
w numerze: Rozs tr zygnięcie Konkursu Wielkanocnego 
*Rockowy Kr yszna * M oczykije * Utopek i wesele

ROK ZAŁOŻENIA - 1 9 1 9

GAZETA 
RYBNICKA
TYGODNIK SAMORZĄDOWY

Nr 16/171 PIĄTEK 22 KWIETNIA 1994 CENA: 3000,-zł

Wybory samorządowe -19 czerwca
W poniedziałek 18 kwietnia 

premier Waldemar Pawlak za
rządził wybory samorządowe 
na 19 czerwca br. Odbędą się 
one według dotychczas obo
wiązującej ordynacji w ybor
czej. Do 20 maja należy zgło
sić kandydatów i listy do zare
jestrowania przez terytorialne 
komisji wyborcze.

"Gazeta Rybnicka" jako ty
godnik samorządowy przew i
duje udostępnienie swych ła
mów komitetom wyborczym by 
zaprezentowały swoje progra
my. Liczymy, że pomoże to 
rybniczanom 19 czerwca wy
brać 45 najlepszych.

J.R.

W związku z zarządzonymi
na dzień 19 czerwca br. wyborami samorządowymi, 

Zarząd Miasta Rybnika
zwraca się do ugrupowań politycznych 

i społecznych, instytucji i podmiotów gospodarczych, 
o zgłaszanie kandydatów do pracy 
w Miejskiej Komisji Wyborczej.

Wobec konieczności niezwłocznego przedstawienia 
Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu propozycji 

składu Miejskiej Komisji Wyborczej, /w liczbie od 9-17 osób/ 
Zarząd Miasta prosi o zgłaszanie kandydatur na piśmie 
u Sekretarza Miasta w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 27 kwietnia 1994 r.
/Urząd Miasta, ul. Chrobrego 2, pokój 31 , 

w godz. pracy Urzędu/.

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 wiceprezydenci: Michał Śmigielski i Marian Adamczyk

1. Co w zakresie  spraw panom Właśnie ta Rada M iasta  j e s t  udoskonalić  w zakres ie  spraw , 
podległych udało się dla miasta pierwszą, która testuje na sobie nowe którymi się panowie zajmują? 
zrealizować najlepiej, a z czym były sposoby zarządzania miastem. Jak
największe problemy? oceniają panowie wprowadzenie w 3. Czy, zdaniem panów, mieszkańcy

Polsce samorządu terytorialnego? akceptują ideę sam orządnośc i  i
2. S am orząd  tery tor ia ln y  j e s t  Co najbardziej krępuje panom ręce? skłonni są do współpracy z władzami 
zjawiskiem stosunkowo młodym. Jakie przepisy należałoby zmienić, samorządowymi?

Michał Śmigielski -
został powołany na 
stanowisko wicepre
zydenta Rybnika na 
wniosek prezydenta 
przez Radę Miasta. 
Jako członek Zarzą
du Miasta nadzoruje 
sprawy działalności 
gospodarczej na te
renie miasta, z go
spodarką lokalami 
użytkowymi i mie
szkalnymi oraz 
współpracą z zagra
nicą.

1. Na pewno jednym z największych 
sukcesów w zakresie spraw którymi 
się zajmuję było oddanie do użytku 
targowiska. Gdy ten Zarząd obejmo
wał władzę w mieście, handel w naj
lepsze kwitł na Rynku, a obecny 
plac targowy przy ul. Hallera było to 
małe klepisko, nie spełniające ja
kichkolwiek wymogów sanitarnych, 
z poustawianymi byle jak stragana
mi, bez parkingów. Proszę porównać 
to ze stanem obecnym. Powierzch
nia targowa prawie dwa razy więk
sza, nowa nawierzchnia, wszystkie 
niezbędne prace kanalizacyjne, wo
dociągowe, elektryfikacyjne i sani-  

c.d. na stronie 2

1. Na początek posłużę się liczbami 
obrazującymi to, co zostało zrobione 
przez ostatnie cztery lata w zakresie 
spraw, które mi podlegają. Wykonano 
ok. 100 km wodociągów, ok. 50 km 
gazociągów, ok. 10 km kanalizacji, 
ok. 15 km sieci oświetleniowej, ok. 27 
km nowych dróg, nie licząc remontów 
w każdej z wymienionych dziedzin. 
Jednak pod tymi suchymi liczbami 
kryją się konkretne wydarzenia. Te 
100 km nowych wodociągów sprawi
ło, że obecnie praktycznie każde go
spodarstwo domowe w Rybniku ma 
bieżącą wodę. A przecież zupełnie 
nieodległe to czasy, kiedy centralne

Marian Adamczyk
- został powołany 
na stanowisko wice
prezydenta Rybnika 
przez Radę Miasta 
na wniosek prezy
denta. Jako członek 
Zarządu Miasta 
nadzoruje sprawy 
związane z gospo
darką komunalną, 
komunikacją i 
ochroną środowi
ska.

c.d. na stronie 2

P artn erstw o  z D orsten
Fakt, że to właśnie Dorsten i Rybnik 

stały się miastami partnerskimi nie jest 
przypadkiem. Północnowestfalskie 
Dorsten stało się “Mekką” rybnickich 
Niemców, opuszczających Śląsk po II 
wojnie światowej. Siły demokratyczne 
w Dorsten stworzyły Koło Przyjaciół 
Rybnika, starając się nawiązać z na
szym miastem kontakt w duchu zrozu
mienia i przyjaźni. Kilka lat nieoficjalnych

nieoficjalnych kontaktów w sferze gospodarczej 
i kulturalnej zaowocowało podpisa
niem oficjalnego dokumentu o partner
skiej współpracy.

Na uroczystość tę przybyła z Dorsten 
prawie 100-osobowa delegacja. Wła
dze miasta reprezentowali m.in. bur
mistrz Heinz Ritter, wiceburmistrz 
Bernhard Loick, dyrektor miasta

c.d. na stronie 3

"Gazeta Rybnicka" 
wśród najlepszych!

Miło nam poinformować naszych 
Czytelników, że "Gazeta Rybnicka" 
znalazła się wśród 5 tygodników, wy
różnionych w ogólnopolskim konkur
sie " Prasa Lokalna - Demokracja 
Lokalna - Samorząd". W konkursie 
brali udział wydawcy lub redakcje 
pism o zasięgu mniejszym, niż woje
wódzki. Pierwszą nagrodę w kategorii 
tygodników przyznano ex aequo “Ga
zecie Giżyckiej” i “Gazecie Jarociń
skiej”, zaś drugą “Nowej Gazecie Żor
skiej”. W ten sposób znaleźliśmy się 
w gronie ośmiu najlepszych tygodni
ków lokalnych w Polsce.

Konkurs, zorganizowany przez Sto

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, Krajo
wy Sejmik Samorządu Terytorialne
go, Fundację im. Stefana Batorego, 
Fundację Rozwoju Samorządności 
Lokalnej oraz Krajowy Instytut Ba
dań Samorządności, to kolejne przed
sięwzięcie służące rozwojowi demo
kracji lokalnej, a także promowaniu 
inicjatyw i programów samorządo
wych. Jury stanęło przed nie lada pro
blemem, bo do konkursu zgłoszono 
ponad 150 tytułów prasowych z całej 
Polski.

Wyróżnienie to nie wprawiło nas 
wcale w błogostan, lecz dopinguje do 
robienia jeszcze lepszej gazety.

W niedzielę 24 kwietnia br. o godz. 16.00 wystąpi na Rynku 
Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" pod dyrekcją M. Wolnego, 

inaugurując tym samym kolejny sezon 
niedzielnych koncertów plenerowych.

Dziwny świat Niemena w Rybniku
Jutro, tj. w sobotę 23 kwietnia o godz. 18.00 w Teatrze Ziemi Rybnickiej

odbędzie się koncert Czesława Niemena, którego organizatorem jest 
Stowarzyszenie Oświatowe "Rodzice Dzieciom". Pierwsze dwie osoby, 
które z aktualnym numerem "GR" zgłoszą się w sekretariacie Społecznej 
Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki (za budynkiem Politechniki), 

otrzymają dwa darmowe bilety na ten koncert.

INSBUD - RYBNIK
Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

przyjmie do pracy
- robotników wykwalifikowanych,
- pracowników dozoru technicznego, posiadających doświadczenie 
poparte stażem pracy i uprawnieniami w zakresie samodzielnego 
kierowania i nadzorowania robót instalacyjnych, inżynieryjnych
i drogowych.

Prosimy kontaktować się i umawiać telefonicznie: 
tel. /0-36/ 260 - 50, 226 - 21 w. 355, fax 70-36/ 265-31

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



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

Michał
ŚMIGIELSKI

sanitarne wykonane, zwarta budowa pa
wilonowa, a co najważniejsze - obok 
przestronne parkingi. Wszystko to 
sprawia, że mimo dużej ilości skle
pów, targow isko nadal przyciąga 
ogromne rzesze sprzedających i ku
pujących. Poza tym centralnym tar
gowiskiem w maju br. rozpocznie 
funkcjonowanie plac targowy w Bo
guszowicach, ciągle także na bieżą
co modernizujemy plac targowy na 
os. Nowiny. Cieszy mnie także, że w 
Rybniku, jako w jednym z niewielu 
miast, udało się w 1990 r. przepro
wadzić prywatyzację handlu bez nie
potrzebnych stresów, strajków oku
pacyjnych placówek handlowych, co 
było niemalże powszechnym zjawi
skiem w owym czasie w kraju. Przy
jęliśmy zasadę, którą później konse
kwentnie wprowadzaliśmy w życie, 
iż załogi placówek handlowych han
dlu uspołecznionego m ają pierw
szeństwo w otrzym aniu lokalu do 
swojej dyspozycji. Dopiero ich rezy
gnacja z tego przywileju dawała nam 
podstawę do ogłoszenia przetargu na 
pusty lokal handlowy. Takim osobi
stym sukcesem jest dla mnie powo
łanie do życia inkubatora przedsię
biorczości. To co w innych miastach 
ciągle jest na etapie dyskusji i przy
gotowań, u nas działa już pełną parą. 
Wybraliśmy najkrótszą drogę reje
stracyjną takiego przedsięwzięcia, 
sytuując je jako gospodarstwo po
m ocnicze przy UM. Obecnie 100 
procent pow ierzchni inkubatora 
mamy zajętych, a dalsi chętni czeka
ją  w kolejce. Jak w zasadzie w każ
dej działalności nie brakuje i spraw 
trudnych. Do nich zaliczyłbym kwe
stie związane z mieszkalnictwem: w 
wymiarze ogólnym istnieje potrzeba 
wydatkowania sporej liczby środ
ków na szeroki zakres robót budow
lanych. Jest też i wymiar ogólno
ludzki związany z przydziałem mie
szkań komunalnych, dla osób które 
z takich czy innych względów muszą 
te mieszkania otrzymać. Nierzadko 
sytuacja materialna tych osób bywa 
bardzo ciężka. Jednak nie zawsze 
potrafimy od razu spełnić ich proś
by. Miasto nie ma w swoich zaso
bach wystarczającej liczby lokali, 
nowych zaś nie buduje się. Z drugiej 
strony system prawny z zamierzchłej 
epoki utrudnia sprawny i szybki roz
dział wolnych mieszkań, a także eg
zekucję lokali, które teoretycznie 
stoją puste /np. najemca zmarł lub 
wyjechał na stałe za granicę/.
2. Samorządność terytorialna, choć 
tak młoda, wydała wiele owoców. 
Jak Polska długa i szeroka ludzie w 
gminach ostro zabrali się do roboty. 
W każdym mieście widać zachodzą
ce zmiany. Rybnik, począwszy od 
swych granic aż do centrum, także 
zmienił swój wygląd. Wielkim atu
tem tej Rady jest umiejętność trakto
wania spraw w aspekcie całego mia
sta, jednakże bez pom ijania głosu 
poszczególnych dzielnic - mam tu 
na myśli doskonałą wręcz współpra
cę z Radami Dzielnic. Co do przepi
sów? Nie nadążają za zachodzącymi 
przemianami gospodarczymi i spo
łecznymi. Najlepszym przykładem

na potwierdzenie tego zarzutu jest 
ustawa “Prawo lokalowe”, z której 
często przychodzi mi korzystać. Jest 
to ustawa, która nie przystaje do dzi
siejszej rzeczywistości. Miasto przy
dziela m ieszkania komunalne oso
bom, które m ają trudne warunki 
mieszkaniowe oraz ciężką sytuację 
materialną i to jest prawidłowe, ale 
poza tym ustawa “Prawo lokalowe” 
nakłada na nas obowiązek przydzia
łu m ieszkania kom unalnego oso
bom, które mają założone książeczki 
mieszkaniowe z wymaganym wkła
dem na mieszkanie spółdzielcze, lub 
mają zapewnienie zakładu pracy do 
otrzymania mieszkania zakładowe
go. Do czasu otrzymania przez nich 
tych mieszkań musimy takim oso
bom zapewnić mieszkania komunal
ne.
Wiadomo, że budownictwo ogólnie 
kuleje i często zdarza się, że mie
szkanie kom unalne zam iast m ie
szkania czasowego staje się m ie
szkaniem docelowym, a osoby które 
je zamieszkują do najbiedniejszych 
nie należą. Chciałbym  naśw ietlić 
także inną sprawę wokół której na
rosło sporo mitów, dotyczącą mie
szkań komunalnych. Tyle się mówi o 
ich prywatyzacji, ukrywając przed 
ludźmi rzeczywiste koszty tego dzia
łania. Obecne czynsze w zasobach 
komunalnych są niewysokie i pokry
wają ok. 30 procent kosztów eksplo
atacyjnych. Pryw atyzacja w szyst
kich mieszkań w bloku komunalnym 
musiałaby więc spowodować wzrost 
czynszów do wysokości 100 procent 
kosztów eksploatacji plus sfinanso
wanie nakładów  na niezbędne re
monty do wykonania. I przyjmując 
zasadę, że m ieszkania komunalne 
powinny służyć ludziom znajdują
cym się w trudnych warunkach ży
ciowych, obciążenie ich tak wysoki
mi kosztami musi spowodować de
gradację budynku, ponieważ nic 
będą w stanie go utrzymać. Ukrywa
nie tych faktów przed ludźmi i szer
mowanie hasłam i “wykupu m ie
szkań za symboliczną złotówkę” po 
w yjaśnieniu tych faktów staje się 
zwykłym nadużyciem czy wręcz ma
nipulacją.
3. W początkowym okresie świado
mość mieszkańców była dosyć ni
ska. Ludzie generalnie mylili poję
cie i kompetencje władzy samorzą
dowej z władzą państwową, a insty
tucje samorządowe z innymi instytu
cjami działającymi w mieście. Nie 
tak dawne to czasy, gdy przychodzo
no do mnie z prośbą, abym wydał ta
kie czy inne polecenie prezesowi 
Rybnickiej Spółdzielni Mieszkanio
wej czy dyrektorowi jakiegoś zakła
du przemysłowego, a więc instytucji 
zupełnie ode mnie niezależnych. 
Muszę jednak dodać, że na prze
strzeni lat sytuacja zdecydowania 
poprawiła się. Znacznie ubyło osób 
niezorientowanych w działaniu sa
morządu. Myślę, że szeroki udział 
społeczeństw a w realizacji sam o
rządności jest najlepszym dowodem 
na jego akceptację. Mam tu na myśli 
ponownie Rady D zielnic, gdzie 
działają autentyczni społecznicy dla 
dobra danej dzielnicy i dla dobra 
miasta. Oczywiście, że wśród mie
szkańców naszego miasta są i malkontenci

malkontenci, ale gdzie ich nic ma? Jed
nak na przestrzeni czterech lat ze
tknąłem się z wieloma ludźmi i 
mogę pow iedzieć, że liczba chęt
nych do działania i pracy na rzecz 
miasta rośnie.

