co mieli z tym kołoczym 
jechać. Byli to: Józik, Antek, Ziguś / 
kery tyż czasym koniami u Hanysa 
jeździł/, Paweł /wysoki karlus, przeszło 
dwa metry/, Sztefan i Richuś. Ziguś 
zaprzągnył karego, Paweł z Józikiym 
wciepli na drabiniok dwa miechy 
szkorupow i potrzaskanych flaszek.

W szyjscy byli poprzeblykani i 
pomalowani po pyskach, że ich poznać 
niy szło, krom Pawła, bo te dwa metry 
niy szło schować. Richuś sie przebroł 
za młodo pani i na brzuchu pod szatami 
mioł zegłowek wstyrczony. Posiodali 
wszyjscy na tyn drabiniok. Richuś 
trzimoł tyn kołocz, a Antek siod na 
miechu ze szkorupam i i groł na 
akordijonie. Było już  ćma, jak  
przijechali do Anki. Paweł zaroz z 
Józikiym symli te miechy i przed 
siyniom wysuli te szkorupy z wielkim 
larmym. Mamulka od Anki wylazła 
przed dźwiyrze i prosiła wszystkich do 
pojszczotka, a Ance kozała gibko te

szkorupy schraniać, bo to do młodyj 
pani noleży.

Richuś, przebrany za młodo pani, 
piyrszy wloz do izby z tym kołoczym i 
udowoł pociepnyto przez Francika 
lipsta, a umioł przi tym płakać choćby 
na prowda. Kucharki sie śmioły do 
rozpuku, a tata od Anki już gorzołka 
loł do kieliszków. Wesoło było jak 
diobli. Jeszcze wiyncyj śmiychu 

narobiył Paweł, bo ściepoł 
głowom ta tabula na keryj 
było napisane:
“ S E R D E C Z N I E  
W ITOM Y” , za nisko 
wisiała. Jak siedli przi stole, 

to cołki czas błoznowali, a już 
najbardzi Richuś. Co stanył 
ze stołka, żeby keliszek 
siongnyć, to mu tyn zegłowek 
z brzucha ślatowoł. Była tyż 
tako moda, żeby z chałpy od 
młodyj pani cosik ukraść, 
totyż Richuś zebroł 
jegeln iczka z jegłam i i 
wraziył jom do kapsy. Sztefan 
zebroł jakiś mały wazonik, a 
Paweł jakoś fotografka z 

cołkom romkom. Antek prawie nic niy 
zebroł, bo cołki czas przigrywoł. Jak 
gorzołka w ypiyli i z chałupy 
w ylazow ali, to Richuś zaczon 
wrzeszczeć, choby go kery ze skóry 
darł. Co się okozało? Tata od Anki sie 
z nim ściskoł na odchodne i przicis go 
ku futrzinie przi tym, a te jegły co mioł 
w kapsie schowane, wlazły mu do 
szłapy. Tak sie to wydało, że 
jegelniczka chcioł zwinyć i mu sie niy 
udało. Tak sie te przedw eselne 
breweryje skończyły.

Za tydziyń bydzie dali o tym weselu.

B. Dzierżawa

W esele 
w W ielopolu

Z kołoczym do młodyj pani. Rys. :B. Dzierżawa

Koncerty 
TEATR ZIEM I RYBNICKIEJ 

Piątek, 15 kwietnia, godz. 18.00, re
cital M ICHAŁA BAJORA, wstęp
90.000 zł
Sobota, 16 kwietnia, godz. 17.00,
koncert folklorystycznego zespołu 
pieśni i tańca “SOBÓTKI” Szkoły 
Podstawowej w Jankowicach, wstęp
15.000 zł

MAŁA SCENA RYBNICKA 
Piątek, 15 kwietnia, godz. 19.00,
koncert grupy jazzowej “PARADOX” 
z Poznania, i niemieckiej grupy 
rockowej “DIE SONIX” w ramach Dni 
Dorsten w Rybniku, wstęp 40.000 zł

Imprezy
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 

Niedziela, 17 kwietnia, godz. 15.00,
program  jub ileuszow y kabaretu 
“DŁUGI”, cena 90.000 zł 
Wtorek, 19 kwietnia, godz. 17.00,
festiwal Hare Kryszna, cena 50.000 zł

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 
Poniedziałek, 18 kwietnia, godz. 8.45, 
10.30, 12.15, “PAN TADEUSZ” w 
w ykonaniu Teatru “M ASKA” z 
Lublina, wstęp 45.000 zł 
Piątek, 22 kwietnia, godz. 10.00 i 
12.00 Gustaw  M orcinek:
“PRZYGODY DIABŁA FAJFERKA” 
w wykonaniu “TEATRU NOWEGO” 
z Zabrza, wstęp 25.000 zł 

DOM KULTURY - Boguszowice 
Czwartek, 21 kwietnia, godz. 9.00 i 
11.00, “GARGAMEL i SMURFY - 
NOWE PRZYGODY” w wykonaniu 

STUDIO MOBILE” z Krakowa

Teatry

Kina
APOLLO

15 kwietnia, godz. 17.00 i 19.00, 16 
kwietnia, godz. 16.00 i 18.00, 17 
kw ietnia, godz. 17.00 i 19.00,
“DEMOLKA” prod. USA,
18 - 21 kw ietnia, godz. 17.00, 
“KSIĘGA DŻUNGLI”, prod. USA,
18 - 21 kw ietnia, godz. 19.00,
“OSTATNI ŻYWY BANDYTA”, 
prod. USA

KF EKRAN przy TZR 
18 kwietnia, godz. 19.00, “MIŁOŚĆ 
PO POŁUDNIU”, prod. USA, reż. 
Billy Wilder

PREMIEROWE przy TZR 
20 i 21 kwietnia, godz. 17.00 i 19.00,
“WICHROWE WZGÓRZA”, prod. 
USA

ZEFIR - Boguszowice 
17 - 21 kwietnia, godz. 17.00 i 19.00,
“BEZSENNOŚĆ”, prod. USA 

VEGA - Żory
15 - 18 kw ietnia, godz. 18.00,
“RODZINA ADDAMSÓW II”, prod. 
USA, godz. 20.00, “KRYZYS”, prod. 
franc.
20 - 21 kw ietnia, godz. 18.00,
“TAJEMNICZY OGRÓD”, prod. 
USA godz. 20.00, “OCZY 
NIEBIESKIE”, prod. pol.

Dyskoteki 
Sobota, 16 kwietnia, godz. 19.00,
MAŁA SCENA RYBNICKA, godz. 
20.00, KINO “APOLLO”

/gw/
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Z arząd  M iasta In fo rm u je
Z a r z ą d  M i a s t a  I n f o r m u j e

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA

Nieruchomość położona jest w Rybniku przy ul. Strażackiej, zapisana w księdze 
wieczystej 115213 działka nr 1403/172 o pow. 622 m kw. 

wartość składnika budowlanego: 47.931.000.- zł
wartość składnika gruntowego: 38.875.000.- zł
łączna wartość nieruchomości: 86.806.000.- zł

Cena wywoławcza: 87.000.000.-zł

Ogłoszenia drobne
TANIO SPRZEDAM  

DZIAŁKI BUDOW LANE.
Żory-Brodek /woda,gaz/, 

700-850 m kw. 
Wiadomość:

Częstochowa, tel. 62-08-19 
do godz. 10.00 i po 20.00.

W r a z i e  p o t r z e b y

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 11 
kwietnia 1994 r. w godz. 9.00 - 11.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 1994 r. o godz. 10.00 w sali nr 37, 
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 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.

PONTUS
poleca swoją SKŁADNICĘ 

artykułów metalowych 
i materiałów budowlanych
w Rybniku na “Kępie popielowskiej” 

ul. Wodzisławska 287 
tel. 27-146, wewn. 329. 

Doskonały dojazd i parking 
oraz plac manewrowy. 

ZAPRASZAMY w godzinach: 
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00, 

sobota 8.00 - 13.00

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997,21-091
STRAŻ M IEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOW E: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 15 do 21 kwietnia, Nova, 
ul. Sobieskiego 11, tel. 27-882, Rybnik

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA.
Nieruchomość położona jest w Rybniku przy ul. Poprzecznej 41, 

zabudowania zapisane zostały w księdze wieczystej KW tom XI - 364 Smolna 
parcela nr 2781/142km i obr. Smolna o pow. 527 m kw. Wizja nieruchomości 
nastąpi w dniu 11 kwietnia 1994 r. o godz. 9.00 - 11.00.

Informuje się, że w II przetargu ustnym nieograniczonym cena wywoławcza 
nieruchomości /zabudowań i gruntu/ wynosiła 295.000.000.- zł. Bliższych 
informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika tel. 
24-168 lub 25-344. Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia w/w 
nieruchomości należy składać do dnia 15 kwietnia 1994 r. godz. 15.00 do 
Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 9.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 1994 r. o godz. 10.30 w sali nr 37, 
1 piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Zastrzegamy sobie prawo nieskorzystania z ofert bez podania przyczyny.

Rybnicka Spółka Węglowa S.A.
Kopalnia Węgła Kamiennego “Chwałowice” 

ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik

ogłasza przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert na sprzedaż 
nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów z nią 

związanych, położonej w Rybniku, ul. Kościuszki 55.

1. Budynek - dwupiętrowy, podpiwniczony wyposażony w instalację siły i światła, 
wodociąg, kanalizację oraz układ centralnego ogrzewania z kotłowni własnej 
zlokalizowanej w piwnicach budynku. Kubatura budynku 4095 m kw.
Cena wywoławcza wynosi: 4.422.757.000 zł

2. Wieczystego prawa użytkowania gruntów działek nr 3183/194 i 4544/198 o 
łącznej powierzchni 0.21.29 ha.
Cena wywoławcza wynosi: 393.439.000,-zł 
Łączna cena wywoławcza wynosi 4.816.196.000,- zł

Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie 
Rejonowym w Rybniku. Dodatkowe informacje można uzyskać w kopalni 
“Chwałowice”, tel. 21-081 do 84 wewn. 5659, 5602.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie kopalni w ciągu 
14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Przystępujący do przetargu 
zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej, 
najpóźniej w dniu przetargu na konto nr 312738-68 Bank Śląski II Oddział Rybnik 
lub w kasie kopalni.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się w poczet ceny. Wadium 
przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wygrywającego 
przetarg.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja o godz. 10.00 w budynku administracyjnym 
kopalni, sala konferencyjna nr 2 2 , I piętro.
Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM!
* pieczątki, druki
* reklamy i szyldy
*  wycinanie liter i grafiki 

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

ALEX

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/
oferuje następujące usługi:

* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie
i przechowanie zwłok 

*wynajęcie kaplicy do pogrzebu
* usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

Os. Południe 37 Tel. 392-134
44-253 Boguszowice Tel.\fax 20-278

Czynne od 9.00 do 17.00 
IV  W ielki Konkurs nagrodam i

PAWILONY HANDLOWE
do kupienia - kredyt (leasing finansowy)

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2
W ywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywanie 

odbitek w czterech formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys z ł, -
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

A RTIS IM AGO-ARTIS

Bogaty wybór biżuterii na każdą okazję
oferują sklepy jubilerskie

ARTIS IMAGO-ARTIS
Powstańców 17 i Korfantego 3 Rynek 2

Codziennie od 9.00 do 17.3 0  w soboty od 9 .00 do 13.00

Autoalarmy "BOXER", 
zamki centralne, 

systemy alarmowe 
i p.-pożarowe DSC (Kanada) | 

i ADEMCO (USA), 
drzwi automatyczne

poleca firma

EL k o n
Rybnik, ul. Prosta 3 

tel./fax 24-401

 B iu ro   
U s łu g o w o -D o ra d c z e
KREDYTY

* remonty samochodów;
* remonty mieszkań,
* imprezy okolicznościowe 

(wesela, stypy, komunie)

LEASING
* środków trwałych 

"Lakiery samochodowe"
Os. Południe 37,

 tel. 202-78

BEZPŁATNE 
PORADY  

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

W pią tk i w godz. 15.00-17.00  
w siedzibie naszej redakcji 
/K ościuszki 54, tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

W y g r y w a

*Buty piłkarskie 
-H UM M EL, RUCANOR, 
PUM A, PATRICK  
*Sprzęt turystyczny  
-plecaki, śpiwory, namioty

Przyjmujemy zamówienia
ul. Kościelna 9 (w bramie), 

tel. 21-358

Ś r o d o w a  
G i e ł d a  C e n o w a

dachówka ceramiczna: 
162.000 z ł  -  m2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
kompleksowe 

usługi 
budowlane

STANISŁAW STAN
Rybnik, ul. Wodzisławska 5, tel. 25-531

KRYCIE DACHU DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ 
OCIEPLANIE+TYNKI STRUKTURALNE 
WOD. KAN. I C.O. INST. ELEKTRYCZNE 
ROBOTY ZDUŃSKIE

malowanie elewacji: k o l o r
 w/g ŻYC ZENIA KLIENTA

Mięso schab
w olow e
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 78-82,4 77 123,4 60

TARG 74 74 150 59

HERMES 80 80 125 64

Owoce/Warzywa jabłka cytryny pomarańcze banany

TARG 4 -  10 20 1 4 -1 8 2 2 -2 8

Miejska 3 8 20 18 27

HERMES 7 20 18 28

Spożywcze m asło cukier jajko mąka

Jan NOGA 8,5 10 2,6 7,5

TARG 10 8,8 1 ,8 -2 ,8 6,3 - 7,3

HERMES 10,5 11 2,6 7,5

Waluty dolar marka czeska francuska

Pewex duży 22100\22300 12850\ 12950 730\738 3800\3900

Delikatesy, ul. Miejska 22100\22300 12850\ 12950 730\740 3800\3900

Hermes 22100\22300 12850\ 12950 732\740 3800\3900
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Judo
Kejza w

Mistrzostwach Europy?
W minioną niedzielę we Wrocławiu 

rozegrano pierwszą turę tzw. ligi 
indywidualno-drużynowej seniorów w 
judo. W turnieju udział wzięło trzech 
reprezentantów POLONII Rybnik. W 
kategorii do 86 kg rybniczanin Artur 
Kejza zajął trzecie miejsce. Start swój 
rozpoczął od stronniczo sędziowanej 
przegranej walki z Markiem Wróblem 
z Bielska Białej. Na początku walki 
sędziowie przyznali jego rywalowi 
problematyczne WAZA-ARI, później 
Kejza wykonał dwie techniki niżej 
ocenione na YUKO. O choć rywal był 
w walce bardzo pasywny, sędziowie nie 
reagowali. Mimo tej przegranej, start 
Kejzy uznać można za udany, w czasie 
turnieju pokonał on reprezentanta 
krakowskiej “W isły” A ndrzeja 
Pęcikiewicza, aktualnego M istrza 
Polski w tej kategorii wiekowej, zaś w 
walce o trzecie miejsce wygrał z 
Grzegorzem Lechem, z którym 
rywalizuje o prawo startu w 
Mistrzostwach Europy Seniorów, jakie 
rozegrane zostaną w Gdańsku od 18 do 
22 maja. We Wrocławiu w kategorii do 
86 kg zwyciężył zawodnik “Śląska” 
Wrocław Marek Pisula. W kategorii do 
71 kg. Michał Rzeszutek przegrał swą 
pierwszą walkę przez wskazanie 
sędziów i nie został sklasyfikowany, 
natomiast w kategorii do 60 kg. 
Krzysztof Mika zajął miejsce 7.

Wszyscy trzej reprezentanci 
“Polonii” Rybnik są jeszcze juniorami. 
W ten weekend Artur Kejza weźmie 
udział w międzynarodowym turnieju 
juniorów w Lyonie. Od jego startu w 
tym silnie obsadzonym turnieju w 
dużym stopniu zależeć będzie jego 
udział w gdańskich Mistrzostwach 
Europy. /Chch/

Rybnicka
Giełda

Samochodowa
Ceny w mln zł. z ubiegłej 

niedzieli 10 kwietnia 
Cena/rok/model
fiat 126p - 63/93, 61/93, 54/92, 48/91/
, 46/90, 40/89/BIS, 38/89/BIS, 27/87, 
26/87, 24/86, 20/85, 17/84, 15/84, 12/ 
84, 15/83, 10/81, 9/80, 
peugeot - 82/87/309 1.3, 80/85/305 
GLD 1.5,
ford 85/85/sierra 2.3D, 79/85/fiesta 
1.6D, 80/93/sierra 2.0 V6,49/81 /escort, 
44/81/escort 1.6, 34/79/fiesta 1.0, 
skoda - 24/83/105L, 21/83/105L, 22/ 
82/105S,
BMW- 33/77/316 
wartburg - 29/87, 13/82, 
daihatsu - 70/86/charade 1.0D, 
nissan - 68/85/sunny 1.7D, 55/85/ 
cherry 1.5,
fiat 125p-49/90, 21/85, 19/85, 15/81, 
12/79,
polonez- 120/92/caro 1.9D, 86/91/caro 
1.5, 75/90, 67/89, 45/87, 27/83, 22/80, 
VW - 118/88/golf 1.8i, 116/87/golf 
1.6D, 33/79/passat 1.3, 28/79/passat, 
25/79/polo, 
tawria - 65/91,
opel - 116/86/omega 2.0i, 92/86/kadet
1.35, 74/85/corsa 1.0, 65/84/kadet 
1.6D, 44/81 ./kadet 1.2, 40/81/kadet
1.3S,
zastawa - 11/79/1.1, 
audi - 180/89/80 1.8S, 58/83/80 1.6, 
54/82/80 1.6D, 
fiat - 105/93/cinquecento 700, 95/88/ 
uno, 57/87/ritmo 1.7D, 71/86/uno 1.3D, 
56/85/ritmo,
mercedes - 41/78/200D, 
łada - 38/85/1.3, 18/81/1.5,
renault - 55/82/9 1.2. /ps/