Marian
ADAMCZYK

ulice miasta, nie mówiąc już o odle
głych dzielnicach, zaopatrywane były 
w wodę z beczkowozu. Drugi wielki 
zakres robót wykonany został w dro
gownictwie. Przy dużej pomocy mie
szkańców utwardzona została na
wierzchnia wielu ulic. Sukcesywnie 
remontujemy kolejne zdewastowane 
odcinki dróg krajowych i wojewódz
kich. Jako początki obwodnicy do 
użytku zostały oddane drogi Wielo
polska, Energetyków. Zreorganizowa
ny został ruch w centrum /ruch okręż
ny/, na kilku skrzyżowaniach powsta
ły tak kontrowersyjne, zdaniem nie
których, ronda, które bezsprzecznie 
polepszyły płynność i bezpieczeństwo 
ruchu. Wymieniona została ogromna 
część tablic i znaków drogowych. W 
wielkich bólach udało się wyprowa
dzić ruch samochodowy z Rynku. 
Uruchomione zostały nowe parkingi 
w okolicach centrum, które mogą po
mieścić obecnie blisko 2500 samo
chodów. Oczywiście w tym ostatnim 
przypadku można narazić się na za
rzut, iż duża liczba parkingów prowa
dzi do “zagazowywania” miasta, ale 
mnie, jako wiceprezydentowi, przy
chodzi godzić różne interesy, także 
zmotoryzowanych. Nie sztuką jest 
zrobienie wszędzie zakazów postoju i 
postawienie na każdej drodze poli
cjanta, aby kasował mandaty. Od tego 
pojazdów nie ubędzie. Człowiek dys
ponujący samochodem chce podje
chać w miarę blisko miejsca docelo
wego, a uruchomione parkingi taką 
możliwość stwarzają. Z kolei aby 
usprawnić ruch pieszy wykonano kil
ka “przebić”, które połączą centralne 
ulice Rybnika. Właśnie dokonania w 
tych dwóch sprawach: woda i drogow
nictwo uważam za największy sukces. 
Jest też i trzecia dziedzina, stanowiąca 
powód do dumy. Do pracy z zakresu 
szeroko pojętej gospodarki komunal
nej udało się zebrać setki, a nawet ty
siące ludzi. Jedni pracowali zawodo
wo /np. Rybnickie Służby Komunalne 
czy Zarząd Zieleni Miejskiej/, ale byli 
też i tacy, którzy robili to społecznie / 
mieszkańcy poszczególnych dzielnic, 
skupieni wokół Rad Dzielnic/. I tym 
wszystkim ludziom, korzystając z 
okazji, chciałbym podziękować za ich 
wysiłek. Z mieszanymi odczuciami 
odnoszę się natomiast do inwestycji 
gazociągowych. Z jednej strony cieszy 
fakt, że udało się zgazyfikować kilka 
dzielnic, z drugiej jednak strony z po
wodu podwyżki ceny gazu większość 
ludzi nie korzysta z niego. Tak więc 
po raz kolejny względy ekonomiczne, 
ale także i słabe uświadomienie ekolo
giczne wzięły górę nad czystym po
wietrzem.
2. Wprowadzenie w Polsce samorządu 
terytorialnego oceniam bardzo pozy
tywnie. Dał on społecznościom lokal
nym oraz wybieranym przez nie wła
dzom autentyczną możliwość decydo
wania o swoich sprawach. Szkoda tyl
ko, że rozwój idei samorządności jest 
skutecznie spowolniony przez władze 
centralne. Reforma powiatowa utknę
ła w martwym punkcie, my z kolei nie

możemy ciągle tkwić w pilotażu. Po 
wprowadzeniu samorządów do gmin, 
właśnie utworzenie powiatów wydaje 
się najbardziej naturalnym dopełnie
niem działań, które zapoczątkowane 
zostały cztery lata temu, z chwilą 
uchwalenia ustawy o samorządzie te
rytorialnym. Wypada mi tylko wyrazić 
nadzieję, że sprawa powiatów po 
chwilowym zastoju ruszy wreszcie z 
miejsca. Przechodząc do drugiej czę
ści pytania zauważam dużą niedosko
nałość czy niekiedy wręcz brak odpo
wiednich przepisów prawa w dziedzi
nie spraw, którymi przychodzi mi się 
zajmować. Ciągle czeka na uchwale
nie ustawa o przedsiębiorstwie komu
nalnym, ustawa o drogach publicz
nych, ustawa o zamówieniach pu
blicznych. Pomimo kilkakrotnie prze
suwanych terminów ustawowych nie 
przekazuje się nam należnego majątku 
w dziedzinie ciepłownictwa, wodocią
gów i kanalizacji. I sprawa najważ
niejsza, finanse. Z powodu ciągłych 
zawirowań politycznych jakoś nie mo
żemy doczekać się czasów, gdy Sejm 
o budżecie na dany rok dyskutowałby 
rok wcześniej. Efekt jest taki, że my 
swój budżet mieliśmy uchwalony w 
grudniu ub. r., natomiast budżet pań
stwa został dopiero niedawno podpi
sany przez prezydenta. Zaistniała sy
tuacja zmusza nas do kredytowania in
westycji oświatowych, drogowych, 
komunikacyjnych, zdrowotnych i in
nych. Można oczywiście nic nie robić, 
a wtedy uniknie się różnego rodzaju 
zarzutów. Ale myśmy obejmując swo
je stanowiska przyszli pracować, a nie 
czekać z założonymi rękami i dlatego 
pewne ryzyko, ale że tak powiem “ry
zyko kontrolowane” w wielu dziedzi
nach musieliśmy podjąć.
3. Samorządność w nowych warun
kach działa bardzo krótko, bo raptem 
cztery lata. Tym niemniej dopracowaliśmy

dopracowaliśmy się korzystnej współpracy z sa
morządami dzielnicowymi, które gru
pują ludzi aktywnych, energicznych. 
Potrafią oni swój społecznikowski za
pał wykorzystać konstruktywnie dla 
dobra najbliższego środowiska. Z dru
giej jednak strony dużo czasu musi je
szcze upłynąć zanim ludzie zrozumie
ją, że samorząd to my wszyscy, to cały 
Rybnik, bez podziałów na “my” i 
“oni”. Np. to, że mieszkańcy poszcze
gólnych ulic samodzielnie wykonywa
li nawierzchnię z trylinki wynikało z 
alternatywy: albo zlecimy wszystko 
firmom i zrobimy w ciągu roku 5 km 
dróg, albo my dostarczymy materiał, a 
ludzie nam pomogą i zrobimy 10 km. 
Wybraliśmy ten drugi wariant i chyba 
ci, co teraz nie muszą taplać się w bło
cie idąc swoją ulicą nie żałują naszej 
decyzji i swojego wysiłku. Przez wie
le lat dużo spraw zostało zaniedba
nych, teraz samorząd dał nam możli
wość naprawienia tego. Nie należy się 
więc obrażać, wybrzydzać, odwracać 
plecami, ale wspólnymi siłami zabrać 
się do pracy, wszak istnieje autentycz
na szansa zrobienia czegoś dla siebie i 
najbliższych.

__________ Jacek RECLIK

Leżała na stacji 
lokomotywa...

Podróżni, którzy po południu w śro
dę 20 kwietnia chcieli w Rybniku 
wsiąść do pociągu byle jakiego, napo
tkali na nieprzewidziane trudności - 
pociągi nie przyjeżdżały. Powodem 
tego było wykolejenie się około godz. 
17.30 w pobliżu nastawni R6A loko
motywy, co uniemożliwiło przejazd 
pociągów. Na szczęście, nikt oprócz 
samej lokomotywy nie ucierpiał. Nor
malny ruch w okolicach Rybnika przy
wrócono po godz. 20.00. /K./

Spotkanie z chorymi na cukrzycę
W środę 27 kwietnia odbędzie się zebranie dla osób chorych na cukrzycę. Za

interesowani mogą spotkać się o godz. 13.00 w rybnickim Domu Kolejarza, 
przy ul. Parkowej. Spotkanie organizuje rybnicki oddział miejski Górnośląskie
go Stowarzyszenia Chorych Na Cukrzycę.

Organizatorzy zapraszają zarówno diabetyków jak i wszystkie osoby, zaintere
sowane problemami związanymi z tą chorobą. /K./

Uwaga kierowcy - zmiana organizacji ruchu
W dniach 23-24.04.br. planuje się wprowadzić zmianę organizacji ruchu dro

gowego w obrębie skrzyżowania ulic: Świerklańska - Chwałowicka - Kolejowa 
w Rybniku. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu w obrębie skrzyżowania 
zasad ruchu okrężnego.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zwra
canie uwagi na wprowadzone oznakowanie i ścisłe jego przestrzeganie. Jeżeli 
warunki pogodowe uniemożliwią wykonanie prac, termin wprowadzenia zmian 
zostanie przesunięty na dzień 30.04.1994 r.

ZOZ informuje

Badania lekarskie pracowników
W oparciu o postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1974 roku w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników /Dz.U.Nr 48, poz.296/ z późniejszymi zmiana
mi /Dz.U.Nr 62, poz.313 z 1992 roku/ oraz Kodeksu Pracy - art. 179, paragraf 4, 
art. 216 i 219, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rybniku informuje, iż z 
dniem 15 maja 1994 roku badania profilaktyczne /wstępne, okresowe, kontrolne/ 
wykonywane przez lekarzy Międzyzakładowych Ośrodków Medycyny Pracy 
uprawnionych do wykonywania badań lekarskich pracowników, wymagają pi
semnego skierowania z zakładu pracy.

Skierowanie powinno określać miejsce pracy, lub komórkę organizacyjną oraz 
stanowisko pracy. Zakład pracy jest obowiązany dołączyć do skierowania infor
mację o warunkach pracy, jakie charakteryzują dane stanowisko pracy.

W przypadku braku takiego skierowania, pracownik będzie zobowiązany uiścić 
opłatę za przeprowadzone badanie na miejscu przed otrzymaniem orzeczenia le
karskiego.
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Podczas sobotnich uroczystości na wieży Ratusza

przyp.red./, doceniam otwartą 
dłoń mieszkańców Rybnika. 
Sięgamy po tę otwartą dłoń i 
pragniemy życiem wypełnić 
nasze wzajemne stosunki. /.../ 

Heinz Ritter zakończył 
swoje wystąpienie wypowie
dzianym po polsku cytatem z 
rzymskiego filozofa Cycero
na: "Nie ma mocniejszych 
więzów przyjaźni jak wspólne 
plany i pragnienia ”.

W imieniu mieszkańców 
Dorsten i Rybnika, na dwuję
zycznych egzemplarzach do
kumentu o partnerstwie na
szych miast, podpisy złożyli 
burmistrz Heinz Ritter, dy
rektor Miasta Dorsten dr 
Zahn, przewodnicząca Rady 
Miasta Rybnika Urszula Szy
nol oraz prezydent Józef Ma
kosz.

Uroczystość zakończył koncert

O ryginalny tek s t umowy o partnerstw ie 
między Dorsten a Rybnikiem

Świadomi dziejowego dziedzictwa, a także bolesnych 
doświadczeń w stosunkach pomiędzy naszymi narodami, 
po myśli uzgodnień jakie zawarły nasze rządy, a także 
w nadzie i na u tw o rzen ie  w spó lne j, w o lne j i 

dem okratycznej Europy, ustanawiamy niniejszym 

partnerstwo pomiędzy miastami D O RSTEN i RYBNIKIEM.
Nasze p rzy jac ie lsk ie  kontakty będą  służyły 

rozbudowie wzajemnych powiązań i zbliżeniu obywateli 

naszych miast w duchu zjednoczonej Europy.
O by partnerstwo naszych miast przyczyniło się do 

przyjaźni, porozumienia i tolerancji pomiędzy naszymi 
obywatelami.

Rybnik, 15 kwietnia 1994 roku 
11. R itter. burmistrz Dorsten, D r Zahn, dyrektor Miasta 

Dorsten, U. Szynol, przewodnicząca Rady Miasta 
Rybnika, J. Makosz, prezydent Rybnika______________

koncert Orkiestry Ka
meralnej rybnickiej 
Szkoły Muzycznej 
pod dyrekcją Eu
geniusza Stawar
skiego. Młodzież 
pięknie wykonała 
utwory Bacha, 
Schuberta, Ja
strzębskiego i Ba
irda, wywołując u 
gości niekłamane 
wzruszenie.

W sobotę 16 
kwietnia goście z 
Dorsten wraz z 
przedstawicielami 
władz naszego 
miasta przeszli 
spod budynku 
Urzędu Miasta na 
Rynek. Towarzy
szyły im przybyłe 
do Rybnika z okazji

okazji Dni Dorsten ze
społy artystyczne z 
tego miasta. Szcze
gólnie atrakcyjnie w 
historycznych stro
jach prezentowali się 
fanfarzyści, będący 
jednym z najlepszych 
tego typu zespołów w 
Niemczech.

Zgromadzeni na 
Rynku rybniczanie 
wysłuchali krótkich 
przemówień burmi
strza H. Rittera, pre
zydenta J. Makosza 
oraz H.-J. Thelena. 
Kulminacyjnym mo
mentem uroczystości 
na Rynku było prze
kazanie rybniczanom 
flagi Dorsten oraz 
flagi jednoczącej się

Rasza zawisła flaga zjednoczonej Europy, a pod 
nią flaga miasta Dorsten.

c.d ze strony 1

dr Zahn oraz przedstawiciele Rady 
Miasta Dorsten.

Obecni byli również reprezentanci 
Koła Przyjaciół Rybnika, z jego prze
wodniczącym Hansem-Joachimem  
Thelenem, którego wkład w nawiąza
nie oraz podtrzymanie kontaktów mię
dzy naszymi miastami jest ogromny.

Ubiegły piątek i sobotę ogłoszono w 
Rybniku “Dniami” Dorsten, a podpisa
nia dokumentu o partnerstwie dokona
no w czasie uroczystej sesji Rady Mia
sta. Witając gości, prezydent Józef Ma
kosz nawiązał do czasów "... kiedy 
nasi rodacy jeździli do Niemiec za 
chlebem. Westfalia kojarzy się bowiem 
z ciężką pracą. Byli tam dobrze przyj
mowani i zostawili po sobie dobre 
wspomnienie, jako ludzie ciężkiej pra
cy. Potem był czas, który nie może się 
już powtórzyć. My jednak myślimy o 
przyszłości... ” Kończąc swoje wystą
pienie J. Makosz podziękował wszyst
kim, którzy przyczynili się do nawiązania

Partnerstwo z Dorsten

Sukcesem zakończył się także występ
rockowego zespołu “Sonix”.