Piłka nożna   Koszykówka 
K la sa  B

Orzepowice - ROW Rybnik 3:1, 
Gaszowice - Chwałęcice 0:0, Kłokocin 
- Kolejarz Rybnik 2:4, Grabownia - 
Palowice 2:1, Ochojec - Bełk 0:1, 
Dębieńsko - Energetyk II Rybnik 4:2, 
Przegędza pauzowała.
1. Kolejarz Rybnik 13 21 31:15 2. 
Palowice 13 20 27:13 3. Energetyk II 
Rybnik 13 16 27:16 4. Dębieńsko 13 
16 40:34 5. Chwałęcice 13 14 19:20 6. 
Grabownia 13 14 24:26 7. Ochojec 13 
13 25:18 8. Kłokocin 13 13 34:32 9. 
Orzepowice 13 10 16:23 10. Gaszowice 
13 10 19:28 11. ROW Rybnik 13 9 
15:24 12. Przegędza 12 8 18:26 
13.Bełk 13 4 11:31 /J.R./

Siłacze 
z Boguszowic

Od lat reprezentanci Ogniska TKKF 
działającego przy kopalni “Jankowice” 
w Rybniku - Boguszowicach 
zw yciężają w najważniejszych 
zawodach w trójboju siłowym. Nie 
inaczej było na rozegranych w końcu 
marca w Legnicy Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski. Reprezentanci 
TKKF Jankowice we w szystkich 
konkurencjach zdobyli łącznie 43 
medale, w tym 36 złotych, 4 srebrne i 
jeden brązowy, oraz ustanowili 22 nowe 
rekordy Polski. W klasyfikacji 
drużynowej pierwsze miejsca również 
zdobyły panie, juniorzy młodsi i starsi 
oraz seniorzy z Boguszowic.

Indywidualnie tytuły Mistrzów Polski 
zdobyli: w kategorii do 47,5 kg. 
Małgorzata Ściuba /wynik w trójboju 
205 kg/, w kategorii do 63 kg. Izabela 
Grabowska /225 kg/, w kategorii do 
80 kg. Ewa Liszka /235 kg/. Juniorzy 
młodsi: w kategorii do 67,5 kg. Marcin 
Grolik /415 kg/, w kategorii do 75 kg. 
Przemysław Majdanik /450 kg/. 
Juniorzy starsi: w kategorii do 56 kg. 
Maciej Chwałek /340 kg/, w kategorii 
do 67,5 Paweł Wąsowicz /437,5 kg/. 
Seniorzy: w kategorii do 52 kg. Jan 
Kabot /355 kg/ w kategorii do 60 kg 
Marcin Herok /440 kg/, w kategorii do 
67,5 kg. Mariusz Kuczera /600 kg/, w 
kategorii do 125 kg. Rafał Sabat /780 
kg/, w kategorii do 145 kg. Grzegorz 
Kuzior /590 kg/. W kategorii do 75 kg 
wśród weteranów złoty medal zdobył 
Jerzy Bulski /515 kg/.

Tytuły wicemistrzowskie zdobyli 
Dariusz Stypuła w kategorii do 100 kg. 
/570 kg/ i Waldemar Krystoforski w 
kategorii do 90 kg., obaj w kategorii 
wiekowej seniorów.

Za najsilniejszego zawodnika 
mistrzostw uznano startującego w 
kategorii do 125 kg. Rafała Sabata. 
Nic, tylko pogratulować. /Chch/

Na parkiecie 
przed maturą

Trwa rewanżowa runda Rybnickiej 
Ligi Szkół Średnich, w kolejnych 
spotkaniach odnotowano następujące 
wyniki: “Jankowice” - “Budowlanka” 
57:62, “Mechanik-Nower” - L.O. I 
52:48, Ryfama - L.O. II Grambud 
91:118, L.O. I V - “Jankowice” 52:47, 
“Ryfama” - “Budowlanka” 71:80, 
“Budowlanka” - L.O. II Grambud 
81:68, “Jankowice” - L.O. I 55:57, 
L.O. IV - “Ryfama” 57:76. Jak do tej 
pory żadnego m eczu w rundzie 
rewanżowej nie rozegrała jeszcze 
drużyna Z espołu  Szkół 
T echnicznych , czyli popu larne 
Technikum Górnicze. Zespół ten brał 
udział w rozgrywkach wojewódzkich, 
w których zajął trzecie miejsce. W 
tabeli szkolnej ligi prow adzi 
“ B udow lanka” przed L.O. II 
Grambud, L.O. I, “Mechanikiem - 
Nower”, “Jankowicach”, Zespołem 
Szkół Technicznych, “Ryfamą” i 
L.O. IV.

Główny organizator szkolnej ligi 
A ndrzej Zygm unt zam ierza 
zorganizow ać w przyszłym  roku 
szkolnym , poczynając od 
p aźd ziern ik a , system atyczne 
rozgrywki o mistrzostwo Rybnika, 
które można by na przykład nazwać 
R ybn icką L igą NBA, ja k  to 
proponuje pomysłodawca.

W lidze brałyby udział nie tylko 
drużyny reprezentujące rybnickie 
szkoły, ale również reprezentacje 
zakładów  pracy, poszczególnych 
dzielnic czy środowisk zawodowych 
lekarzy, belfrów, biznesmenów etc. 
Przy skrom nej pom ocy K om isji 
Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu 
Miasta, rozgrywkom tym można by 
nadać odpow iedn ią  rangę i na 
przyk ład  ufundow ać puchar 
przechodni. W Prudniku podobne 
rozgrywki, w których udział bierze aż 
18 zespołów, cieszą się olbrzymim 
zainteresowaniem. W Rybniku mogło 
by być chyba podobnie, wszak ludzi 
niezrzeszonych, grających w różnych 
salach i na różnych boiskach dla 
własnej przyjemności, nie brakuje.

/Chch/

Turniej dla szkół 
podstawowych
W sobotę 16 kwietnia o godz. 9.00 

w sali sportowej Rejonowej Komendy
Policji w Rybniku rozpocznie się 
kolejny turniej koszykówki dla 
chłopców z rocznika ’82 i młodszych. 
W grupie pierwszej wystąpią drużyny 
ze szkół podstawowych nr 9, 10 i 26, 
zaś w drugiej grupie drużyny ze szkół 
nr 31, 4 i 5. Czas gry dwa razy po 8 
minut. Chch

W szystkim  żużlowcom RKM-u
gratuluję pewnego i zasłużonego 
zwycięstwa nad pilską Polonią, a 
Markowi Fojcikowi odważnej jazdy 
jaka miała miejsce w ubiegłą niedzielę. 
Życzę dalszej bezpiecznej jazdy i 
samych zwycięstw.
P.S. Marek, za to co zrobiłeś 
na tak trudnym torze należą 
Ci się W ielkie Słowa 
Uznania. Ryszard
Leonard

*  *  *

G ratulacje i najlepsze 
życzenia dla wszystkich  
żużlowców RKM Rybnik za znaczące 
zwycięstwo nad “Polonią” Piła na 
trudnym i rozmokłym torze, a 
szczególnie dla młodzieżowca Marka 
Fojcika za odważną, bojową i bez 
respektu jazdę. TAK TRZYMAĆ!

Życzą Rajmund F., Marek K, bracia 
Stefan i Antoni Zydek, “Klan P” - 
Andrzej i Tomasz, wszyscy z 
Zam ysłowa oraz M ałgorzata i 
Tadeusz Kiełkowski

* * * *
Z okazji setnego spotkania Rybnickiego 

Speedway Fan Clubu 
wszystkim jego członkom oraz 
Prezesowi tego Clubu 
Stanisławowi Drąszczykowi i 
jego “bankierowi” Jerzemu 
Dywelowi wszystkiego 
najlepszego, następnych stu 
owocnych spotkań, wiele 

emocji na zawodach i zadowolenia z 
postawy swoich ulubieńców 
życzy senior klubu Rajmund Fuchs 
PS. Pozdrowienia i życzenia dla 
inicjatora i założyciela klubu Wacława 
Troszki

Żużel Żużel

RKM przyspiesza
W izyta “P olonii” Piła, która 

wzmocniła się znacznie pozyskując 
Zenona K asprzaka, Jana 
Krzystyniaka oraz samego Hansa 
Nielsena wywołała w Rybniku duże 
zainteresow anie. “Profesor
speedway’a” niestety nie wystartował, 
robiąc miejsce Czechowi Milikowi.

W przedmeczowych rozmowach 
trener gości Andrzej K oselski i 
menedżer Włodzimierz Niemirski nie 
kryli, iż liczą się z porażką własnego 
zespołu. Nie spodziewali się jednak 
klęski. W drużynie RKM-u z numerem 
13 został zgłoszony Lars Henrik 
Joergensen, który w dwóch poprzednich 
sezonach startował w zespole z Piły. 
Kibice z niepokojem patrzyli w niebo, 
otw ierając parasole. Deszcz, na 
szczęście niezbyt ulewny, towarzyszył 
żużlowcom od początku do końca 
zawodów. Tor stawał się coraz 
trudniejszy i niebezpieczny, a różnica 
czasów zwycięzcy pierw szego i 
ostatniego wyścigu wyniosła prawie 10 
sekund.