* * *
Oprócz zwiedzania naszego miasta, 

w programie pobytu gości z Dorsten 
było spotkanie zainteresowanych roz
wojem współpracy gospodarczej z 
przedstawicielami Rybnickiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. Część gości

Heinz Ritter - burmistrz Dorsten 
przemawia w czasie Nadzwyczajnej 
Sesji Rady Miasta

przyjęło zaproszenie do siedziby ryb
nickiego Stowarzyszenia Społeczno- 
Kulturalnego Mniejszości Niemiec
kiej, a wśród nich Horst Kretzel, 
przewodniczący dorsteńskiego Związ
ku Patriotów Rybnika, skupiającego 
rybnickich Niemców, którzy po 1945 
roku wyjechali i osiedlili się w Do
rsten. Dodać trzeba, że “rybnikerzy” z 
zadowoleniem przyjęli i popierają ideę 
partnerstwa między Rybnikiem a Do
rsten.

Żegnając się, goście z Dorsten wspo
mnieli o planach zorganizowania jesie
n ią  tego roku “DRUGICH DNI RYB
NIKA” w Dorsten. Przypomnijmy, że 
pierwsze “Dni” odbyły się w paździer
niku 1993 roku. Wszystko wskazuje 
więc na to, że urzeczywistnianie posta
nowień zawartych w podpisanym do
kumencie o partnerstwie naszych miast 
istnieje.

U góry: Tuż po podpisaniu dokumentu o partnerstwie obu miast. Od le
wej: dr Zahn, dyrektor miasta Dorsten; Urszula Szynol, przewodnicząca 
Rady Miasta Rybnika; Heinz Ritter, burmistrz Dorsten i Józef Makosz, 
prezydent Rybnika.

Z lewej: Dr Hans-Joachim Thelen, animator Koła Przyjaciół Rybnika w 
Dorsten przemawia na rybnickim Rynku.

Z prawej: Na rybnickim Rynku w sobotę podczas oficjlnego otwarcia 
Dni Dorsten burmistrz Heinz Ritter (po lewej) przekazał prezydentowi 
Rybnika flagę z herbem miasta Dorsten.

nawiązania i rozwoju kontaktów, wyraził też 
przekonanie, że przyniosą one korzyści 
obu stronom, wzbogacając je wzaje
mnie i przybliżając wizję Wspólnej 
Europy. Pełne nadziei na wzajemne 
zrozumienie było również przemówie
nie burmistrza Heinza Rittera: "... Wi
dzę dużą szansę na rozkwit partner
stwa między Rybnikiem a Dorsten, 
między miastem na "Zachodzie” i jed
nym z miast, które jeszcze do niedawna 
leżało za “żelazną kurtyną ”. Podzi
wialiśmy wyboistą drogę, którą Polska 
musiała przejść ze starego do nowego 
systemu. Znamy z własnego doświad
czenia tę trudną do przebycia drogę z 
gospodarki planowej do gospodarki 
rynkowej. / . . . /Kochani rybniczanie! 
Jestem szczęśliwy, że mogę wraz z 
Wami obchodzić ten rzeczywiście hi
storyczny dzień. Ja, który sam pocho
dzę z Górnego Śląska /z Raciborza -

U dołu: W sobotę o godz. 9.30 spod Urzędu Miasta na rybnicki Rynek 
wyruszył barwny korowód zespołów muzycznych i zaproszonych gości. 
Całej grupie towarzyszyła orkiestra fanfarzystów z Dorsten.

Europy, które z rąk burmistrza Rittera 
odebrał prezydent Makosz. W chwilę 
później obie flagi zawisły na ratuszo
wej wieży. Po raz pierwszy symbol 
zjednoczonej Europy, niebieska flaga z 
ułożonymi w krąg gwiazdami, zawisła 
w naszym mieście, wzbudzając aplauz 
zgromadzonych.

* *  *

Gorącymi oklaskami rybnicka pu
bliczność nagrodziła również dorsteń
skich akordeonistów i fanfarzystów, 
którzy w towarzystwie “Chóru Senio
ra” z Boguszowic wystąpili w sobotę 
na rynkowej estradzie.

Niemieckie zespoły zaprezentowały 
się również w Chwałowicach, Bogu
szowicach oraz Niedobczycach, gdzie 
towarzyszyła im Miejska Orkiestra 
Dęta pod batutą Mariana Wolnego.

Dorsten w północnej Westfalii jest 
jednym z wielu niemieckich miast, u 
których ideę partnerstwa realizuje się 
w praktyce od lat. Już prawie ćwierć 
wieku trwają przyjacielskie kontakty 
między Dorsten a angielskim miastem 
Crawley, później nawiązano podobne z 
francuskimi miastami Dormans i Er
nee, wschodnioniemieckim wówczas 
Hainichen, północnoirlandzkim New
tonabbey i nikaraguańskim Waslala. 
Kolejnym “partnerem  ” Dorsten stał 
się ostatnio Rybnik, któremu idea 
współpracy między miastami jest rów
nież bliska, by wspomnieć dawne kon
takty z Saint Vallier oraz aktualne z 
Ales i Mazamet we Francji.

Zdjęcia: M. Szołtysek

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



J u b ileu sz  D om u R zem iosła
W minioną sobotę rybniccy rzemie

ślnicy, w związku z przypadającym na 
dzień 17 kwietnia Dniem Rzemiosła, 
obchodzili swoje święto branżowe. Te
goroczne Święto Rzemiosła związane 
również było z dwudziestoleciem ist
nienia rybnickiego Domu Rzemiosła 
czyli popularnego "Okrąglaka”, w 
którym swą siedzibę ma Cech Rze
miosł Różnych.

Po występie górniczej orkiestry w 
uroczystym orszaku cechowa starszy
zna w togach, rzemieślnicy ze sztanda
rami poszczególnych rzemieślniczych

komitetu budowy został Leon Brzezin
ka. Rozpoczęliśmy budowę w 1971 
roku, a w kwietniu roku 1974 “Okrą
glak" oddano do użytku. Największym 
problemem był brak pieniędzy, ale za
angażowanie rzemieślników było bar
dzo duże. Dziś mieści się tu biuro ce
chu i cała administracja. Gdyby tego 
domu nie było, całe rybnickie rzemio
sło byłoby rozproszone.

Życzenia rzemieślnikom w czasie 
akademii złożyli zaproszeni goście, m. 
in. prezydent Rybnika Józef Makosz: 
To wasze święto jest po części i moim.

Seniorzy rybnickiego cechu związani z budową Domu Rzemiosła; od lewej: 
Ryszard Pierchała, Edward Kosowski, Maria Rybarz, starszy cechu Krystian 
Cyprys, Bożena Bismor, Stanisław Reck i Wilhelm Twardoch.

sekcji oraz zaproszeni goście przeszli 
spod “Okrąglaka” do bazyliki św. An
toniego, w której ksiądz Henryk Ku
czob, dyrektor gospodarczy Kurii Me
tropolitalnej, a zarazem kapelan ślą
skiego rzemiosła i ksiądz kanonik 
Alojzy Klon odprawili uroczystą mszę 
w intencji rybnickich rzemieślników.

W czasie jubileuszowych uroczysto
ści w Domu Rzemiosła przypomniano 
pokrótce historię jego powstania. 
Odbywały się w nim nie tylko rzemie
ślnicze uroczystości, ale także w razie 
potrzeby egzaminy maturalne, gdy ma
turzyści jednej z rybnickich szkół śre
dnich po prostu nie mieli się gdzie 
podziać.

Ryszard Pierchała: Na jednym z po
siedzeń zarządu cechu podjęliśmy de
cyzję o rozpoczęciu budowy Domu 
Rzemiosła, który miałby być siedzibą 
rybnickiego Cechu. Przewodniczącym

bo ja  też jestem rzemieślnikiem i z tego 
jestem najbardziej dumny. Wszystkiego 
najlepszego waszym rodzinom i pra
cownikom.

Jerzy Frelich, kierownik Urzędu 
Rejonowego: Wasza praca jest cieka
wa, ale i trudna, bo związana z wycho
waniem młodych ludzi. Sami będąc 
rzemieśl nikami, wychowujecie nowe 
ich szeregi. Często mówi się, że praca 
jest chora. Praca wtedy jest chora, kie
dy brakuje sumienia, d latego życzę 
wam, by wasza praca była zawsze su
mienna i zawsze prawdziwie warto
ściowa.

Głos zabrali również przedstawiciele 
miasta Dorsten i rybnickiego muzeum. 
To właśnie przy jego pomocy w holu 
Domu Rzemiosła przygotowano wy
stawę pucharów i dyplomów, zdoby
tych w przeszłości przez uczniów ryb
nickich rzemieślników na spartakiadach

Radio, Opinie, Wydarzenia

C zek ając  
na k on cesję ...

W poniedziałek 28 marca w ośrodku 
Telewizji Katowice członkowie Krajo
wej Rady Radiofonii i Telewizji rozpo
częli przesłuchania wnioskodawców, 
starających się o koncesje na nadawa
nie w naszym województwie lokalnych 
programów radiowych i telewizyjnych. 
Jednym z nich był Stanisław Słowik, 
jeden ze współwłaścicieli rybnickiej 
firmy “Aksel”, która zamierza urucho
mić “Radio ROW". W samym prze
słuchaniu wziął udział prezydent mia
sta Józef Makosz. Poza poparciem 
władz samorządowych, twórcy rybnic
kiej rozgłośni radiowej mają również 
poparcie dekanalnego duchowieństwa 
i miejskich placówek kulturalnych. W 
skład spółki radiowej wchodzić będą 
również członkowie rybnickiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej.

Podpisano już wstępne umowy z 
Polską Agencją Prasową i ZAiKS-em 
w sprawie respektowania praw autor
skich. Podpisane są również umowy z 
przedstawicielami producentów płyt 
kompaktowych.

Radio ROW, bo tak nazywać się bę
dzie prawdopodobnie rybnicka rozgło
śnia, będzie miało profil informacyjno- 
muzyczny i charakter regionalny. Politycznie

Politycznie radio ma być neutralne, ale nie 
obojętne. Wszystko zależy, rzecz jasna, 
od przyznania bądź nieprzyznania kon
cesji. Gdyby jednak starania o nią za
kończyły się pomyślnie, w okolicach 
października popłyną w eter pierwsze 
całodobowe audycje. Jak mówią 
przedstawiciele firmy “Aksel”, właści
ciele zwykłych radioodbiorników z pa
smem UKF-u nie pow inni mieć z usły
szeniem “Radia ROW” żadnych pro
blemów. Istnieje już trzon zespołu re
dakcyjnego, którego szefem została 
Katarzyna Chłodek, która mówi: 
chcemy skupić się na problematyce lo
kalnej. W tygodniu będzie stała ra
mówka programowa, tylko w weeken
dy inny będzie układ programów. Trzy 
razy dziennie pojawiać się będą infor
macje lokalne. Nie zabraknie audycji 
publicystycznych i autorskich komen
tarzy; a także informacji o repertuarze 
placówek kulturalnych. Ma to być ra
dio interwencyjne proponujące rów
nież różnego rodzaju porady. Domino
wać będzie u nas tzw. muzyka środka, 
ale nie zabraknie również miejsca dla 
mniej komercyjnych gatunków jak jazz, 
czy muzyka poważna. Zamierzamy 
również prezentować na antenie osoby 
zajmujące się gospodarką w naszym 
regionie. Będą audycje dla dzieci i o 
tematyce filmowej.

Siedziba radia mieścić się będzie 
prawdopodobnie w Ośrodku LOK-u 
przy ul. Prostej. /wack/

spartakiadach młodzieży rzemieślniczej. Podzi
wiać również można było stare cecho
we kroniki piekarzy, szewców czy cu
kierników oraz ozdobny łańcuch hono
rowego Starszego Cechu Rzemiosł 
Różnych w Rybniku. Tytuł ten, spe
cjalnym dekretem z października 1992 
roku, rybniccy rzemieślnicy nadali me
tropolicie katowickiemu ks. abp. Da
mianowi Zimoniowi, ten zaś przekazał 
owe insygnia władzy rzemieślniczej do 
rybnickiego muzeum.

Starszy cechu Krystian Cyprys 
w ręczył gościom i najbardziej zasłużo
nym rzemieślnikom jubileuszowe dy
plomy, które jak to zapisano, mają 
wszem i wobec wszystkich świadczyć 
o trwaniu w twórczej pracy rzemieślni
ków Ziemi Rybnickiej.

Dla rzemieślników wystąpił chór 
“Mickiewicz” z Niedobczyc, a następ
nie rozpoczęła się doroczna rzemieśl
nicza zabawa taneczna.

Edward Kosowski, od 1959 roku 
właściciel zakładu kamieniarskiego 
przy ul. Rudzkiej: Z pewnością dziś 
wybudować taki dom byłoby trudniej. 
Wtedy czuliśmy się zagrożeni ze wszy
stkich stron, bezpieczniej czuliśmy się 
w cechu, zdając sobie sprawę z jego  
siły materialnej. Wiedzieliśmy, że ścią
gając tu ludzi rzemiosła będziemy im 
mogli pomóc. Sam jako przedstawiciel 
cechu uczestniczyłem wtedy w pracach 
komisji podatkowej wydziału finanso
wego Urzędu Miasta, zawsze próbo
wałem rzemieślnikom jakoś pomóc, za
wsze udało się dla nich coś uszczknąć. 
Otwarcie tego domu było dla nas wiel
ką satysfakcją, podobnie ja k  później 
budowa pawilonów handlowych pod  
murem browaru przy ul. 3-go Maja, 
choć z ich lokalizacją było wiele pro
blemów. Dziś każdy rzemieślnik jest hi
potecznym właścicielem swego pawilo
nu.

W latach budowy Domu Rzemiosła 
starszym rybnickiego cechu był Fran
ciszek Matuszek - kominiarz. Nie
którzy twierdzą, że na jego widok, gdy 
próbował załatwić kolejną sprawę, sam 
Jan Poloczek, I sekretarz komitetu 
miejskiego, łapał się za guzik. Widać 
pomogło, bo budowę szczęśliwie 
ukończono na czas.

Tekst i zdj.: 
WACŁAW TROSZKA

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

Zwracamy się do naszej gazety z 
taką prośbą. Mieszkamy w Chwałowi
cach przy ul. 1-go Maja 93. Jest to bu
dynek Spółdzielni Mieszkaniowej, na 
parterze jest mnóstwo sklepów, a ku
pujący robią sobie parking w naszym 
podwórzu. Stoją przed garażami utru
dniając wyjazd, a często uniemożliwia
ją  w ogóle wjazd do naszego podwór
ka. Parkują gdzie się da i jak się da. Je
żeli zwracamy uwagę kierowcom /.../, 
to spotykamy się z bezczelnymi odpo
wiedziami. Pisaliśmy zbiorczy list do

Zarządu Spółdzielni - bez odpowiedzi. 
Pomijamy już względy ekologiczne. 
Układ budynków na styku 1-go Maja 
93 oraz Śląskiej jest taki, że spaliny 
kłębią się przez cały czas. Czuć je w 
mieszkaniu przy zamkniętych oknach. 
Przecież nie będziemy uprawiać samo
sądów, bo nie o to chodzi. Prosimy od
powiednie władze, aby ustawiły znaki 
drogowe zezwalające na wjazd mie
szkańców i samochodów dostawczych 
do sklepów. Na innych osiedlach w 
Rybniku takie znaki są ustawione i bar
dzo prosimy o zrobienie tego również 
u nas.

11 podpisów mieszkańców.

Ambasador Holandii w Rybniku
W ubiegłą środę gościł w Rybniku 

ambasador Królestwa Holandii Sjoerd 
Izaak Hendrik GOSSES. Wraz z mał
żonką Elizabeth zwiedził on w towa
rzystwie władz naszego miasta cen
trum Rybnika, złożył także wizytę w 
siedzibie holendersko - polskiej spółki 
z kapitałem mieszanym Van Leer Sile
sia oraz spotkał się z członkami ryb
nickiej Izby Handlowo - Przemysło
wej. Obecny był również konsul Woj
ciech ZIPSER.

bardzo dobre, ale i o inne przedsię
wzięcia.
- To pańska pierwsza wizyta w naszym 
mieście, prawda?
-Tak.
- Czy coś było dla pana zaskocze
niem?
- Jeśli mnie coś zaskoczyło, to był to 
dynamizm z jakim wasz prezydent 
mówi o mieście i to że próbuje się tu 
stworzyć centrum bez ruchu kołowego.

Ambasador S. Gosses zwiedza Rybnik w towarzystwie prezydenta 
J. Makosza i wiceprezydenta M. Śmigielskiego

Rozmawiali
śmy przez 
chwilę z holen
derskim go
ściem.
- “GR”: - Jaki 
je s t cel pań
skiej wizyty w 
Rybniku?
- Przyjechałem 
z powodu in
westycji, w 
które zaangażo
wana jest firma 
Leer. Uważam, 
że jako amba
sador powinie
nem osobiście 
patronować ho
lenderskim inwestycjom

inwestycjom w 
Polsce. Próbuję 
je stymulować - 
w ubiegłym 
roku Holandia 
zajmowała pod względem wielkości 
inwestycji w Polsce trzecie miejsce, a 
chcemy dotrzeć do pierwszego! Cho
dzi nie tylko o handel, choć stosunki 
handlowe między naszymi krajami są

Wydaje mi się, że nie zetknąłem się z 
tym nigdzie indziej w Polsce. Idea 
miejskiego centrum bez samochodów, 
wykorzystywanego głównie przez han
del, bardzo mi się podoba. K.M.

K o ś c i u s z k o w s k a  s e s j a
Pod hasłem " Tadeusz Kościuszko 

bohaterem dwóch kontynentów", 
odbyła się w I L.O. im. Powstań
ców Śląskich dwudniowa sesja hi
storyczna, zorganizowana z okazji 
przypadającej w tym roku dwusetnej 
rocznicy Powstania Kościuszkow
skiego.

Do udziału w sesji dyrekcja " Po
wstańców"  zaprosiła również 
uczniów z zaprzyjaźnionego II L.O.

w Tarnowie, należącego, podobnie 
jak rybnickie liceum, do Towarzy
stwa Szkół Twórczych. W sesji 
uczestniczyli również w charakterze 
obserwatorów uczniowie innych 
rybnickich szkół średnich wraz z na
uczycielami.

Pierwszy dzień sesji wypełniły 
m.in. referaty uczniów I L.O. Agnie
szki Pielorz, Agaty Bołoz, Anny 
Kubicy, Patrycji Sass, Dariusza  

Świtały i Fryde
ryka Karauda. Po 
projekcji filmu do
kum entalnego o 
Kościuszce, pracow
nik naukowy Uni
wersytetu Śląskiego 

Maciej Ku
charski w ygłosił 
wykład pt. Polacy 
wobec pow stania  
1794 r. Zaintereso
wania historyków, 
jak się okazuje, nie 
ograniczają się je
dynie do wydarzeń 
i postaci historycz
nych, jednym bo
wiem z punktów  
sesji była p rojek
cja tatrzańskich 
przeźroczy nau
czyciela historii w 
I L.O. K rystiana

Szczęsnego, któremu towarzyszyła 
muzyka Wojciecha Kilara. Wybór 
nie był przypadkowy jako, że wła
śnie jedna z tych fotografii posłuży
ła za okładkę płyty kompaktowej ce
nionego kompozytora.

W drugim dniu sesji, po spotkaniu 
w szkolnej izbie tradycji, znakomity 
wykład o stosunku państw europej
skich do Powstania Kościuszkow
skiego w ygłosił wybitny znawca 
XVIII wieku i problematyki kościu
szkowskiej prof. dr hab. Henryk 
Kocój z U niw ersytetu Śląskiego. 
W cześniej bardzo dowcipnie opo
wiedział on o obchodach dwóchse
tlecia powstania kościuszkowskiego, 
poddając krytyce kilka publikacji, 
które z okazji rocznicy ukazały się 
na łamach kilku jedynie liczących 
się czasopism.

Sesję, która miała na celu przede 
wszystkim zapoznanie uczniów z ak
tualnym stanem wiedzy na temat po
wstania i jego przywódcy, zakończył 
wykład absolwenta I L.O. Marcina 
Wieczorka zatytułowany “Legenda 
o Tadeuszu Kościuszce ".

Główne obchody okrągłej roczni
cy powstania odbędą się w Racławi
cach 22 maja br. Czy dzień ten bę
dzie dniem wolnym od zajęć szkol
nych dla uczniów trzech rybnickich 
szkół średnich, usytuowanych przy 
ulicy Tadeusza Kościuszki właśnie, 
tego jeszcze nie wiemy...

Tekst i zdjęcia: wack
Profesor Henryk Kocój w czasie wykładu

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Muzyką i zapachem kadzideł witał 
gości we wtorkowy wieczór Teatr Zie
mi Rybnickiej. Tym razem teatralne 
wnętrza wypełnili krisznowcy i ich 
sympatycy - bo zapewne głównie sym
patycy zdecydowali się wydać 50 tys. 
zł., by spędzić wieczór na Festiwalu 
Hare Kriszna. Królowała tam egzoty
ka - indyjskie pieśni, taniec pełen ukry
tych znaczeń, wschodnie instrumenty. 
Obejrzeliśmy inscenizację wielkiego 
eposu starożytnych Indii, Ramujemy, 
skondensowanego w kilkudziesięcio
minutową pigułkę z kilkunastoosobo
wą obsadą. Były kolorowe światła, 
dymy, stroje kapiące od złota i klejno
tów. Takie inscenizacje mitycznych i 
religijnych przekazów, podobne do bi
blijnych widowisk świadków Jehowy, 
często są przygotowywane przez wy
znawców Kryszny. Oczywiście przed
stawienie skończyło się dobrze, a wi
dzowie byli zadowoleni - zwłaszcza ci

wypływającego z odrazy do zadawania in
nym istotom cierpień. Mówił o duszy, 
o konieczności duchowego rozwoju. 
Przekonywał, że można być szczęśli
wym człowiekiem bez alkoholu, uży
wek /nawet bez herbaty!/, hazardu i 
pozamałżeńskiego seksu, i że poczuciu 
wewnętrznej radości nie przeszkadza

Dziewczyna, która pierwsza zdecydo
wała się kupić “Gitę”, dostała od niego 
wieniec z kwiatów, który sam nosił. 
Były też kadzidła, nagrania religijnych 
pieśni. Po przerwie okazało się, że 
najedzeni widzowie nie stracili, wcale 
wigoru. Starczyło kilka taktów, by się 
poderwali do pląsów. Tym razem prawie

Rockowy Kryszna

muzyki, miało nieodparte wrażenie, że to 
koncert “kultowej” grupy. Dopiero 
wsłuchując się w słowa - bez przerwy 
powtarzane “Hare Kriszna... Hare 
Rama” można było sobie uświadomić, 
że chodzi o inny rodzaj kultu. Mło
dzież pewnie reagowałaby podobnie, 
słuchając np. “Nirvany”. Ci młodzi lu
dzie, którzy przychodzą na koncerty, 
czekają na sygnał: “Bądź z nami! Śpie
waj z nami! Tańcz z nami!”. Czy jest to 
śpiew o przemocy, czy chwalenie 
Boga, jest mniej ważne, niż poczucie 
wspólnoty. W imię czego jest ta wspólnota

Andżela w "Tańcu Ramy"

najmniejsi, dla których historia księż
niczki Sity i księcia Ramy była po pro
stu bajką. Po “Ramajanie” a może ra
czej, z powodu szczupłości czasu, “Ra
majance”, przemówił mistrz - Swami 
Indradiumna. Publiczność obawiała 
się, że będzie to nudne, teoretyczne 
przemówienie. Tymczasem amerykań
ski guru mówił prosto i przekonywują
co, wielokrotnie rozśmieszając słucha
czy. Opowiadał o reinkarnacji, o ko
nieczności doskonalenia się, by następ
ne wcielenie było szczęśliwsze. Tłu
maczył zasady wegetarianizmu, wypływającego

nawet wstawanie o czwartej rano. 
Mistrz nie zachęcał do rezygnowania z 
własnej religii, z własnego sposobu 
czczenia Boga, ale namawiał wszyst
kich do intonowania “Wielkiej Man
try”:
Hare Kriszna, Hare Kriszna 
Kriszna Kriszna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare.

Już po chwili okazało się, że wśród 
rybnickiej młodzieży - bo na tej im
prezie zgromadziła się głównie mło
dzież - mowa guru znalazła posłuch. 
Kiedy zabrzmiały dźwięki muzyki, 
granej na tradycyjnych instrumentach, 
i głosy śpiewaków, spora część wi
dzów dała się ponieść rytmowi, śpie
wając, tańcząc, tworząc żywe łańcuchy 
na każdym kawałku wolnej przestrzeni 
na widowni. Pląsy trwały do przerwy, 
po czym wszyscy wylegli do foyer, w 
którym czekały kolejne atrakcje. 
Wszyscy dostali “wedyjski” posiłek, 
bezmięsny, przygotowany bez użycia 
jajek. Każdy mógł spróbować jarzynki 
z marchwi, groszku i ziemniaka, pi
kantnego “palucha”, chrupiącej ob
smażanej kapusty. Na deser była ro
dzynkowo-orzechowa kulka, a do po
pitki słodka, aromatyczna woda. Skro
mnie to brzmi, ale jedzonko było py
szne. Nic dziwnego, że wiele osób za
interesowało się po posiłku książką 
“Kuchnia Kryszny”. Ale oczywiście 
można było też kupić wydawnictwa re
ligijne, na czele z “Bhagavad-gitą”, 
świętą księgą bhaktów, jak sami kri
sznowcy się określają. Można też było 
poprosić mistrza o wpis do księgi.

R ozstrzy g n ięc ie  
K onkursu  W ielk an ocn ego

Nasze świąteczne konkursy cieszą się wśród czytelników coraz większym 
powodzeniem. Na Wielkanocny Konkurs, pewnie z powodu licznych nagród, 
nadeszła rekordowa ilość odpowiedzi. W kroszonkach-rebusach zaszyfrowanych 
było 20 nazw rybnickich dzielnic: 1. Orzepowice, 2. Radziejów, 3. Niedobczyce, 
4. Wielopole, 5. Kłokocin, 6. Chwałowice, 7. Niewiadom, 8. Paruszowiec, 9. 
Chwałęcice, 10. Rybnicka Kuźnia, 11. Golejów, 12. Kamień, 13. Zebrzydowice, 
14. Stodoły, 15. Zamysłów, 16. Boguszowice, 17. Gotartowice, 18. Grabownia, 
19. Ligocka Kuźnia, 20. Popielów.

Hasło - rozwiązanie brzmi: WIELKANOCNE KROSZONKI 
W publicznym losowaniu, które odbyło się 19 kwietnia na Małej Scenie 

Rybnickiej, nagrody wylosowali:

500.000 zł
ufundowane przez 
firmę "A-P"
(nowoczesne okna i 
drzwi), ul. Gliwicka 
1 - Bernadeta
Larysz, Kasztanowa 
25,44-217 RybnikMilion złotych - ufundowany przez 

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w 
Warszawie I Oddział w Rybniku, ul. 
Chrobrego 8 - Róża Strzelecka, 
Sztolniowa 23, 44-251 Rybnik 9 d amiani

Bon towarowy
ufundowany przez

Komplet naczyń o wartości ok. 1 mln
zł - ufundowany przez Rybnickie 
Zakłady Wyrobów Metalowych "Huta 
Silesia" - Ireneusz Szymura, Dzikiej 
Róży 11,44-217 Rybnik

prawie wszyscy tańczyli. Grali, już na no
woczesnych instrumentach, w rytmach 
rocka i reggae, “Kochankowie celiba
tu”, grupa bhaktów - w większości Po
laków, choć basista pochodzi z Liver
poolu, a wokalista z Nowej Zelandii. 
Przyjęto ich entuzjastycznie - były 
uniesione ręce, śpiew, okrzyki. Ze 
swojej strony “Celibat Lovers” dali 
bardzo profesjonalny koncert, ze wszy
stkimi stosownymi atrakcjami. Rzucali 
balony, serpentyny, opryskiwali publi
kę wodą, tańczyli dzikie tańce, dzielili 
słuchaczy na grupy, rywalizujące w 
głośności śpiewu. Towarzyszyły im 
tańczące dziewczyny, które w przeci
wieństwie do obyczajów z typowego 
koncertu, nie wykonywały forsownej 
gimnastyki i nie były wcale roznegliżo
wane, a mimo to uroczo się prezento
wały w kolorowych sari. Oczywiście 
muzycy pytali: “Jesteście gotowi?”, 
“Dobrze się czujecie?”, “Zostaniecie 
do rana?” i dostawali twierdzące odpo
wiedzi. To ostatnie pytanie zresztą 
brzmi zabawnie, jeśli się wie, że sami 
krisznowcy na co dzień są w łóżkach o 
21.00. Patrząc podczas tego koncertu 
na scenę i widownię, słuchając muzyki

Bony towarowe po 200.000 zł -
ufundowane przez sklepy "ARTIS" i 
"IMAGO-ARTIS", ul. Powstańców 17, 
Rynek 2, Korfantego 3:
Blandyna Płaczek, Kolejowa 8,44-200 
Rybnik
Paweł Wyglenda, Myśliwska 42, 
44-203 Rybnik

B o n y  to w a ro w e  p        A L E X

400.000 zł -
DAMIANI" sklep

Rynek 6 - Krystyna Grochowina, Oś.
Powstańców Śl. 13d/l 8, 44-240 Żory

Bon towarowy 400.000 zł -
ufundowany przez "Thai Shop" sklep 
Rynek 2 - Blandyna M usiolik,
Kawalca 2b/3, 44-217 Rybnik

200.000 zł
ufundowane przez sklep "ALEX", 
Boguszowice, Os. Południe 37:
Alfred Karasek, Górnośląska 122, 

44-270 Rybnik
Lucyna Kowol, Chopina 14, Rybnik

Nagrody po
200.000 zł
u fu n d o w a n e  
przez Biuro 
Podróży "SAN 
A N T O N I O "
Mikołowska 6, tel. 21-723:
Teresa Szolc, Mikołowska 91, 
44-203 Rybnik 3
Wanda Iciachowska, Brzezińska 9b 
44-203 Rybnik

nota, to rzecz drugorzędna.
“Gazeta Rybnicka” rozmawiała z 

dwojgiem “szeregowych” wyznawców 
Kryszny, a także z mistrzem Swami In
dradiumną.

Rosa Rani ma 19 lat, pochodzi ze 
Śląska. Jej imię oznacza Królową Tań
ca. Wokół oczu ma namalowane krop
ki i kwiatki, na nosie żółtą kreskę. Rasa 
Rani jest bhaktinką od 3 lat. Dochodzi
łam do tego też przez 3 lata - mówi. - 
Najpierw były książki, ju ż  wcześniej 
byłam wegetarianką. Jej rodzice sprze
ciwiali się, póki była niepełnoletnia. 
Teraz pogodzili się z jej wyborem. Cie
szą się, że nie pałę, nie używam narko
tyków, żyję w celibacie. Żyjemy ja k  
mnisi, staramy się też nikogo seksual
nie nie prowokować, więc kobiety i 
mężczyźni wiele rzeczy robią osobno. 
Ale nikt do niczego nas nie zmusza". 
Rodzina nie przekonała się do poglą
dów Rasy Rani, ale jej mama czasem 
gotuje wedyjskie potrawy.