W zespole gospodarzy nie było 
słabych punktów, nawet młodzieżowiec 
Marek Fojcik, nie zrażony upadkiem 
w swoim pierwszym starcie, poczynał 
sobie bardzo dzielnie, przywożąc w 
kolejnych wyścigach 1 oraz 2 punkty. 
Po czterech startach Bem, Pawliczek 
oraz Korbel i D. Fliegert mieli na 
koncie po 9 pkt. i zostali wyznaczeni 
przez trenera Gryta do dwóch ostatnich 
wyścigów. Pierwsza i najlepsza w

meczu para Bem-Pawliczek wygrała 
15. wyścig podwójnie, ustalając wynik 
meczu na 61:29 na korzyść RKM-u.

W zespole gości brak było 
zdecydowanego lidera, a szczególny 
zawód dla dość licznie przybyłych 
kibiców z Piły sprawili Jan Krzystyniak 
/sprawca karambolu w 3. wyścigu/ oraz 
Vaclav Milik. Na głównej trybunie 
widzieliśmy prezesów wielu spółek, 
które sponsorowały poszczególne 
wyścigi. Jeżeli będzie podobnie w 
następnych meczach, to przyszłość 
żużla w Rybniku rysuje się w coraz 
bardziej różowych barwach. Po 
dwóch rundach RKM zajmuje 
zdecydowanie pierwsze miejsce w 
tabeli, które powinien zachować po 
derbowym pojedynku ze Śląskiem 
Świętochłowice. Mecz ten zostanie 
rozegrany na Skałce w niedzielę 17 
kwietnia o godz. 16.00.

RKM RYBNIK - POLONIA PIŁA
61:29
RKM: Pawliczek 12/1,3,3,2,3/, Bem 
11/2,2,2,3,2/, D. Fliegert 11 /l ,2,3,3,2/ 
, Korbel 9 /3,2,1,3 D/, Joergensen 7 /
3.0. 2.2/, Tudzież 8 /2,3,3/, Fojcik 3 / 
U, 1,2/, K. Fliegert NS 
POLONIA: Okupski 8 /3,1,2,1,D,1/, 
Gała 7 /U ,3,D ,1,3/, Kasprzak 6 /
2.3.0. 1.0/, Milik 1 /0,0,1 /, Krzystyniak 
1 /W,1/, Dobrucki 5 /1,2,1,1/, Dubicki 
1 /1,0,0/, Rzepka 0/0,0/,
NCD - 68,15 sek. K. Okupski w 
pierwszym wyścigu. J.C.

Nowa twarz w rybnickiej drużynie 
Duńczyk Lars Henrik Jorgensen.

Zdj.: wack

Udany początek 
sezonu cyklistów

Niepewna aura nie przeszkodziła 
prawie setce miłośników rowerowych 
eskapad popedałować w osta tn ią  
niedzielę na camping w Rybniku - 
Kam ieniu, gdzie w yznaczyła im 
spotkanie Komisja Turystyki Kolarskiej 
rybnickiego oddziału PTTK. W “zlocie 
gwiaździstym” wzięli udział cykliści nie 
tylko z Rybnika, ale również z Gliwic, 
Jastrzębia, Knurowa, Leszczyn, 
Raciborza, Wodzisławia, Żor, a nawet 
z Rudy Śląskiej i Tychów! Na pierwszej 
wiosennej biesiadzie, wokół 
tradycyjnego ogniska, spotkali się w 
Kamieniu am atorzy rowerowej 
turystyki, wymieniając doświadczenia i 
umawiając się na następne wyprawy. 
Organizatorzy obdarowali upominkami 
65 letniego Władysława Zyteckiego - 
najstarszego, 4,5 letniego Marka - 
najmłodszego uczestnika zlotu. Maluch 
był członkiem  rodzinnego, 6- 
osobowego teamu Krotofilów, którzy 

i są godnym upow szechnienia 
przykładem  rowerowej pasji. 
Wyróżniono także najliczn ie jszą 
zorganizow aną grupę z Żor oraz

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

Jestem uczniem jednej z rybnickich 
szkół średnich i jak większość swoich 
kolegów stałym czytelnikiem rubryki 
sportowej.

W ostatni piątek przechodząc koło 
kiosku akurat nie miałem pieniędzy, ale 
ze względu na zdjęcie żużlowców na 
pierwszej stronie pożyczyłem od kolegi 
3000 zł i kupiłem “Gazetę Rybnicką”, 
bo spodziew ałem  się jak  zwykle 
ciekawego artykułu o żużlu pióra pana 
Troszki. Bardzo się rozczarowałem, bo 
nie było p. Troszki, a pieniądze muszę 
oddać. M.C.

przybyłych z najbardziej odległego 
zakątka - Tychów. W konkursie na 
najciekawszy opis trasy dojazdowej 
nagrodzeni zostali: Józef Woryna oraz 
rodzina Piekoszowskich z Żor.

Zainteresow anie uczestników  
spotkania wzbudziło bogate stoisko z 
roweram i, sprzętem  i ubiorami 
kolarskim i, prowadzone przez 
Andrzeja Szpitalnego. W zjeździe 
uczestniczył także, chwaląc jego 
organizację i atmosferę, propagator 
cyklistyki, szef Regionalnej Rady 
Turystyki K olarskiej PTTK w 
Katowicach Stanisław Radomski.

Cieszymy się, że to dzięki anonsowi 
w “GR” niektórzy uczestnicy 
dowiedzieli się o planowanej imprezie.

Szczęście organizatorów , z 
przewodniczącym Komisji Turystyki 
Kolarskiej oddziału PTTK w Rybniku, 
byłoby pełne, gdyby lobby rowerowe w 
naszym mieście było tak silne, by 
przeforsować budowę rowerowych 
ścieżek. Mówi się o tym od dawna, 
niestety, na dyskusjach się kończy. 
Jeżdżenie rowerem zatłoczonym i 
ulicami i drogami staje się coraz 
trudniejsze, a przede wszystkim  
niebezpieczne.

A to przecież rowerowe wycieczki są 
optym alną form ą aktywnego 
wypoczynku. Dziwi też niewielka ilość 
młodzieży szkół średnich czy w wieku 
studenckim, biorącej udział w zlocie. 
Czyżby wystarczały dyskoteki? W.R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 9



Pod znakami zodiaku

Mimo wiosennych chłodów dzieci z przedszkola nr 5 chętnie bawią się na dworze.
Zdj.: wack

LOKOMOTYWa
Stoi wyborcza lokomotywa - 
Ważna ogromnie, lecz nierychliwa.
Czasu ubywa.

Radnych potrzeba z górą czterdzieści.
Sam nie wiem, który z chętnych się zmieści.
Niech kandyduje tysiąc działaczy,
Lecz niechaj wiedzą, co praca znaczy!
Jak w pocie czoła trza się natężać!
W stu nie udźwigną, taki to ciężar!

M er ma k o s z :
- Roman, g r o s z ?
- Henryk ? - z u c h !
- Andrzej ? - w R U C H !

Nie ruszą powoli - jak żółw - ociężale,
Od startu podążą w R O Z W O J U  wytrwale.

Gładko? Nie! Lekko! Nie! Ale wciąż w dal,
Jak gdyby to byli siłacze, aż żal,
Że w służbie R Y B N I K A  - choć praca się toczy - 
Niejeden dał zdrowie i w biegu uskoczył.
Ich serca turkocą, i puka, i stuka to:
Tak to to, Rybnik to, Rybnik to, Rybnik to...
8 .04.94 /Biedny Tuwim w grobie się przewróci /-S .

Poziomo: A/ zagięcie z łomem, B/ powstaje po dzieleniu, C/ 
helikopterek nad stawem, D/ w ciemno - gdy w blasku 
reflektorów, E/ kosztowna szosa, F/ metal w skandalu, G/ życia 
lub przeżycia, H /ja k a  matka taka..., I/ opasuje ziemię, J/ 
mikrogwiazdka 
Pionowo: 1/ fachowe rozczarowanie, 2/ w biały dzień, 3/ mebel 
miłości, 4/ srogi Iwan, 5/ bierzesz ją  u krawca, 6/ leżą latem, 
jeżdżą zimą, 7/ rzeźbi w drewnie, 8/ jego siostrę leczyli w 
piekarniku, 9/ płotek na nodze bramkarza hokejowego, 10/ 
rzymska bogini z łukiem.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie 
po uporządkowaniu liter wg szyfru: B-5, A-5, J-10, E-4, 
G-4; C-2, J-9, H-8, G-10, F-6; - I-4, A-2, G -1, B-10; F-6, A- 
9, E-3, F-9, F-6, A-4, B-8
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty 
ukazania się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na 
kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklepy jubilerskie 