Ariel ma 17 lat, pochodzi z Nowej 
Zelandii. Nie ma jeszcze hinduskiego 
imienia, bo nie był inicjowany. Może 
stanie się to za miesiąc. Ariel należy do 
drugiego pokolenia bhaktów - gdy 
miał rok, jego rodzice stali się wy
znawcami tej religii. On sam mówi, że 
są bardzo szczęśliwą rodziną. Zauwa
żył, że w Polsce rodzice często prote
stują, gdy ich dzieci włączają się do 
tego ruchu. Jego zdaniem w Ameryce i 
Europie Zachodniej rodziny zachowy
wały się w ten sposób w latach ’70, 
dziś już nie. Bardzo rzadko styka się z 
agresją, a jeśli to się zdarza, to próbuje 
rozmawiać, jeżeli nie można - ucieka. 
Nie odpowiada agresją. Rozmawiał 
wiele z chrześcijanami, buddystami, 
muzułmanami. Nie próbuje nawracać,

Biuro
Podróży

Bon towarowy 300.000 zł -
ufundowany przez "AKSEL" 
Elektronika - Łączność, ul. Hallera 
12 a - Irena Strzebińczyk, Miejska 
6a/8, Rybnik

Rospenk
Bon towarowy 300.000 zł -
ufundowany przez drogerię 
"ROSPENK", ul. Sobieskiego 38- 
Helena Murzyn, Webera 18, Rybnik.

KSIĘGARNIA
Bon towarowy 250.000 zł -
ufundowany przez księgarnię "SOWA", 
ul. Sobieskiego 24 - Oskar Szewczyk 
Raciborska 4B/3, 44-200 Rybnik

raczej stara się przekazać innym, by 
byli lepszymi chrześcijanami czy bud
dystami. Nigdy nie jadłem  mięsa - 
mówi Ariel - nie miałem dziewczyny, 
nie używałem narkotyków. Raz spróbo
wałem kawy, nie smakowała mi.

Mistrz Swami Indradiumna zgodził 
się po koncercie odpowiedzieć na kilka 
pytań “GR”
- Jak pan trafił do Towarzystwa Świa
domości Kryszny?
- Było to w latach '60, kiedy studiowa
łem medycynę. Zwykłe życie mi nie wy
starczało. Zacząłem szukać prawdy o 
sobie i świecie. Wtedy zetknąłem się ze 
Śrilą Prabhupadą, założycielem Mię
dzynarodowego Towarzystwa Świado
mości Kryszny. On wskazał mi cel i 
sposób życia, prowadzący do zrozu
mienia. Nauczył mnie zasad - ścisłego 
wegetarianizmu, wykluczenia alkoho
lu, używek, hazardu i pozamałżeńskie
go seksu. Zrezygnowałem ze studiów i 
stałem się czcicielem Kryszny. Ale 
Bogu można się poświęcić w każdej sy
tuacji, czy się jest gospodynią domo
wą, czy biznesmenem.
- Czy dużo pan podróżuje?
- Ludzie, którzy mają rodziny, mają też 
mieszkania, pracę. Ja jestem mnichem, 
nie mam żony, i podróżuję właściwie 
przez cały czas. W jednym miejscu spę
dzam najwyżej trzy dni.
- Czy jest więc miejsce, które mógłby 
pan nazwać swoim domem?
- Tak. To jest Wyższa Świadomość.
- Dlaczego ma pan tak dobry kontakt 
ze słuchaczami?
- Ludzie w tym mieście, w Polsce, są 
bardzo religijni, otwarci na Boga. A 
my im pokazujemy, że życie duchowe 
może być wesołe, kolorowe, radosne, 
że to nie jest smutek, przymus, wyrze
czenie. Chcemy się dzielić muzyką, je
dzeniem, radością.
- Jaka jest pana rada dla ludzi, którzy

Mistrz Indradiumna z jednym z ucze
stników spotkania.

nie chcą poświęcić religii całego ży
cia, ani odejść od religii, w której się 
wychowali?
- Nie trzeba od niej odchodzić. Naj
ważniejsza je s t mantra “Hare Kry
szna ". Niech ją  powtarzają, bo to są 
imiona Boga.

KLAUDIA MICHALAK 
Zdj.: W. Troszka

euro pa
Bon konsum pcyjny 200.000 zł -
ufundowany przez Cafe bar 
"EUROPA", ul. K orfantego 2 - 
Eleonora Kuchcik, Zebrzydowicka 
138, 44-217 Rybnik

BUTIMEX
Bon towarowy 200.000 zł -
ufundowany przez "BUTIMEX" S.C., 
ul. Piłsudskiego 4 - Brunon Mrozek 
Żoł. Września 13, 44-200 Rybnik

Bon towarowy 200.000 zł -
ufundowany przez sklep "FUDALI", 
Plac Wolności 22 - Mariola Wypchoł 
Zamenhofa 6, Rybnik

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Fotografie Pawła Pierścińskiego w Galerii TZR

Ż y ję  w k r a jo b r a z ie .. .
W poniedziałkowe popołudnie w 

Galerii TZR otwarta została duża 
autorska wystawa fotografii Pawła

Pierścińskiego zatytułowana “Kra
jo b ra zy ”. Na kilkudziesięciu barw
nych fotogram ach oglądać można 
niezwykłej urody polskie krajobrazy 
nasycone intensyw nym i, ostrymi

J A Z Z  I  ROCK 
NAD NACYNĄ

W piątek 15 kw ietnia na Małej 
Scenie Rybnickiej miało m iejsce 
ciekaw e w ydarzen ie m uzyczne.

Solista zespołu "Sonix "

W ystąpiła grupa jazzow a “ P ara
dox” , a tuż po niej zespół rockowy 
“Sonix”, goszczący w naszym mie
ście z okazji “ DNI D O R STEN ” . 
Obu grup, oprócz ostatniej litery 
w nazw ie, nie łączy w zasadzie  
nic, no może poza m iłością do mu
zyki w ogóle. Organizatorzy potra
fili zagrać dwa koncerty o diam e
tra ln ie  różnej s ty lis ty ce . M łoda 
polska grupa jazzow a o dźw ięcz
nej nazw ie “ P arad o x ” stw orzy ła 
swoisty podkład pod rockowy wy
stęp niemieckiej kapeli.

Poza cytowanym końcowym “x” 
w nazw ie, wspólnym m ianow ni
kiem  była rów nież p ub liczność , 
która entuzjastycznie oklaskiw ała 
jazzow e riffy  ekipy “ P aradoxu” , 
jak i agresywny dźwięk gitar “So
nixów ” w osobliw ej in terpretacji 
u tw orów  grupy “ K raftw erk” czy 
B illy’ego Bragga.

M łodzi w ykonaw cy z N iem iec 
dość długo obawiali się iść “na całość

barwam i. Najczęściej fotografie 
przedstaw iają miejsca, do których 
nie dotarła jeszcze hałaśliwa cywili

zacja. Na zdję
ciach P ierściń
skiego natura za
skakuje nas roz
p ię tością form i 
skalą barw, skrzą
cych się życiem i 
energią.

“I znów jestem  
w Rybniku. Bar
dzo to sobie cenię 
i bardzo się z 
tego cieszę ” - po
wiedział w czasie 
otwarcia wystawy 
P. P ierściński, 
który jako pierw
szy wystawił 
swoje zdjęcie w 
utworzonej przez 
Rybnicką Pra
cownię Fotogra
fii Artystycznej 
“Galerii Jednej 
Fotografii”, a 
później brał 
udział w otwarciu 
autorskiej wysta
wy swego przyja
ciela, nestora 

polskiej fotografii Edwarda Har
twiga.

W czasie spotkania autorskiego, 
które odbyło się już po oficjalnym 
otwarciu wystawy, artysta opowiadał

całość" po profesjonalnej muzyce - 
jak  mówili - polskich jazzmanów. 
D opiero  po trzecim  utw orze 
chłopcy wykrzesali z publiczności 
naprawdę gromkie brawa. Później 
poszło gładko. Po półto ragodzin
nym koncercie Niemcy zdezorien
towani gorącym przyjęciem zagra
li 3 bisy. Uradowani i zaskoczeni 
zeszli ze sceny.

Polacy też nie zaczęli rew elacyj
nie. W pierwszym utworze pogubił 
się trochę p erk u sis ta , w drugim  
próbował załagodzić sytuację w i
brafonista M ariusz G regorow icz, 
czarując publikę zagrywkami a ’la 
M ike M ain ieri. Na szczęśc ie  po 
trzecim  u tw orze, standardzie  
“Mercy M ercy”, poszło “z górki” . 
W idow nia pozw o liła  m uzykom  
odejść również dopiero po trzecim 
bisie.

W sumie dwa bardzo udane kon
certy. Szkoda tylko, że Bajor bu-

Na wibrafonie gra Mariusz Gregoro
wicz - "Paradox"

bufon, przepraszam “Bajor w Buffo” 
ukradł trochę publiczności jednej i 
drugiej kapeli.

TEKST I ZD J.: PAWEŁ BĄK

Gdzież ten
niegdysiejszy Bajor?

przede wszystkim o fotografowaniu 
krajobrazu i fotografii pejzażowej - 
wszak to właśnie on jest twórcą kie
runku estetycznego w polskiej foto
grafii, nazywanego “Kielecką Szko
łą Krajobrazu".

Paweł Pierściński: Krajobraz 
polski kojarzy się nam na ogól z sza
rą materią. Ja zwracam uwagę, że 
je s t on tak naprawdę materią barw
ną o wielkim nasyceniu kolorystycz
nym i emocjonalnym. Dlaczego fo to
grafuję krajobraz...? Może dlatego, 
że wychowałem się na K ielecczy
źnie, którą nazywam pomnikiem pol
skiego krajobrazu, dlatego że wystę
puje na tej ziemi wiele elementów i 
form  charakterystycznych dla po l
skiego pejzażu. Krajobraz to wszyst
ko, co nas otacza. Żyję w krajobra
zie. Chyba się starzeję, bo coraz 
bardziej zależy mi na tym, by spra
wić widzowi przyjemność.

Prezentowane w rybnickiej galerii 
fotografie są wizualnie bardzo atrak
cyjne, po prostu efektowne. Nie są 
to obrazy silnie przetworzone czy 
zdeformowane, przypominają raczej 
zwykłe pocztówki, ale jak mówi 
Pierściński, najtrudniej jest zrobić 
dobre, zwykłe zdjęcie.

Fotografią barwną artysta zajmuje 
się dopiero od dwóch i pół roku i, 
jak sam to określił, rybnicka wysta
wa jest jego autorskim debiutem w 
tej materii.

W otwarciu wystawy w Galerii 
TZR udział wzięły m.in. Zofia Ry
det i Zofia Lubczyńska. Paweł 
Pierściński przygotowuje się do du
żej wystawy fotografii pejzażowej w 
Lipsku.

Tekst i zdj.: wack

Nie da się ukryć, że amerykańskie 
doświadczenia Janusza Józefowicza 
i Michała Bajora odcisnęły piętno na 
recitalu tego ostatniego, który wspól
nie przygotowali.
Rybnik był pierw
szym miastem tra
sy, na którą Michał 
Bajor wyruszył po 
premierze w tea
trze “Buffo”. Roz
poczęło się niefor
tunnie, bo od awa
rii mikrofonu, ale 
to przekonało pu
bliczność, że Mi
chał Bajor śpiewa 
na żywo, a tylko 
podkład muzyczny “leci” z playbacku. 
Program jest dosyć eklektyczny, za
wierający zarówno stare jak i nowe, 
ale zawsze świetne, bo przykrojone na 
miarę indywidualności Bajora, prze
boje, ale również, fragmenty piosenek 
Brela, Piaf czy przebojowe numery z 
musicali. Pomysł dramaturgiczny oraz 
ruchoma scenografia sprawia, że oglą
damy artystę w światłach rampy oraz

Zaproszenie 
na koncert chórów

W najbliższą niedzielę 24 kwietnia o 
godzinie 15.00 w kościele Matki Bo
skiej Bolesnej /”starym”/ odbędzie się 
koncert muzyki sakralnej imienia 
XVII-wiecznego kompozytora ks. 
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.

poza sceną - w garderobie, barze... 
Michał Bajor jest profesjonalistą w 
każdej z tych “ról” . Zdecydowanie 
jednak bardziej jest sobą w swoim, a

nie obcym repertuarze. Może tylko 
Bajor zbyt nachalnie sprzedaje sie
bie...

Gościem artysty była czarnoskóra 
piosenkarka Lynell Bentley o moc
nym, iście murzyńskim w brzmieniu, 
głosem. Wprowadzone zaś przez, jak 
mniemam, Janusza Józefowicza, tan
cerki - nimfy, były niezbędne tylko w 
numerze z “Kabaretu”... /róż/

Jego organizatorem jest Okręg Rybnic
ki Polskiego Związku Chórów i 
Orkiestr. Weźmie w nim udział kilka 
chórów, m.in. chór SERAF, chór z I 
L.O. im. Powstańców Śląskich, chór  
“Bel Canto” z Gaszowic. Koncert ten 
zostanie powtórzony 15 maja w ko
ściele pod wezwaniem Trójcy Świętej, 
w Popielowie. J.R.

logią. W trudnych momentach najle
piej czuję się z tymi ludźmi, którzy są 
dużo bardziej wartościowi, niż np. śro
dowisko show-businessu. Kocham być 
z autystami. Od pewnego czasu bar
dziej zajmuję się dorosłymi niż dziećmi, 
ponieważ dużo jest ośrodków dla dzie
ci, a mało dla młodzieży i dorosłych.
- Czy Puna książki są autobiograficz
ne?
- W książce zawsze je st trochę z nas, 
ale większość to fikcja.
- Czy w tym, co pan pokazał, dużo 
było improwizacji?
- Ten spektakl powstał 20 lat temu i jest 
powtarzany przez cały ten czas, nie ma 
w nim więc wiele improwizacji. Ale je
śli mieliście takie wrażenie, to dla mnie 
wielki komplement.
- Czy sam się pan charakteryzuje?
- Tak, w tego rodzaju teatrze clown 
sam szyje, przygotowuje akcesoria, 
robi właściwie wszystko. Ale podróżuje 
ze mną akustyk.
- Miał pan na twarzy namalowaną 
maskę. Czy pan nakłada maskę w ży
ciu?
- Nie. Rozdzielam jedno od drugiego.
- Skąd pomysł tego przedstawienia?
- Korzenie leżą w tradycji europejskich 
clownów cyrkowych z lat 20 i 30 .
- Czy ma pan dzieci?
- Nie, przynajmniej nic o tym nie wiem.
- Uprawia pan jakiś sport?
- Za młodu uprawiałem wszystkie, a 
zwłaszcza grałem w piłkę nożną. Teraz 
zajmuję się tańcem klasycznym i upra
wiam poranną gimnastykę.
- Co w pana życiu jest najważniejsze?
- Przyjaciele.
- Ile pan ma lat - zapytała mała dziew
czynka.
- Czterdzieści trzy.
- Dużo!
- Zaczekaj...
- Jak to jest, być na scenie, występo
wać dla ludzi?
- Bardzo różnie, w zależności od wie
czoru. Czasem publiczność nie reagu
je, czasami ja  sam czuję, że gram sła
bo. Grać dla was było wspaniale.