"Artis”
i ”Imago-Artis" 

z Rybnika

BARAN- Twoje wzniosłe ideały przegrają, niestety, w konfrontacji z naszą egzystencją.  
W tej sytuacji musisz obniżyć loty i przystąpić do prostej rywalizacji, uruchamiając 
przy tym instynkt samozachowawczy.
BYK - Reprezentowane przez Ciebie pryncypialne stanowisko i rozsądek graniczący z 
postawą asekuracyjną są dosłownie kulą u nogi partnerów patrzących dalej i szerzej. 
Jeżeli nie zweryfikujesz postawy, możesz obudzić się... bez współpracowników. 
BLIŹNIĘTA - Porażka jest bolesna tylko wtedy, gdy wynika z długotrwałego procesu. 
Jeżeli więc w to przedsięwzięcie nie zaangażowałeś zbyt wielu sil i środków, łatwiej 
będzie ją znieść. Będzie to niepowodzenie o którym szybko zapomnisz.
RAK - Nie warto zabiegać o kogoś kto wykręca się, jak piskorz, co rusz stawia Cię w 
niezręcznej sytuacji, a swój związek z Tobą traktuje jak więzienie. Nie daj się nabrać 
na pozorną uległość, to nie potrwa długo...
LEW - Nie poddawaj się iluzjom i nie wierz w pochlebstwa, których nie szczędzi Ci 
ostatnio otoczenie. Sam znasz swoją wartość i wiesz, że ostatnie sukcesy zawdzięczasz 
tylko sobie, a ich ocena należy do zwierzchników, a nie pochlebców.
PANNA - Przed Tobą rozwiązanie sporego problemu. Na szczęście Twoja wyobraźnia 
i ścisłość myślenia równoważą się wzajemnie, co daje nadzieję na pomyślny wynik, 
szczególnie, że z partnerami osiągniesz satysfakcjonujące porozumienie intelektualne. 
WAGA - Ponieważ Ty i Twój partner w jednakowym stopniu szukacie niezależności, 
Wasz związek przypomina trochę grę w ciuciubabkę. Co jest urocze na chwilę, może 
być męczące na dłuższą metę, spróbuj więc zapobiec krachowi, dając szansę na 
kompromis...
SKORPION - Źle znosisz ograniczenie pragnień i życiowej ekspansji. Zbliża się jednak 
okazja, która mogłaby zaspokoić Twoje zawodowe ambicje, pod warunkiem, że dasz z 
siebie wszystko. Czy stać Cię na to?
STRZELEC - Coś wciąż Cię gna do działania, a swoją inicjatywą i entuzjazmem 
porywasz innych. Kiedy efekty będą widoczne, możesz liczyć na dziękczynne hołdy 
ludzi, którzy nie liczyli aż na taki sukces. To będzie bodźcem do następnego zrywu! 
KOZIOROŻEC - Zbyt opieszale zabierasz się do wyznaczonych Ci zadań. Partnerzy 
dystansują Cię niebezpiecznie, a Twoja powolność jest wprost proporcjonalna do ich 
szybkości. Ocknij się, bo kiedy znikną za rogiem, będzie za późno!
WODNIK - Dzięki łatwości w nawiązywaniu kontaktów i szczeremu usposobieniu, 
staniesz się pomocny jako mediator w ważnej sprawie. Część splendoru 
wynegocjowanego kontraktu spodnie na Ciebie. W najodpowiedniejszym zresztą 
momencie!
RYBY - Jeżeli tkwiące w tobie sprzeczności zostaną zdominowane przez najlepsze 
cechy Twojego charakteru, jest szansa na sukces! Bardziej potrzebna będzie rozwaga 
i analiza sytuacji, a mniej intuicja, którą się najczęściej kierujesz...

Niebiesko
mi...

Fatałachy z naszej szafy

O ile kolory naturalne czyli ekri, beże, a także biały, 
o którym było ostatnio, przewijają się ciągle w 
wiosenno-letnich kolekcjach, o tyle lansowane teraz 
intensywnie niebieskości i granaty to ogromny wybuch 
mody na te kolory. Panowie powinni być 
usatysfakcjonowani, bo przecież niebieski to ich 
ulubiony kolor, u pań oczywiście... Te romantyczne 
błękitne sukienki, te duże, niebieskie oczy... Ale nic z 
tego, bo to nie te niebieskości, o których panowie 
marzą. Najmodniejsze są bowiem jakby wypłowiałe, 
celowo postarzałe na kształt i podobieństwo roboczych 
drelichów  granaty, ale rów nież blady, sprany 
jasnoniebieski lub ich połączenie z beżem /!/ czy ekri.
Utrzymały się drobne wzorki na granacie, jakieś biedne 
dwukolorowe kwiatki, kratki... Są z tego szyte 
fartuchowe sukienki, spodnie ogrodniczki, zwykłe, 
długie spódnice, lekkie marynarki itp.

Tym razem granat i kolor niebieski nie powinien więc 
nam się kojarzyć głównie ze stylem marynarskim, jak 
do tej pory. Choć oczywiście w lecie trochę marynarzy Musicie uwierzyć na słowo,
wyjdzie na nadmorskie promenady, ale to nie będzie że ta fartuchowa sukienka jest 

  w oryginale granatowa...juz żadna nowość. Wróżka

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

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu 
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/.

-  Francek, skąd mosz nowy rower?
- Ach, wiesz, byłech z Mariką na 
kąpielisku. Kąpalim y się , potem  
całowalimy się, potem my sie już zaś 
kąpali, a potem... a potem Marika 
pedziała: “A teroz se Fracik weź to, na 
co mosz ochota”. No to mie nie trza 
dwa razy godać. Łaps za koło i ju ż  
moje.

- Antek, my ju ż momy telefon!
- Tegoch nie wiedzioł!
- Jak to, to ty nie czytosz książki

Ś l ą s k i e  
b e r a n i e

telefonicznej?

Antek i Francek poszli na mecz. Naroz 
Karlik patrzy na Antka i powiado:
- Coś ty taki blady jak  płachta?
-  No pa trz , Francka szlag trafił! 
Pomyśl, że mie sie to mogło stać?

Antek i Francek poszli sie kąpać. 
Antek słyszy: “Ratunku!" Wskoczył i 
wyratował przyjaciela. Francek jeszcze 
cały mokry pado:
- Dziękuja ci bardzo, jak ty się kiedyś 
będziesz topił, też do wody wskocza i 
cie za włosy chwyca i wyratuja!
- No ja, ale jo  jest łysy.
- To bych poczekoł aż ci włosy urosną!

Antek i Francek wybrali sie do fryzjera. 
Antek pado po drodze:
- Ty Francek, jakbyś mi tak gwóźdź 
wbił do głowy, to by se fryzjer zepsuł 
maszynkę, wyłomoł by zęby, zrobimy 
to?
- Dobrze - pado Francek - biera i wala. 
Wziął gwóźdź i chce wbić, ale Antek 
coś się zatrząsł.
- Co to? Strach cie oblecioł?
-  Nie, ino tak m yśla, żebyś tego 
gwoździa nie minął, bo bych wtedy 
pieronie prosto w łeb dostoł!

Antek i Francek mieli młyn. A nad 
młynem była rzeka i oni tak co dzień 
prosto z okna do tej rzeki wskakiwali i 
kąpali sie. Roz jednak pojechali do 
Opola i zam ieszkali w hotelu  
dworcowym. Dostali izba na samym 
wierchu. Rano Antek patrzy przez 
okno, widzi czysto woda i “plusk”, ju ż 
wskoczył. Jak ju ż mioł wpaść, ryczy:
- Francek, nie wyskakuj. Odra 
zamarła i wyglądo jak  asfalt! 

Antek i Francek mieli motor. Antek 
pado:
- Jada dziś do miasta, jedziesz ze mną?
- Pojada, ale w przyczepie!
No i pojechali. Francek coś tam po 
drodze wołoł, coś wrzeszczoł, ale huk 
był taki, te  Antek nic nie słyszoł. Jak 
przyjechali, Antek pado:
- Prędko, pra?
- Dobrze ci godać! - pado Francek - 
ledwo dysząc, czy ty wiesz, ż e ta 
przyczepa była bez dna!?

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides

 NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

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

 9 .00-17 .00
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Czy nauka różni się czym
kolwiek od innych postaci naszej wie
dzy? Czy jesteśmy w stanie odróżnić 
teorię naukową od potocznych wypo
wiedzi? “Oczywiście, że tak”, intu
icyjnie i bez wahania odpowiedziałaby 
większość z nas na tak sformułowane 
pytania, być może nawet z pewnym 
zdziwieniem, że o coś takiego można w 
ogóle pytać. W powszechnej świado
mości kryterium pozwalającym oddzie
lić naukę od nie-nauki jest Metoda 
naukowa, słowo, które w ustach laika 
brzmi prawie jak magiczne zaklęcie.

Feyerabenda. Postuluje on mianowicie 
rozdział nauki od państwa. “Chociaż 
Amerykanin może wybrać dowolną 
religię, nie wolno mu żądać, aby jego  
dzieci uczyły się w szkole magii, a nie 
nauki. Panuje rozdział Kościoła od 
Państwa, ale nie ma rozdziału nauki od 
państwa" . Należy "uwolnić społeczeń
stwo od ciężarów ideologicznie sko
stniałej nauki, tak samo ja k  przodkowie 
uwolnili nas od więzów Jedynej Praw
dziwej Religii".

Paul Feyerabend zmarł na 
raka kilka tygodni temu w wieku

Anarchia jako metoda
Jak przystało na zaklęcie, 

jest to także słowo tajemnicze, bo czym 
tak naprawdę jest owa Metoda? Czy jest 
czymś w rodzaju przepisu z książki 
kucharskiej, dzięki któremu zawsze i w 
każdych okolicznościach otrzyma się 
wiedzę obiektywną i pewną? Takie 
wyobrażenie o nauce, rodem z dzie
więtnastego wieku, ma pewnie wciąż 
znaczna część społeczeństwa, a pewnie 
i samych naukowców. Pozytywizm w 
nauce należy już jednak do przeszłości. 
Pierwszy cios zadał mu Popper. Lakatos 
i Kuhn wprowadzali coraz więcej ele
mentów subiektywnych, aż wreszcie 
Paul Feyerabend ogłosił, że coś takiego 
jak m etoda naukowa w ogóle nie 
istnieje.

Paul Feyerabend miał okaz
ję obserwować z bliska rewolucje w filo
zofii nauki, które dokonały się w 
połowie naszego wieku. Wychował się 
w środowisku pozytywistycznego Koła 
Wiedeńskiego. Później studiował u 
Karla Poppera w Londynie, jest autorem 
przekładu jego Open Society and Its 
Enemies na niemiecki. Szybko jednak 
popperowski racjonalizm krytyczny 
przestał go zadowalać, stawał się coraz 
radykalniejszym pluralistą.

Zaczął oto twierdzić, że 
żadna z dotychczasowych metodologii 
nie odniosła sukcesu. Pobieżne przestu
diowanie historii nauki pozwala dojść 
do wniosku, że nie istnieją żadne reguły 
rządzące odkryciami naukowymi. 
Wszystkie metodologie mają swoje 
ograniczenia i jedynym nakazem, który 
ma sens, jest: “wszystko wolno”. “Any
thing goes” - taką dewizą, brzmiącą jak 
współczesna wersja “panta rhei”, po
winni kierować się naukowcy. To co 
im pozostaje, to oceny estetyczne, sądy 
smaku, przesądy metafizyczne, pragnie
nia religijne, czyli krótko - subiektywne 
życzenia.

Feyerabend dziwi się, dla
czego nauka uznawana jest za para
dygmat racjonalności, jak gdyby było 
wiadomo, że nowoczesna nauka jest 
lepsza od magii lub od nauki arystotele
sowskiej. Pisze, że Lakatos (który na 
bazie popperowskiego falsyfikacjo
nizmu rozwinął teorię programów ba
dawczych) uznaje wiedzę naukową za 
oczywistą, lecz nie wykazuje, że jest 
ona czymś lepszym od wiedzy czarow
nic i szamanów.

Jeżeli przyjm iemy taki 
punkt widzenia, to mniej szokującą 
wyda nam się następna konkluzja

siedemdziesięciu lat. Pozostawił po 
sobie liczne publikacje, których same 
tytuły wystarczyłyby za streszczenie 
jego poglądów: Against Method. Out- 
line o f an Anarchistic Theory o f Know- 
ledge (Przeciwko metodzie. Szkic 
anarchistycznej teorii poznania), Scien
ce in a Free Society (Nauka w wolnym 
społeczeństwie), czy How to Defend 
Society Against Science (Jak obronić 
społeczeństwo przed nauką). Pomysły 
Feyerabenda były niezwykle popularne 
na am erykańskich uniwersytetach, 
zwłaszcza w latach sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych. Jest w jego ideach 
coś z klimatu epoki młodzieżowych 
buntów, choć sam nie brał w nich 
udziału. Jako wykładowca uniwersyte
tów Berkeley, FU Berlin i ETH Züurich, 
gdzie spędził ostatnie lata swojego 
życia, bez względu na wszystko prowa
dził zajęcia, które przypominały zwykle 
bardziej krym inał niż zwyczajny 
wykład.

J a c e k  P ie tru c h a

W 1515r. w Wiedniu doszło 
do podpisania umowy dynastycznej 
między Habsburgami i Jagiellonami, w 
myśl której Ludwik Jagiellończyk, król 
Węgier i Czech, jeśli nie doczeka się 
męskiego potomka, dziedziczącego oba 
królestwa, przejdą one we władanie 
Habsburgów. Klęska Ludwika pod 
Mohaczem doznana od Turków w 1526 
roku doprowadziła do zajęcia przez 
Habsburgów Czech wraz ze Śląskiem 
oraz zachodnich Węgier. Resztę Wę
gier zajęła Turcja. Na Śląsku wymierają 
Piastowie będąc poddanymi Cesarzy 
Rzymskich Narodu Niemieckiego, 
władców Austrii. Księstwem Opolskim, 
w którym był także Rybnik, bezpośred
nio zarządzał ostatni Piast opolski, Jan 
II Dobry (1497 - 1532). Pozostawił po 
sobie testament polityczny, zawierający 
najistotniejszy punkt dotyczący powo
łania sejmiku stanowego Księstwa 
Opolskiego, zrzeszającego przedsta
wicieli wszystkich wolnych stanów (w 
tym również m ieszczan). Innymi 
Piastami, także lennikami cesarskimi, 
byli książęta Cieszyna, Brzegu, Legnicy 
i Wołowa.

Wszelako na poważne prze
sunięcia graniczne nadszedł czas w 
XVIII w., kiedy to trzy wojny śląskie 
(1740-42,1744-45,1756-63) pozwoliły 
królowi Prus, Fryderykowi II Wiel
kiemu, najpierw zdobyć Śląsk, by 
później skutecznie bronić cennej 
zdobyczy przed Austrią. Już w 1742 
roku, po pokoju wrocławskim, Fryderyk 
II odbiera Austrii prawie całość Śląska, 
prócz Księstwa Opawskiego i Cieszyń
skiego. Do Śląska pruskiego przyłączył 
także Hrabstwo Kłodzkie, integrując je 
z Dolnym Śląskiem . W czasach 
fryderycjańskich1 administracja pruska 
wyodrębniła z Dolnego Śląska obwód 
kluczborski, który został wchłonięty 
przez tzw. Rejencję Opolską2.

Po III rozbiorze Polski znów 
północno - wschodnie rubieże Śląska 
uległy krótkotrwałej rewindykacji. Po
wiaty: siew ierski i pilicki Prusy 
inkorporowały3 do Śląska, nadając im 
nazwę Nowy Śląsk. Ten stan rzeczy 
utrzymał się do 1807 roku. Wtedy król 
Prus Fryderyk Wilhelm III był zmu
szony warunkami pokoju w Tylży do 
oddania tych terenów Księstwu War
szawskiemu, w tym również rdzennie 
śląskich miejscowości: Imielin, Koszto
wy i Chełm, położonych na prawym 
brzegu Przemszy. Wymienione trzy 
miasta wróciły w 1817 roku do Prus. W 
1824r. władze pruskie rozbudowały 
granice prowincji śląskiej na zacho
dzie, ogarniając nimi część Łużyc, mia
now icie pow iat H oyesw erda (po 
serbsko-łużycku Wojerecy). W ten 
sposób do dnia dzisiejszego mieszkańcy 
Goerlitz (Zgorzelec) czują się Śląza
kami.

I tak z wolna wkraczamy w 
historię najnowszą, której przełomowe 
wydarzenia i płynące z nich konsek
wencje sprawią, iż ziemie śląskie 
osiągną obecny kształt. Po pierwszej 
wojnie światowej, na podstawie usta
leń kongresu pokojowego w Paryżu, 
Polsce przyznano część dolnośląskich 
powiatów Milicz i Syców, Czecho
słowacji zaś południe powiatu racibor
skiego - tzw. hulczyńskie (od miasta 
Hulczyń, czes. Hlucin). Górnośląski 
plebiscyt oraz trzecie pow stanie 
przyczyniły się do kolejnych korekt 
granicznych. Polska otrzymała powia
ty: tarnogórski, katowicki, rybnicki, 
pszczyński, chorzowski oraz część po
wiatów lublinieckiego, raciborskiego, 
bytomskiego i zabrskiego. Resztę 
nazwano Śląskiem Niemieckim, którego 
górną część zwano w Polsce Śląskiem 
Opolskim.

Po zażegnaniu konfliktu 
polsko - czeskiego o Śląsk Cieszyński

K ą c ik  J e d n e g o  
W ie r s z a

D ziaj p rze d s ta w ia m y  P ań stw u  
w iersz Sylwestra Białozora, ucznia 
IV LO w Rybniku.

A cóż to za  orszak idzie m iędzy  
ludzi drogą,
W szyscy  j a k  z a k o n n ic y  a lb o  
trędowaci
Ubrani, w czarne płaszcze i kaptury; 
m ogą
Iść, więc chcąc nie chcąc, m uszą  
naprzód wciąż wędrować.
I  w szyscy tak ja k b y  bracia są sobie  
równi,
I  imię nosi takie sam e każdy siódmy.