KLAUDIA MICHALAK

Howard Buten - Mister Buffo

N ajw ażn iejsi są p rzy jac ie le
14 kwietnia na Małej Scenie wystąpił 

Howard Buten - Amerykanin, lekarz, 
pisarz i mim. Buten napisał cztery po
wieści, z których największy rozgłos 
zyskała “Kiedy miałem pięć lat, zabi
łem siebie”, sfilmowana pod tytułem 
“Zakazane gry”, a mówiąca o dziecię
cej miłości. Pracuje z osobami do
tkniętymi autyzmem i jeździ po świe
cie pokazując swoje pantomimiczne, 
j e d n o o s o b o w e  
p rze d staw ie n ie .
Wielu ludzi, głów
nie młodych przy
szło na Małą Sce
nę, by je obejrzeć - 
w czym zapewne 
miał swój udział 
bezpłatny wstęp. I 
chyba ci widzowie 
nie żałowali, że w 
taki sposób posta
nowili spędzić wie
czór, bo żywiołowo 
klaskali i śmiali się 
podczas przedsta
wienia. Było w nim 
wiele momentów 
zabawnych, nawet 
nieodparcie śmie
sznych, ale kreo
wana przez Butena 
postać, clown Buf
fo, raczej wzrusza
ła, niż bawiła. Buf
fo był clownem 
smutnym i zagu
bionym, usilnie 
starającym się za
interesować in
nych, czułym, szu
kającym miłości i żałosnym w swoich 
próbach zdobycia poklasku. Pod ma
ską prostej, naiwnej postaci ukrył się 
jednak artysta o dużych umiejętno
ściach, starannie przygotowujący swój 
występ, umiejący zapanować nad wi
dzami bez słów, poruszający i zabawny

jednocześnie. O dziwo, poza sceną ar
tysta wcale nie jest wesołkiem, raczej 
robi wrażenie człowieka zamkniętego, 
cichego, zmęczonego. Z rybnicką pu
blicznością czuł się jednak tak dobrze, 
że po występie wyszedł jeszcze raz na 
scenę, by porozmawiać z widzami. Od
powiadał na ich pytania:
- Co właściwie jest pana zawodem?
- Pisanie, praca w ośrodku dla autystów

autystów, pantomima - wszystko na równi.
- Dlaczego pracuje pan z autystami?
- Oni bardzo wiele mi dają, a poza tym 
jest to dla mnie wielka przyjemność już  
od 20 lat. Najpierw zetknąłem się z au
tyzmem, który na tyle mnie zafascyno
wał, że zacząłem się zajmować psychologią

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Spacerkiem 
po mieście

 A becadło  
Rzeczy  

 Ś ląskich 
Czy dzisiejsi rybniczanie znają 

swoje miasto? Większość odpowie 
twierdząco, bo przecież w iedzą 
gdzie mieści się Urząd Miasta, poczta

poczta czy dworzec kolejowy. Zdarza 
jednak się, że w okolicach parkin
gów czy dworców “po tracen i” lu
dzie pytają o PZU, wydział paszpor
towy czy siedziby nowych banków,

a wielu młodych ludzie nie potrafi 
przyjezdnym  udzielić inform acji. 
Niedawno nawet niedaleko dyrekcji 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.

Wyzwolenia spo
tkałem osobę, 
która w dobrej 
wierze podążała 
do “nowego ZUS-
u”, tak ją  bowiem 
ktoś poinform o
wał na Rynku.

Trudność spra
wiają również po
pularne nazwy 
rybnickich ko
ściołów. Starsze 
osoby o rien tu ją 
się świetnie, jed
nak przyjezdni i 
młodzi mieszkań
cy nie bardzo 
wiedzą, dlaczego 
kościół św. Anto
niego z 1906 
roku, prezentują
cy się z daleka jak 
autentyczna śre
dniowieczna kate
dra, nazywany 
jest potocznie 
“nowym kościo
łem”, zaś najnow
szemu kościołowi 

w centrum  m iasta p.w. Królowej 
Apostołów, zbudowanemu ok. 1970 
roku, tego przydomka odmówiono.

Wiąże się z tym anegdotyczne zda
rzenie sprzed 20 lat. Kończono właśnie

właśnie budowę kościoła p.w. Królowej 
Apostołów, a nabożeństwa odpra
wiano jeszcze w pobliskiej kaplicy / 
dzisiaj Mała Scena Rybnicka/. Kiedy 
jednak zbliżało się Boże Narodzenie 
proboszcz budowanego kościoła z 
dum ą ogłosił swym parafianom : 
“Tegoroczną pasterkę odprawia
my w naszym nowym kościele!” I 
co się stało? Do Królowej Aposto
łów przyszło na pasterkę kilkanaście 
osób, a reszta poszła, jak  ksiądz 
przykazał, do “nowego kościo ła”, 
czyli do św. Antoniego.

W centrum naszego miasta istnieją 
m iejsca, których przeciętny m ie
szkaniec Rybnika nie potrafi wska
zać, a są to obiekty, które wielokrot
nie mija. N iew iele osób orientuje 
się, że prezbiterium pozostałe po 
średniowiecznym  kościele NM 
Panny to zapom niana dziś przez 
większość tzw. kaplica cmentarna, 
zwana też kościółkiem  akadem ic
kim. Pytani zaś o kaplicę cmentarną, 
wskażą pewnie na jedną z kostnic, 
bądź skierują na któryś z cmentarzy. 
Wielu mieszkańców miasta nie wie 
również, że remontowany budynek 
dzisiejszego sądu, to dawniejszy za
mek. Dajemy się także zaskoczyć 
pytaniem o usytuowanie kościoła 
ewangelickiego, pomników, ulic itp.

W tej sytuacji warto zastanowić 
się nad popularyzacją podstawowej 
wiedzy o Rybniku wśród jego mie
szkańców. Można wykorzystać np. 
wzorce zachodnie. W szwajcarskiej 
miejscowości Romont władze tak

zaadaptowały stare miejskie mury, 
by zwiedzający mogli obchodzić to 
piękne miejsce bez lęku, że zabłą
dzą, ponieważ szlak spacerowy wra
ca do punktu wyjścia. Ponieważ w 
Rybniku nie mamy i nigdy nie mieli
śmy murów, lepsze przykłady znaj
dziemy w kilku niem ieckich m ia
stach. Zatrzym ajm y się zatem w 
Hannoverze i Hildesheim. Będąc w 
centrum tych miast bez trudu zauwa
żymy wymalowane na drodze ozna
czenia. W Hannoverze jest to ciągła 
czerwona linia, zaś w Hildesheim  
wymalowywane na chodnikach i 
drogach spacerowych białe róże. 
Oznaczenia z Hannoveru i Hildeshe
im tworzą zamknięty obwód. W Hil
desheim dodatkowo na “różanej tra
sie”, w miejscach szczególnie cieka
wych, wymalowane są kolejne cyfry. 
Znaczy to, że w pobliżu jest coś cie
kawego do obejrzenia i w zasięgu 
wzroku powinna znajdować się ta
blica z wyjaśniającym tekstem. To 
cyfrowe oznaczenie odpow iada 
oczywiście oznaczeniom na mapie, 
którą bez problemu kupić można na 
parkingach.

Kiedy zakończy się remont cho
dników i dróg w centrum naszego 
miasta, taką trasę można rów nież 
wyznaczyć. Nie linią, nie różami... a 
może rybami z naszego herbu?

Więc gdyby ów “rybi szlak” z do
brym opisem został kiedyś zrealizo
wany, to jestem pewien, że wielu z 
nas lepiej poznałoby swoje miasto. I 
być może niedzielny spacer zawiódł
by nas po drodze w kilka ciekawych 
i dawno nieodwiedzanych miejsc, 
np. do pięknie odnowionego kościo
ła przy ul. Gliwickiej, tego na górce, 
zwanego kaplicą cmentarną...

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

W niemieckim Hildesheim szlak do zwiedzania i spacero
wania po mieście oznaczony jest wymalowanymi na cho
dniku białymi różami.

Utopek
z Wielopola 

Od samego rana przed chałpom od 
Anki zbiyrały sie dziecka i ciekawie 
zaglondali miyndzy sztachetami na 
plac. Było na co patrzeć, bo przicho
dzili goście weselni, kerych witoł 
starosta przed siyniom.

Tabula “SERDECZNIE W ITO
MY” wisiała już wyżyj na wielkim 
krokwioku, tak, że jom żodyn niy 
zawadzi. Wczas rano już frizjerka 
prziszła i Ance włosy ukłodała i 
szlajer przipinała. Potym sie zaczli 
drużbowie sjyżdżać z drużkami, a co 
jedna to gryfniyjszo była. Szaty mia
ły dłogie aż do kostek i bukety trzi
mały szumne. Jedna była tako piyk
no, frizura miała “warszawsko”, yno 
boroczka jak z bryczki ślazowała to 
se na tricie szaty rozerwała. Stare 
baby zaroz zaczły szeptać, że przed 
ślubym wionek straci. Nie było tego 
drużaństwa moc, yno trzi pory, a wi
dzioł żech w Wielimpolu weseli na 
siedym por, ale to była bogato jedy
noczka, co sie wtedy wydowała.

Wszyjscy czekali kiedy tyn noj
ważniyjszy przijedzie. Keryś łeboń 
padoł, że landauer już jedzie , toż 
wszystke bajtle na prociw polecieli, 
a starosta już wrota otwiyroł. Przije
choł Francik ze swojimi gospodo
rzami i starostom wypucowanym 
landauerym. Ziguś form anił, s ie
dzioł na przodku w czornym ancugu 
i na głowie mioł celinder po starzi
ku. W oknach wisiały na szlajfkach

biolutkich winiuszki z merty. Wyloz 
Francik ze swojim starostom, trzi
moł w rynce piykny buket z biołych 
nelków i zaczło sie kupowani. An
czyn starosta wykludziył przed siyń 
jakoś szczyrbato starka i chcioł jom 
Francikowi wcisnyć, ale on sie niy 
doł nabrać. Co chwila mu inkszo 
wykludzali i dopiyro jak ciepnył na 
tablet pieszczonek złoty z modrym 
oczkym, to mu prowdzi
wo młodo pani prziklu
dzili. Francik jak  jom 
uw idzioł, to by mu tyn 
buket chnet z rynki wy
lecioł. Anka była zawsze 
piykno, ale dzisioj jak 
jom ujrzoł po biołu, to 
zwątpił czy go naisto by
dzie chciała. Zanim sie 
opam iyntoł, Anka mu 
w oniaczka z merty ku 
kabocie przipła. Potym 
jeszcze staroście i piyr
szymu drużbowi.

Ślub mioł być o jedy
nostej w Nowym Koście
le, totyż wszystke brycz
ki pojechały najprzod ze 
starkami i ciotkam i, a 
potym dziepiyro pojedzie młode 
państwo i drużbowie ze starostami. 
Reszta gości przidzie prosto do ko
ścioła piechty. Jak było już tak dale
ko, żeby z chałpy w ychodzić, to 
młodzi musieli klynknyć na biołym 
serwecie damasowym i czekali na 
błogosławiyństwo. Najprzód błogo
sławili ojcowie od Anki, a potym 
gospodorze od Francika, bo wiycie

przeca, że on był siyrotom. Co to 
płaczu przi tym było, tego wom niy 
umia opisać ale se to umicie przed
stawić, bo to jeszcze dzisioj tak jest 
na szczynści.

Ledwo z placu wyjechali do tego 
kościoła, a już ich dwóch przebra
nych za cygonów som siadow za
szperowali. Starosta im musioł halba

chać. Jeszcze ich pora razy zastawi
li, zanim dojechali ku przikopie na 
Perdelcu, bo kto sie żyni, abo budu
je, tego sie nigdy niy żałuje. Jak do
jechali ku tyj wspomnianyj prziko
pie, konie przi landauerze dymba 
stanyły, że Ziguś byłby chnet slecioł 
i łopraty mu z rynki wyleciały. 
Wszystke konie przi bryczkach tyż 
stanyły jak  wryte i z m iejsca niy

chcom ruszyć. Co sie to mogło stać, 
wszyjscy sie dziwujom, żodnego na 
drodze ni ma, a konie przez mostek 
niy chcom przelyźć. Oba starosty 
wyleźli żeby Zigusiowi pomóc i pa
trzom, a na mostku siedzi ropucha 
bachrato i na łepie mo tako malutko 
czerwono czopeczka. Francik tyż 
musioł z landauera wylyść, bo konie 
cołki czas przedeptowały i forskały, 

yno im piana z pysku fur
gała. Podziwoł sie Francik 
na ta ropucha i już w ie
dzoł, o co sie rozchodzi, 
przeca to je s t M agierka. 

“No, Francik, jo widza, żeś 
ty o mie zapomnioł, ale za 
to jo o ciebie pamiyntom” - 
odzywo sie ludzkim głosym 
ta ropucha. “Ani okrojka z 
kołocza utopkowi niy po
słoł żeś, ty siaronie. To cie 
bydzie drogo kosztow ać, 
bo teraz niy zdążysz do ko
ścioła. Konie pryndzyj niy 
ruszom, aż jo dostana koło
cza, jedyn konsek ze syrym 
i jedyn z makym”. Musiała 
się ostatnio bryczka po ko
łocz du dom wrócić, żeby 

utopkowi pypcia zbyć. Ksiądz Oleś, 
kery jeszcze Anki katelmusa uczył, a 
teraz mioł im ślub dować, czekoł pół 
godziny skuli tego przejyntego utop
ka.

Tak to już jest, jak sie niy pamiyn
to o starych znajomych.

B. Dzierżawa

dać i wtedy dopiyro mogli dali je chać

U to p e k  i w e s e le

Bez kołocza ani rusz! Rys.: B. Dzierżawa

Koncerty 
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 

Sobota, 23 kwietnia, godz. 18.00,
koncert CZESŁAWA NIEMENA, 
wstęp 120.000 zł

DOM KULTURY - Niedobczyce 
Piątek, 22 kwietnia, godz. 19.00,
koncert zespołu TRIO /Franciszek 
Prus - syntetyzator i akordeon, Euge
niusz Stawarski - skrzypce, Marek La
szczak - klarnet/, w programie muzyka 
od baroku do rockandrolla oraz suita 
“Peer Gynt” Edwarda Griega

I mprezy
Niedziela, 24 kwietnia, godz. 18.00,
występ Zespołu Pieśni i Tańca "MA
ZOWSZE", wstęp 130.000 zł

Kina
APOLLO

22 - 24 kwietnia, godz. 17.00, 23 
kwietnia 15.00, 24 kwietnia 15.00 i
17.00, “KSIĘGA DŻUNGLI”, prod. 
USA
22 - 24 kwietnia godz. 19.00, 23 
kwietnia 17.00, “OSTATNI ŻYWY 
BANDYTA”, prod. USA

PREMIEROWE przy TZR 
25 - 28 kwietnia godz. 15.45 i 19.00, 
25 kwietnia godz. 19.00, w ramach 
DKF EKRAN, “LISTA SCHINDLE
RA”, prod. USA

ZEFIR - Boguszowice 
24 - 28 kwietnia, godz. 17.00 i 19.00, 
“REGGAE NA LODZIE”, prod. USA, 
cena 25.000 zł

VEGA - Żory
22 - 25 kwietnia, godz. 18.00, “TAJE
MNICZY OGRÓD”, prod. USA, 
godz. 20.00, “JANCIO WODNIK”, 
prod. pol.
27 - 28 kwietnia, godz. 16.00, “TAJE
MNICZY OGRÓD”, godz. 18.00 i
20.00, “WŚCIEKŁE PSY”, prod. USA

Dyskoteki
Sobota, 23 kwietnia, godz. 19.00,
MAŁA SCENA RYBNICKA; godz.
20.00, KINO “APOLLO” /gw/

“ S zy szk i”
na

M ałej Scen ie
W najbliższą niedzielę 24 kw iet

nia na Małej Scenie Rybnickiej o
godzin ie  18.00 rozpoczn ie  się 
koncert grupy muzycznej “Las Pi
n as” . O śm ioosobow y zespó ł, w 
skład którego wchodzi trzech mu
zyków  z is tn ie jące j k iedyś przy 
para fii M atki B oskiej B olesnej 
grupy “Opoka” , wykonuje głównie 
poezję śpiewaną, m.in. znane pio
senki Starego D obrego M a łżeń
stwa  czy Wolnej grupy Bukowina, 
ale także własne kompozycje.

Egzotyczna nazwa zespołu w zię
ła się z języ k a  h iszp ań sk ieg o  i 
znaczy tyle co szyszki, a pojawiła 
się wtedy, gdy rybnicka grupa wy
b ie ra ła  się na festiw al p iosenki 
eko log icznej “ EK O SO N G ” i 
członkowie zespołu zawzięcie po
szukiwali nazwy odpowiedniej do 
charakteru festiwalu.

W chw ili obecnej “ S zy sz k i” 
działają przy parafii św. Katarzyny 
w W ielopolu , a na swój koncert 
zapraszają wszystkich miłośników 
poezji śpiew anej i żywej spon ta
nicznej muzyki.

wack

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



" Czarne złoto" 
pod Rybnikiem

Natura obdarzyła mieszkańców 
Górnego Śląska “czarnym złotem”, 
dzięki któremu znaczna ich część już 
od drugiej połowy XVIII w. wiąże 
swoje utrzymanie z pracą w kopal
niach. W ęgiel kamienny, bo o nim 
mowa, jest najważniejszym surowcem

opałowym i energetycznym nie tylko 
w naszym regionie, ale na terenie ca
łego kraju. Dzięki jego znaczym za
sobom stanowi także tradycyjny 
przedmiot eksportu, możemy więc bez 
obawy powiedzieć, że jest naszym 
największym bogactwem.

Pod naszymi domami znajdują się 
pokłady tego cennego surowca, jed
nak niewielu z nas jest w stanie po
szczycić się wiedzą na jego temat. 
Właśnie Rybnik i jego okolice pod 
względem geologicznym stanowią 
olbrzymie, nieckowate zagłębienie, 
wypełnione skałami osadowymi z

licznymi pokładami węgla. Osady, w 
których znajduje się węgiel tworzyły 
się ok. 300 mln lat temu, w okresie, 
który przez geologów nazywany jest 
karbonem. W tym czasie nasze dzi
siejsze Zagłębie Górnośląskie było za
bagnionym i równinnym obszarem,

położonym w bliskim sąsiedztwie mo
rza. W gorącym i wilgotnym klimacie 
równikowym, który tu panował, roz
wijała się bardzo bujna roślinność, 
tworząc grube pokłady biomasy. Po
kłady te zalewane przez wodę i pozba
wione dostępu powietrza zmieniały 
się w torf, a następnie w wyniku pro
cesów biochemicznych w węgiel bru
natny. Ruchy skorupy ziemskiej po
wodowały stopniowe opadanie terenu 
Zagłębia. Być może brzmi to dla wie
lu niewiarygodnie, ale miejsce gdzie 
mieszkamy prawdopodobnie znajdo
wało się w okolicy równika, czyli tam,

gdzie obecnie lokalizuje się centralna 
Afryka, i było niejednokrotnie zale
wane morzem. Wydarzenia te związa
ne były z ciągłym dryfem, czyli wę
drówką kontynentów i miało to miej
sce kilkaset milionów lat temu. Ślady 
owej dawnej roślinności morskiej z 
okresu karbońskiego znajdują się w 
łupkach, czyli skałach, które wraz z 
piaskowcami tworzą warstwy rozchy
lające pokłady węgla /patrz rysunek/.

Warstwy piaskow
ców i łupków o kil
kusetmetrowej gru
bości wywierały 
ogromne ciśnienie 
na znajdujące się 
poniżej pokłady bio
masy już w postaci 
węgla brunatnego, 
co przyczyniło się 
do ich dalszego 
przeobrażenia w wę
giel kamienny. Sam 
fakt występowania 
pokładów węgla na 
różnych głęboko
ściach świadczy o 
tym, że procesy te 
powtarzały się wie
lokrotnie.

Obliczenia wyka
zują, że z dziesięcio
metrowej grubości 

warstwy szczątków roślinnych po
wstaje po wielu milionach lat jedno
metrowa warstwa węgla kamiennego. 
Pokłady węgla znajdujące się np. pod 
dzisiejszym budynkiem policji w cen
trum Rybnika mają grubość ok. trzech 
metrów, zatem można sobie wyobra
zić, jak bogata była pierwotnie szata 
roślinna na tym terenie. Leżące nie
rzadko kilkaset metrów pod naszymi 
domami pokłady tworzyły się w ciągu 
300 milionów lat, jednakże przy obe
cnym tempie wydobycia węgla wy
starczy być może jeszcze na jakieś 110 
lat. Mariusz Absalon

W Paryżu w Halach, gdzie wielkie 
centrum rozrywkowo-handlowe i gdzie 
krzyżują się linie metra, są telefony. 
Wokół nich zawsze spory tłumek ludzi. 
Ale gdy tam będziecie, nie zniechęcaj
cie się. Wielu z nich przyszło nie po to, 
by telefonować, lecz by “zapolować”. 
Krążą jak sępy, zagadują telefonujących

nie obrażając jej twórców, wygląda jak 
śmieć w porównaniu z francuską. Ta 
druga jest grubsza, sztywniejsza, ale 
przede wszystkim zupełnie inna wizu
alnie, jest na niej obrazek, grafika, fo
tografia. Czasami bywa prawdziwym 
dziełem sztuki.

Historia kart telefonicznych na świe
cie zaczęła się tu - we Francji w 1984 
r., kiedy to Roland Moreno wynalazł 
pierwszą kartę na “pchłę” /tak nazwa
no ów mikroprocesor/. Poczta francu
ska ochrzciła ją  telekartą i wprowadziła

wprowadziła na rynek w 1985 roku. Szybko zda
no sobie sprawę, że te 75 cm kw. pla
stiku, to świetne miejsce na reklamy, a 
skoro tak, to można je sprzedawać. 
France Telecom, odpowiednik naszej 
polskiej Telekomunikacji, powołało 
zaraz do życia specjalną instytucję, 
która tym się zajmuje.

Pierwsze osiem modeli kart telefo
nicznych to dzieło czterech malarzy. 
Wydane w nakładzie 3000 egzempla
rzy są dziś jednymi z najbardziej po
szukiwanych przez kolekcjonerów. 
Gdy tylko firmy francuskie zauważyły, 
jaki sukces odniosły pierwsze karty, 
natychmiast rzuciły się na telekartę, 
widząc w niej wspaniałe możliwości 
promocji. W tej chwili więc karty dzie
lą się na zwykłe, wydawane przez Tele
com i te tzw. “prywatne”. Pierwsze - 
często w milionowych nakładach - 
mają wartość 5-10 franków, ale bywają 
także rzadsze i cenniejsze, np. upamiętniające

upamiętniające Olimpiadę w Albertville, 
czy całe serie, np. “słynne postacie jaz
zu”. Dla kolekcjonerów jednak liczą 
się naprawdę tylko te drugie - “prywat
ne”. Nakład ich nie przekracza zazwy
czaj 1000 egzemplarzy, nie ma ich w 
normalnej sprzedaży. Firma obdarza 
nimi tak jak długopisem swoich klien
tów.

Ile są warte? Te ogólnie dostępne nie 
są drogie, 30 franków za kartę z pralką 
automatyczną Thompsona lub 80 za tę 
z życzeniami noworocznymi znanego 
producenta swetrów. Średnia cena kar
ty prywatnej to ok. 500 franków. Np. 
tyle kosztuje karta z dziennikiem “Li
beration”. Ale już za kartę z sokiem 
owocowy m Rea trzeba zapłacić 900 fr., 
a wydana w 1989 r. karta z wizerun
kiem Johnny’ego Hollyday’a kosztuje 
3700 fr.. Są też puzzle karciane, czyli 
kompozycje z kilku kart, które zebrane 
razem tworzą coś ładnego, np. ukła
danka 4 kart będąca dziełem znanego 
grafika na temat “jazz” z 1989 r. warta 
jest 8800 franków. Istnieje też “puzzel 
gigant” - 100 kart, całość warta 40 tys. 
franków. Kolekcjonerzy mają swoje pi
smo, swoje stowarzyszenie, katalogi i 
międzynarodowy przewodnik po kar
tach.
Gdy patrzę na karty, które mam, widzę, 
że najwięcej jest tych, gdzie telekomu
nikacja francuska reklamuje samą sie
bie - np. wzruszająca karta, która za
chęca mnie, aby dzwonić daleko, bo 
znowu potaniały /nie, nie pomyliłam 
się - potaniały/ rozmowy z USA. Jeśli 
ktoś mnie pyta, czy zbieram karty tele
foniczne, odpowiadam, że nie. A jed
nak ich nie wyrzucam. Dlaczego? Pew
nie po prostu dlatego, że są ładne.

EWA PODOLSKA

Korespondencja własna z Paryża dla "GR"

Z b ieracze  k art "na pchłę"

telefonujących. Polu
ją  na puste 
karty. To 
przedstawi
ciele nowej 
dz iedz iny  
k o le k c jo
nerstwa - 
zb ie ra c z e  
kart telefo
n icznych .
Wiecie, jak 
w y g l ą d a  
polska kar
ta i myślicie drodzy czytelnicy: “A cóż 
tu zbierać?” I mylicie się. Nasza karta,
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W Boguszowicach

“PRZYRODZIE I LUDZIOM”
W dniach od 20 do 22 kwietnia br. w 

Boguszowicach zaplanowano akcję z 
okazji Dnia Ziemi. Jej główny organi
zator - dzielnicowy Dom Kultury - w 
środę 20 kwietnia urządził wystawę 
prac plastycznych dzieci przedszkol
nych pt. “Moi przyjaciele, środowisko 
i ja". Następnego dnia, pomiędzy 
dwoma przedstawieniami pt. “Garga
mel i Smurfy” w wykonaniu Teatru 
Studio Mobile z Krakowa, przewidzia
no quiz dla najmłodszych pod hasłem 
"Ja to wiem ” oraz rozdanie nagród 
konkursu plastycznego.

Na terenie Osiedla Południe mło
dzież szkół podstawowych nr 17 i 18 
posadziła 90 drzewek, szczególnie w 
okolicach przedszkola. Na “starym 
osiedlu” uzupełniono obsadę krzewów. 
Administracja osiedla oraz kopalnia 
zapewniły sprzęt konieczny do tych 
prac, a ich pracownicy doglądali, by 
wszystko działo się zgodnie z prawidłami

prawidłami ogrodniczej sztuki.
Na piątek 22 kwietnia rano przewi

dziano przemarsz dzieci i młodzieży z 
transparentami poświęconymi ochro
nie środowiska. Mają one stanowić 
jedną z dyscyplin międzyszkolnego 
konkursu, którego finał odbędzie się w 
Domu Kultury o godz. 11.00.

We wszystkich konkursach przewi
dziano nagrody rzeczowe, a szkoły 
otrzymają cenne pomoce naukowe. 
Sponsorami akcji są kopalnia “Janko
wice” , Rada Dzielnicy, Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, 
boguszowicka filia Biblioteki Miej
skiej oraz Dom Kultury.

Akcja z pewn ością zbliży ludzi do 
przyrody - szczególnie, że drzewa i 
krzewy będą sadzić ci, którzy je wcze
śniej łamali. Podobne akcje boguszo
wicki Dom Kultury planuje w przy
szłości.

/gw/

Zdjęcie z albumu
FUJICOLOR czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu 
natychmiast zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych “żółtych skrzynek”/ 
Autora najsympatyczniejszego lub najbardziej “odjazdowego” zdjęcia 

firma “EKSPRES FUJI” Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym 
wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Zdjęcie Michała Lipki, wykonane w Krynicy Górskiej na Górze Parkowej.

"Długi" 
za długi

W niedzielę w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej zaprezentował się kabaret “Dłu
gi”, czyli Jacek Łapot i Piotr Skucha.
Artystom towarzyszyli Agnieszka Fa
tyga, Krystyna Loska /jej występ 
ograniczył się jedynie do wyliczenia 
sponsorów i pożegnania widzów/,

Ewa Cichocka, Jolanta Kaczmarek, 
Waldemar Ochnia, Dorota Stalińska
i... mistrz świata w dżudo Rafał Ku
backi. Jubileuszowy program nie za
chwycił i nic by się pewnie nie stało, 
gdyby trwał przynajmniej pół godziny 
krócej. Być może udałoby się wtedy

uniknąć słabego, czy wręcz żenującego 
występu D. Stalińskiej i R. Kubackie
go. Aż dziw bierze, że znani skądinąd 
aktorka i sportowiec zniżyli się do po
ziomu podrzędnej dyskoteki. Nie za
chwycił też znany parodysta W. 
Ochnia. Podrabiać głosy potrafi on 
pierwszorzędnie, sęk w tym, że prezen
tuje cały czas ten sam program. Nad
szedł chyba czas, aby mu dyskretnie 
przypomnieć, że Jacek Kuroń nie jest 
już ministrem pracy, a “Inwokację” w 

jego wykonaniu 
po ostatnim “Cza
rze par” zna już 
cała Polska. Jacek 
Łapot i Piotr Sku
cha przedstawili 
swoje najbardziej 
znane, szkoda, że 
stare numery, ale 
być może właśnie 
na tym polega 
“urok” jubileuszo
wych występów.

Atmosfera pro
gramu udzieliła 

się dość licznie zgromadzonej widow
ni, która odpowiadała salwami śmie
chu na pojedyncze kwestie, nie dała się 
jednak namówić, mimo kilkakrotnej 
zachęty, do wspólnej zabawy. Obyło 
się także bez zwykłych w takich przy
padkach bisów. /J.R./

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Puchar pozostał 
w Rybniku

We wtorek, 19 kwietnia odbył się II 
Rejonowy Przegląd Działalności Ar
tystycznej Szkół Specjalnych o Pu
char Redakcji “Gazety Rybnickiej”.
Trofeum to, ufundowane przez nas rok 
temu z okazji pierwszej edycji przeglą
du, to puchar przechodni, mający co

roku trafiać do tej szkoły, która w trak
cie artystycznej rywalizacji zbierze naj
więcej punktów. Ilość placówek, biorą
cych udział w konkursie, podwoiła się

od ubiegłego roku - tym razem wystar
towały wszystkie z terenu naszej Dele
gatury Kuratorium Oświaty. Reprezen
towane były więc szkoły podstawowe 
specjalne z Żor, Raciborza, Jastrzębia 
Zdroju i Czerwionki-Leszczyn, Spe
cjalne Ośrodki Szkolno-Wychowaw
cze z Wodzisławia i Rybnika, a także 
Zasadnicza Szkoła Specjalna z Jastrzę
bia-Zdroju. Rywalizowano w 3 głów
nych kategoriach: recytacji, twórczości 
plastycznej i działań teatralnych, mu
zycznych i tanecznych.