Idą, lecz nawet szeptu nie słychać  
żadnego
W równych odstępach, narzuconej 
kolejności
I  n ig d y  d a ls zy  n ie  w y p rze d za  
wcześniejszego
I  tylko co setny odcina się białością  
Z  tła  czarno-szarego , radośc ią  
odznaczony  -
- jed en  z  tysięcy z  wszystkiego  
zadow olony

Co krótki, ale rów ny czas przybyw a  
nowy
I  rów nież jed en  na krocie je s t  inny, 
A pozosta li chylą p rze d  nim głowy. 
A ż kiedyś uznają, że  ju ż  iść nie 
pow inni
I  za trzym ają się gdzieś, w  dzień lub 
w środku nocy
I  ju ż  dalej nie ruszą - nie ma takiej 
mocy!

rezultacie wcielenia w życie postanowień 
konferencji pokojowej w Poczdamie. 
Granicę zachodnią prawie całego już 
Śląska przesunięto do Nysy Łużyckiej. 
Polsko - czeską granicę uznano w 
oparciu o stan z r. 1920, zaś dodatkowo 
do Górnego Śląska włączono część 
przedwojennego województwa kielec
kiego, tzn. Zagłębie Dąbrowskie. Tak 
więc do 1950 roku były dwa woje
wództwa śląskie: wrocławskie i kato
wickie, obejmujące także Opolszczyznę

Jak zm ieniały się granice Śląska (c.d.)
Polacy uzyskali jego 
północno - wschodni 
obszar, tj. powiaty 
bielski, skoczowski i 
część cieszyńskiego. 
Powiat frystacki, fry
decki i reszta cieszyń
skiego zostały w Cze
chosłowacji. W trak
cie rozbioru Czecho
słowacji w 1938 i 
1939, w którym Pol
ska wzięłą co prawda 
skromny udział, udało 
się na niespełna rok 
przyłączyć do woje
wództwa śląskiego 
tzw. Zaolzie z Bogu
minem i resztą Cie
szyna. Okupacja hitle
rowska rozwinęła gra
nice prownincji ślą
skiej na wschód aż za 
Wadowice, Żywiec i 
Chrzanów oraz na 
cały Śląsk Cieszyński 
i hulczyńskie.

Ostatnie zmiany 
graniczne zaszły po 
1945 roku w rezultacie

Opolszczyznę, z uzasadnionych zresztą powodów. 
Wszakże Opole było historyczną stolicą 
Górnego Śląska. Po 1950 roku rozbito 
Śląsk na województwa: wrocławskie, 
opolskie i katowickie, zaś Milicz i 
Syców włączono jeszcze w 1945 roku 
do województwa poznańskiego. W  1975 
roku Śląsk znalazł się w ramach 
następujących województw: Dolny 
Śląsk obejm ow ał Jeleniogórskie, 
Legnickie, Wrocławskie, Wałbrzyskie
i Zielonogórskie, zaś Górny Śląsk - 
Opolskie, Katowickie, zachodnią część
Bielskiego oraz zachodnią część 
Częstochowskiego.

Obecnie historyczny Górny 
Śląsk zamyka się w granicach woje
wództw opolskiego i katowickiego, lecz 
tylko do rzek Przemsza i Brynica, 
albowiem Sosnowiec, Dąbrowa Gór
nicza, Czeladź, Zawiercie, Jaworzno, 
Olkusz - to już Małopolska. Natomiast 
Dobrodzień, Olesno i Lubliniec wraz z 
przyległościami wyznaczają północne 
kresy górnośląskiej ziemi. Cieszyńska 
część Górnego Śląska (tzn. Beskid 
Śląski) sięga do rzeki Białej. Miasto 
Bielsko-Biała powstało po I wojnie 
światowej z połączenia dwóch ośrod- 

c.d. na stronie nr 2

ARKUSZ strona nr 1

Polsce,
obszar objęty plebiscytem

Czechosłowacji
obszary prowincji śląskiej przyznane traktatem wersalskim z 28 VI 1919r.:

granica Niemiec z 1913 r. 
granice prowincji 
granice rejencji 
granice powiatów

Racibórz Rybnik

Gliwice

Pszczyna

Opava



Jak zmieniały 
się granice...

c.d. ze strony nr 1
ośrodków miejskich, ze śląskiego Bielska i 
galicyjskiej Białej. Południowe granice 
Śląska pozostały w Czechach, tj. (m. 
in.) część Cieszyna, Karwina, Jabłon
ków, Ostrawa, Frydek-Mistek i Frystat. 
Nawet słowacka Czadca bywa 
zaliczana do Śląska.

Widzimy więc, że granice 
nasze na przestrzeni wieków często się 
przeobrażały i trzeba powiedzieć więcej: 
jest to problem otwarty. Dzisiaj o 
jedności ziem śląskich, śląskiej grupy 
etnicznej decydują często inne czynniki. 
Na pierwsze miejsce trzeba wysunąć 
wieź gospodarczą, co szczególnie 
dostrzec można w aglomeracji przemy
słowej ciągnącej się od Gliwic po 
Sosnowiec. Na pewno rola mass-
mediów i instytucji kulturalno -
oświatowych z Uniwersytetem Śląskim 
na czele, integrującym ten obszar 
poprzez prowadzenie specjalistycznych 
badań regionalnych, ma swoje zasad
nicze znaczenie. Uczelnia ta ma także 
placówki w Sosnowcu, a więc włącza 
także i ten obszar w sferę swoich 
zainteresowań. U wielu rdzennych 
mieszkańców tych ziem przetrwała 
świadomość wspólnoty dziejowej i 
doświadczeń kolejnych pokoleń, wielu 
z nich posługuje się gwarą, kultywuje 
rodzinny obyczaj. Zmienia się jednak 
powoli mentalność, dawny system 
wartości etycznych, przeistacza się 
również oblicze etniczne Górnego 
Śląska wraz z dalszym uprzemysłowie
niem regionu. Nie wszyscy imigranci 
czują się w nim jak u siebie. Być może 
z biegiem czasu zasymilują się, tak jak
i ziemie, co do których istnieją różne 
opinie, czy uznawać je za śląskie, czy 
nie. Niemało złej roboty wykonali tutaj 
m . in. dziennikarze, n ieopatrznie 
określając np. mianem Górnego Śląska 
tylko katowickie, stosując dla reszty 
obszarów nazwy typu Opolszczyzna lub 
Podbeskidzie. Być może przyszłe 
reformy administracyjne uwzględnią 
wreszcie także historię i tradycję i scalą 
ziemie górnośląskie w jedno.

Piotr Pawlas
1) Okres panowanie Fryderyka II 
Hohenzolerna, króla Prus (1740 - 86)
2) Po niemiecku Rejenz Oppeln, w 
czasach niemieckiego panowania Górny 
Śląsk ze stolicą w Opolu
3) Inkorporacja - wcielenie

Tuż obok (fragment powieści)
Prom ienie wiosennego słońca odbijały się od rdzawej, wilgotnej 

ziemi a potem, ju ż  rozproszone, ulatywały znów w górę, barwiąc różem 
świeży błękit . Sad leżał nieco na uboczu, poza wioską. N iczym  nie 
ogrodzony kaw ałek tej ziemi, która przez pokolenia wyciskała z ludzi pot 
i łzy, a mimo to była kochana i szanow ana przez wszystkich. Ziemia. D la 
tych, którzy j ą  posiadali, była krzyżem, dla innych - marzeniem. Rodziła 
słabo, ale rodziła i to ta jej w łaściw ość nadaw ała jej rangę, podnosiła w 
oczach ludzi, dawała moc rządzenia ich losem.

Poprzez sad w iodła ścieżka. Wąski pas zdeptany stopami, zmielony 
podkowam i koni, wyschły i jałow y. Tam tego wiosennego ranka M ateusza 
szedł tą  właśnie ścieżką i rozglądając się uważnie oceniał szkody wyrządzone 
w sadzie przez zimę. K ilka szarych pni pękło na mrozie i z głębokich ran 
sączyła się piwna, przejrzysta żywica. Strum ienie ciemnej cieczy zastygały 
w  rynnie kory, m atowiały łapiąc w szechobecny kurz, żeby w reszcie 
upodobnić się do innych części pnia. Jeśli w tym czasie przysiądzie tu 
owad, straci życie, ale być może zyska nieśm iertelność. W jakim ś innym 
wym iarze, innym czasie, ktoś odnajdzie go w kawałku bursztynu w raz z 
całym, jego przerażeniem  w chw ilach agonii.

O tym wszystkim  myślał dziadek M ateusza, idąc ścieżką tego 
wiosennego poranka. Jak zwykle stary D ich ter nie miał nic do roboty. Choć 
ten stan rzeczy trwał już  w iele lat, stary wciąż nie najlepiej radził sobie z 
nadmiarem czasu. Miał niewielu znajomych. Po większości z nich pozostały 
już  tylko granitowe płyty i lakoniczne napisy odkurzane kilka razy w roku 
przez kogoś z rodziny. Choć nigdy nie przyznawał się do tego nawet przed 
samym sobą, stary Dichter tęsknił do ludzi, których znał. Osiągnął już  wiek, 
kiedy, paradoksalnie, m ieszkając przez całe życie w  jednej wsi, nie znał tu 
prawie nikogo. Czuł się obco, nie rozum iał młodych. Nigdy zresztą nie 
zadał sobie trudu zrozumienia...

K iedy po okolicy rozeszła się wieść o planach budowy zbiornika, 
po prostu jej nie zauważył. Całe to poruszenie, wszystkie dyskusje i spory 
były obok, nie dotyczyły go w  żaden sposób.

Potem, któregoś dnia, je s ie n ią  przyszło do niego dwóch młodych 
ludzi. Pokazywali mu jakieś plany, onieśm ielali liczbami, kusili nowym 
m ieszkaniem  w centrum  miasteczka, wygodą, emeryturą. Zaproponowali 
kupno ziemi i domu. Nie zgodził się, bo nie rozumiał. Nie mógł...

W zimie zaczęły przychodzić urzędowe świstki. N ie w kopercie, 
tylko luzem, sklejone b ia łą  “gęsią skórką” . Składał je  wszystkie do 
szuflady nie czytając.

W ciągu kolejnego roku wieś opustoszała. Ludzie wyjeżdżali, 
rodzina po rodzinie, wywożąc wszystko na krytych brezentem samochodach. 
Przyglądał się tem u z okien i w ciąż nie rozum iał niczego. Dopiero kiedy 
pojawiły się maszyny i warcząc od świtu do zm ierzchu, posuwając się 
wzdłuż drogi równały wszystko z z iem ią zrozumiał i postanowił. Spakował 
jakieś szmaty do dwóch dużych toreb i na wózku poukładał trochę domowych 
sprzętów. Zrobił duże zakupy w  odległym mieście i przygotował wszystko 
tak, żeby mógł spędzić w  dom u dużo czasu nie wychodząc. Następnego 
dnia zabrał torby i wózek i d ro g ą  tak żeby robotnicy mogli go widzieć, 
wyszedł ze wsi. K ilka kilom etrów  dalej wyrzucił to wszystko w lesie, a 
potem w rócił do siebie pod osłoną ciemności.

N ie wychodził przez resztę jesieni i ca łą  zimę. Liczył na to, że 
zapom ną o nim. I rzeczywiście, nikt ju ż  nie zajrzał do domu stojącego na 
uboczu. Buldożery też szczęśliwie ominęły go w  swojej wędrówce.

Dom był dla niego jak  łupina orzecha. Zam knięty, niemy, ciemny.

Czuł się bezpieczny i tylko nocą dokuczało mu zimno...
Tam tego w iosennego poranka w yszedł po raz pierw szy od wielu 

miesięcy, żeby sprawdzić, jak  jego sad zniósł srogą zimę. M yślał o ziemi, 
owadach i o sobie. M yślał i wspom inał.

W łaśnie w tedy to się zaczęło. Żadnego strum ienia w ody, żadnej 
fali, nic, czego oczekiwał. Po prostu nagle ziem ia wokół zwilgotniała, a 
potem to tu, to tam potworzyły się m ałe kałuże. N iew ielkie plam y odbitego 
w wodzie błękitu. Świeżo i radośnie. A potem  zaczęły rosnąć i łączyć się ze 
sobą ja k  krople rtęci rozlane na podłodze. W tedy zrozum iał, że jego plan się 
powiódł. Jeszcze raz spojrzał na sad i człapiąc po płytkiej wodzie poszedł 
w  stronę domu.

Kiedy dotarł do drzwi, w oda sięgnęła ju ż  progu i w  chwili, kiedy 
wszedł, ona w eszła w raz z nim. Cicho i delikatnie jak  nieśm iały pies od 
św ięta w puszczany do ludzkiej siedziby. Pobiegła korytarzem  i nabierając 
odwagi przelała się przez betonow ą kraw ędź schodów  prowadzących do 
piwnicy. Stary D ichter zam knął drzwi i poszedł za n ią  ostrożnie, uważając 
żeby, nie upaść na mokrych, śliskich schodach.

M a re k  M. K ac zm a rzyk  

Marek M. Kaczmarzyk - pastel 

Arkusz 9 przyniósł artykuł 
pani Anny Preisner p.t. Sztuka a życie. 
Całość refleksji zrodziła się pod 
wpływem incydentu, jaki wywołała 
suknia zaprojektowana, przez Carla 
Lagerfelda. To właśnie wydarzenie 
dało asum pt do całe j, złożonej 
refleksji. Warto się mu więc nieco 
przyjrzeć. Projektant ozdobił sw ą 
suknię arabskimi napisami “o których 
pow iedz iano  mu, że są  p o e z ją

m iłosną” . O kazało się, iż są  to 
fragm enty prozy koranicznej, co 
wywołało oburzenie i protesty arab
skich dyplomatów. Ostatecznie suknię 
zniszczono, towarzyszyły temu jednak 
dramatyczne głosy w obronie wol
ności sztuki. Kiedy myślę o tym 
incydencie, to nie wiem, czy uznać go 
za podręcznikowy wręcz przykład 
dyletanctwa i głupoty, czy też wręcz 
przeciwnie - zmysłu do reklamy i 
w yw oływ ania skandali. Bo oto 
przecież pan Lagerfeld, znany twórca 
haute couture, obracający setkami 
tysięcy dolarów, nie wie, co umieszcza 
na swym dziele. Sztuka rodząca się z

przypadku to także sposób na robienie 
pieniędzy. Dziwne, że nie było go 
stać na wydanie kilku dolarów, by 
skonsultować wątpliwy tekst. Unik
nąłby tym samym kłopotów, jeśli 
rzeczywiście o to mu chodziło. Wszak, 
jak mniemam, dla projektanta oraz 
zdecydowanej większości odbiorców 
sztuki liczyła się jedynie harmonia 
wzorków, równość szlaczku itp. cechu 
tekstu. Mogła to więc być strona z

arabskiego elementarza czy kronika 
sportowa egipskiego dziennika. Ale 
tak się nie stało - cóż za pech i traf. A 
może rzeczywiście chodziło o skandal 
i znakom itą  rek lam ę? Jeśli zaś 
umyślnie wybrano tekst prowoka
cyjny (ktoś miał taki kaprys, jest to 
wszak przejaw wolności osobistych 
wyborów), to czemu odmawia się 
prawa do wyrażania swojego oburze
nia i sprzeciwu, czemu tę obronę 
własnych przekonań się dyskredytuje?

Czy sztuka ma zawsze rację przeciw 
ludziom?

Druga sprawa, która porusza 
Autorkę, to wątpliwości wyrażane 
przez Stowarzyszenie Rodzin Amery
kańskich (AFA) co do jakości i 
w artości niektórych dzieł sztuki. 
Ofiarami tej czujności padają ponoć 
podejrzanie często dzieła wybitne - 
przynajmniej zdaniem Narodowego

Funduszu Na Rzecz Sztuki (NEA) - 
przez tę organizację promowane. 
Autorka jednoznacznie przychyla się 
do opinii, że to AFA złośliwie atakuje 
dzieła popierane przez NEA. Całe 
szczęście, podanych jest kilka przykła
dów oprotestowanej "sztuki" : krzyż 
w urynie, krzyż w mleku (i już moja 
inw encja podpow iada mi dalsze 
miejsca, gdzie, oczywiście z artysty
cznym zamiarem, można ów krzyż 
umieścić). Tak, to sztuka wybitna,

którą warto promować z pieniędzy 
amerykańskiego podatnika (NEA to 
wszak narodowy fundusz) - no bo 
gdzie Amerykanie trzym ają krzyże, 
no w ... (przepraszam za tak bezpo
średnie odczytanie dzieła).

Rodzi się pytanie, może 
nieco przewrotne: czy istnieją mora
liści nowomodni? Inaczej, czy istnieją 
granice, których nie może przekraczać 
nawet sztuka? Autorka skłania się 
raczej do wizji sztuki wyzwolonej z 
wszelkich ograniczeń, bo w oma
w ianym  tekście  A m erykanie są  
“pruderyjni”, moraliści “staromodni”, 
a AFA to strażnik “czystości” . I choć 
dalej mówi o rosnących problemach z 
określeniem tego, co można w sztuce, 
a co stanowi tabu, to jednak nie 
poddaje takiej weryfikacji wcześniej 
podanych sytuacji.

Myślę, że Anna Preisner nie 
jest bardziej zainteresowana m odą 
światową niż przeciętna kobieta i że 
nie widziała tej sukni Lagerfelda (o, 
jakże mogę się sromotnie mylić). Jeśli 
tak istotnie jest, to występuje ona 
jako “błędny rycerz” walczący z

“wiatrakami” przesądów i ograniczeń 
dla swej “Dulcynei” - zawsze wolnej 
sztuki. Jaki sens miał jednak ten krzyk 
na łamach miejskiej gazety samorzą
dowej? Czyżby chodziło o to, że 
krzyku za wolnością sztuki nigdy 
dość? Może to rybniccy artyści padli 
ofiarą “strażników dobrych obycza
jów " lub ktoś na tę ich wolność 
nastaje? A może też należy, w 
kontekście akapitu o wystawie “Ars 
Erotica”, odczytać cały tekst jako 
sygnał wystawy “Ars Erotica Ryb
nica”? Naprawdę trudno mi zro
zumieć powody ukazania się tego 
tekstu . N ajb ard z ie j sensow nym  
wytłumaczeniem, nie mogąc znaleźć 
żadnego klucza doboru publiko
wanych tekstów, jest to, że ukazał się 
bo, wpadł w ręce redakcji Arkusza. 
Ale i tu znowu mogę się mylić.

K ry s tia n  D ziu ro k

Odpowiedź pani Anny Preisner zamieś
cimy, z powodu braku miejsca, w 
następnym numerze.
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