Wśród recytatorów z grupy młodszej 
zwyciężyła Sylwia Szafranek z Ryb
nika, a najlepszą deklamatorką w gru
pie starszej okazała się Ewa Urbanek 
z Żor. Pierwsze miejsce dla młodszych 
“plastyków” zdobył rybnicki SOS-W, a 
dla “starszaków” SPS z Żor.

W konkurencjach teatralno-muzycz
no-tanecznych nie było wprawdzie 
podziału na grupy wiekowe, ale wpro
wadzono kilka dyscyplin, w których 
rywalizowali mło
dzi wykonawcy. W 
dziedzinie muzyki 
instrumentalnej i w 
recytacji zbiorowej 
jurorzy nie mieli 
problemu z wybo
rem zwycięzcy, po
nieważ w każdej z 
tych kategorii wy
stąpił tylko jeden 
zespół. Najlepszy
mi instrumentalist
kami zostały więc 
w a l k o w e r e m  
dziewczęta z inter
natu rybnickiego 
SOS-W. Laury naj
lepszych w recyta
cji zbiorowej zdo
byli uczniowie SOS-W z Wodzisławia, 
którzy pokazali montaż tekstów 
“Dzień Ziemi. Matka Ziemia”. Zapew
ne wodzisławianie zdobyliby pierwsze 
miejsce nawet mając licznych konku
rentów, bo mogli się pochwalić bardzo 
dobrym przygotowaniem tekstów, 
świetną i dopracowaną w każdym 
szczególe scenografią, a w dodatku 
spektakl miał ekologiczne przesłanie, 
aktualne podwójnie - z powodu ślą
skiego zanieczyszczenia środowiska, i 
obchodzonego cztery dni później 
“Dnia Ziemi”. W tańcu dyskotekowy m 
popisywały się 3 szkoły, zwyciężyło 
Jastrzębie, zwycięska para tańczyła 
znakomicie, z wielką werwą i żywioło
wością. Widać było, że taki rodzaj ak
tywności bardzo odpowiada młodzieży

- na parkiecie młodzi tancerze byli 
sobą, nie musieli udawać grzecznych 
dzieci.

Wśród solistów i zespołów wokal
nych i wokalno-ruchowych palma 
pierwszeństwa przypadła śpiewającym 
dziewczętom z internatu SOS-W w

Rybniku. Kategorię małych form tea
tralnych podzielono na dwie grupy, z  
których jedną wypełniły dwa przedsta
wienia z Czerwionki. Pierwsze miejsce 

przypadło więc 
“Chłopakowi i 
dziewczynie”, in
scenizacji nie wol
nej od dłużyzn, ale 
z kilkoma ciekawy
mi pomysłami i z 
uroczą parą małych 
solistów. W grupie 
drugiej najlepszą 
małą formą teatral
ną jury okrzyknęło 
“Za lasów świeżą 
woń” z Żor, mon
taż łączący żart i 
poważne refleksje 
ekologiczne.

Prezentacjom okołoteatralnym przy
glądały się dziesiątki uczniów szkół 
specjalnych, zgromadzonych w auli 
gościnnego sąsiada SOS-W - II L.O.

Po podsumowaniu wyników okazało 
się, że SPS z Raciborza i SOS-W z 
Wodzisławia zdobyły po 10 punktów, 
SPS z Czerwionki - 14 punktów. Trze
cie miejsce z 18 punktami uzyskały Za
sadnicza Szkoła Specjalna i Szkoła 
Podstawowa Specjalna z Jastrzębia 
Zdroju. 22 punkty zapewniły “srebro” 
Szkole Podstawowej Specjalnej z Żor. 
Bezkonkurencyjnym zwycięzcą /52 
punkty!/ okazał się zaś rybnicki Spe
cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho
wawczy.

Do sukcesu rybnickiego SOS-W 
przyczynił się oczywiście fakt, że wła
śnie ten ośrodek był reprezentowany w 
prawie wszystkich konkurencjach, co 
dało tak wysoką sumę punktów. Ponie
waż ubiegłoroczny laureat był ten sam, 
puchar przyniesiony z gabloty w SOS-

SOS-W powędrował - za pośrednictwem 
przedstawiciela “GR” - do tejże gablo
ty. A że zwycięzca organizuje u siebie 
kolejny przegląd, za rok znowu odbę
dzie się on w Rybniku. Głównymi fun
datorami nagród były rybnickie firmy 
“Salex”, “Wypiór i S-ka”, oraz księgar
nia “Orbita”.

Przy okazji przeglądu wręczono nie 
tylko puchar, ale coś jeszcze - statuetkę 
“Serce za serce”, po raz szósty ofiaro
wywaną przez SOS-W osobie zasłużo
nej dla ośrodka. 19 kwietnia otrzymała 
ją  Elżbieta Kotowska, która przez 
wiele lat opiekowała się ośrodkiem 
jako metodyk.

KLAUDIA MICHALAK 
Zdjęcia: W. Troszka

Laureaci konkursu recytatorskiego od lewej: Marcin Po
pek, Sylwia Szafranek (I miejsce), Tomasz Krajna.

Scena z przedstawienia "Dzień Ziemi. Matka Ziemia".

M o c z y k i j e  
i w ę d k a r z e

W miniony weekend rozpoczął się 
nowy sezon wędkarski. W ędkarze 
należący do koła “ Rymer N iedo
bczyce”, a tym samym i do Polskie
go Związku Wędkarskiego tradycyj
nie już zainaugurowali sezon w io
sennych połowów. Indywidualne mi
strzostwa koła, które rozegrano a racz

ej rozłowiono na popularnym 
Gzelu, stawie położonym niedaleko 
Chwałęcic. Staw ów koło dzierżawi 
od gminy i sami wędkarze są jego 
gospodarzami, dbając o jego zary
bianie, stan nadbrzeża i wiele innych 
rzeczy. By wziąć udział w pierw
szym wiosennym wędkowaniu, każ
dy z członków koła, a jest ich około 
240, przepracować musiał przy sta
wie jedną dniówkę. Same m istrzo
stwa trwały dwa dni, bo w sobotę 
wędkowały o klubowe pierw szeń
stwo panie, zaś w niedzielę panowie. 
Nikogo chyba nie trzeba przekony
wać, że w tym sposobie spędzania 
wolnego czasu i wypełniania domo
wej spiżarni jest coś z toto-lotka, 
ponieważ w oficjalnych zawodach 
lepsze lub gorsze miejsce na obwo
dzie stawu zależy od szczęścia w lo
sowaniu. Los to los, a trudno prze
cież posądzać o stronniczość same 
ryby, dla których najbezpieczniej 
byłoby w dniu takich zawodów po
ścić.

Jak w każdej innej dziedzinie, tak 
i w wędkarstwie spotkać można 
sprzęt droższy i tańszy! Wędki i 
duże i małe, składane, skręcane, spi
ningowe i inne kołowrotki, spławiki, 
haczyki, żyłki etc. Najwięcej uwagi 
poświęcają hobbyści z kijami przy
nęcie i dlatego każdy z nich wyposa
żony jest w podręczną spiżarnię. Je
dni łowią na ciasto, inni gotują prze
różne kluseczki, jeszcze inni przed 
każdym wędkowaniem zaw zięcie 
poszukują w ziemi tłuściutkich 
dżdżownic, ale są i tacy, którzy w 
robaki zaopatrują się w sklepach 
zoologicznych. Mało tego, by kar
piowi czy linowi taki posiłek wydał 
się bardziej smacznym kąskiem, co 
niektórzy owe robaki kolorują ni
czym wielkanocne kroszonki. N ie
stety, w czasie pobytu nad wodami 
stawu Gzel nie udało mi się ustalić, 
czy większy popyt je s t na robaki 
białe czy na czerwone.

Trzy godziny trwały konkursowe 
połowy, odbywające się w zupełnej 
ciszy. Wędkarze, jeśli nie przygląda
ją  się błagalnym wzrokiem własne
mu spławikowi, to bacznie obserwu
je konkurenta. Sporo było fałszywych

fałszywych alarmów, kiedy już zdawało 
się, że wreszcie trafiła się jakiś po
ważnych rozmiarów ryba, a po chwi
li okazywało się, że żyłkę pana Cze
sia ciągnie zawzięcie pan Zdzisio ze 
stanow iska obok, również będący 
przy nadziei, że to taaaka ryba.

W czasie zawodów łowić można 
wszystkie ryby pływające w akwe
nie, o ile rozmiary wyciągniętej na 
brzeg sztuki nie są sprzeczne z węd
karską etyką. Na Gzelu, jak mówio
no, pływają karpie, płocie, leszcze, 
liny i amury, które wpuszczono do 
tego stawu jakieś 15 lat temu, ale ni
komu jeszcze nie udało się wyłowić 
przedstawiciela tego gatunku. Jeśli 
chodzi o punktację, za każdą zło
w ioną rybę w ędkarz otrzym uje 5 
punktów, zaś za 
każdy gram wagi 
po jednym punk
cie. Tylko dwie 
ryby każdy ze 
startujących w za
wodach może za
brać ze sobą, jeśli 
w ogóle cokol
wiek uda mu się 
złowić, wszystkie 
pozostałe ryby 
wracają do stawu.
Szkoda tylko, że 
ryby którym 
zwraca się w ol
ność nie spełniają 
żadnych życzeń

W czasie n ie
dzielnych zaw o
dów bezkonku
rencyjny okazał 
się K azim ierz 
Szarek z Ryduł
tów, który w cią
gu trzech godzin 
w yciągnął na 
brzeg p iętnaście 
dorodnych karpi, 
sześć następnych 
się zerwało.

Mówi Kazimierz Szarek: Wędkuję 
ju ż  23 lata. Od lat łowię na skórkę z 
chleba i na ogół na gruntówkę, gdyż 
wtedy dalej można zarzucić przynę
tę. Kiedyś zająłem pierwsze miejsce, 
ale wtedy złowiłem tylko 8 ryb, dziś 
było o wiele lepiej. Ważna je s t prak
tyka i um iejętności, a nie drogi 
sprzęt, mam jeden z najtańszych ko
łowrotków - radziecki “Delfin ”. Tak 
naprawdę najważniejsze je s t to, co 
je s t na końcu haka.
“GR” :. Nie żal panu? M usi pan

wpuścić z pow rotem  do stawu aż 
trzynaście złowionych przez siebie 
ryb.
- Nie, bo to wędkarstwo, a nie rybo
łówstwo...

Zwycięzcy tow arzyszyło dwóch 
synów, Marcin i K rzysztof, którzy 
pomagali ojcu tak w wędkowaniu, 
jak i w bacznym śledzeniu poczynań 
konkurencji.

W sobotę wędkowało ponad 60 
kobiet. Zwyciężyła Halina M aty
siak - 8130 punktów, przed Dagma
rą Dzierwiór - 6485 i Janiną Bor
czyk - 5880.

W konkurencji m ężczyzn, w 
której udział wzięło około 170 węd
karzy, zwyciężył Kazimierz Szarek
- 18525 pk t./15 ryb/, przed Gerar
dem Golą - 9790 pkt./8 ryb/ i Stefa
nem Tomżyńskim - 8985 pkt./7 ryb/ 
 Czwarty był Bernard Jędrzej
czyk, piąty Zygfryd Gojny. Redak
cyjny “utopek” Bogdan Dzierżawa 
z trzema złowionymi rybami zajął 9.

m iejsce. W śród m łodzieżowców 
zwyciężył Jacek Jaworski - 2710 
pkt.

Tak oto sezon został rozpoczęty i 
teraz już każdy wędkować może do 
woli, oczywiście posiadając kartę 
wędkarską i coś, co nazwać można 
łagodnym usposobieniem.

Tekst i zdj.: 
WACŁAW TROSZKA

Najlepszy wędkarz koła "Rymer" - Niedobczyce Kazimierz 
Szarek z synami Marcinem i Krzysztofem.

Nieczęsto mamy okazję obejrzeć 
dzieło klasyki narodowej w przyzwoi
tej reżyserii, ze świetną obsadą aktor
ską w Rybniku. Tak było w poniedzia
łek, 18 kwietnia: na scenie Teatru 
Ziemi Rybnickiej 
obejrzeliśmy adap
tację “Pana Tade
usza" /autorstwa 
Mirosława Derdow
skiego/ w wykona
niu aktorów Teatru 
“Maska” w Lublinie. Grali po
wszechnie znani i lubiani: Bożena 
DYKIEL i Karol STRASBURGER, 
Stanisław NIWIŃSKI oraz aktorzy 
młodego pokolenia: Bożena SZY
MAŃSKA i Sławomir PACEK. Reży
serował Tomasz GROCHOCZYŃ
SKI.

Rzecz działa się przed południem, 
zatem spektakl przyszli obejrzeć 
głównie uczniowie starszych klas 
szkół podstawowych, do których był 
zresztą adresowany. Ich rodzice zapła
cili po 45 tysięcy złotych za bilet, na
uczyciele skorzystali z rzadkiej okazji

“ożywienia” Wieszcza. Tymczasem 
uczniowie... Gdy tylko wygaszono 
światła, teatrem wstrząsnęło wycie i 
gwizdy! Niestety, zapewne ku rozcza
rowaniu naszych pociech, na scenę

nie wjechali “ci wspaniali żużlowcy 
na swoich szalejących maszynach” . 
Mimo nerwowego upomnienia jednej 
z nauczycielek, młodzież w najlepsze 
syciła się... paluszkami, drażami, cu
kierkami, a szelest celofanowych tore
bek skutecznie zagłuszał kwestie akto
rów. Nawet ci z uczniów, którzy 
chcieli właściwie skorzystać z okazji, 
odebrali lekcję chamstwa i bezczelno
ści. Bożena Dykiel z refleksem god
nym kreowanej przez siebie Telimeny 
zwró ciła młodocianemu chuliganowi 
cukierek rzucony na scenę, grożąc 
przy tym palcem. Cóż, skoro szmer

celofanu nadal niósł się po sali.
Owszem, były i reakcje właściwe: 

gdy trzeba - śmiech, gdy trzeba - okla
ski. Ale pozostał niesmak po zacho
waniu uczniów. Nie winiłbym nauczy

cieli, gdybym 
wiedział, że 
winni zostaną 
ukarani. Oba
wiam się jed
nak, że nie spo
tka ich nagana, 

bo łatwo ukryć się w tłumie za pleca
mi innych. Czy pozostanie nam tylko 
smutna refleksja o tym, że szkoła nie 
może podołać wychowaniu młodzie
ży, którą rodzice pozostawiają najczę
ściej samej sobie? Że łatwiej dzisiaj 
wspólnie ściągać się w dół - w ryn
sztok rozwydrzenia niż wznosić się 
“nad poziomy”? Że przeładowany 
problematyką martyrologiczną szkol
ny program coraz bardziej mija się ze 
współczesnością? A może - zmieniona 
nieco refleksja Norwida: “Coś rybni
czanom zrobił - Mickiewiczu?”

/gw/

COŚ RYBNICZANOM 
ZROBIŁ-MICKIEWICZU?

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Z arząd  M iasta  In fo rm u je
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁAS ZA PRZETARG OFERTOWY NA WYKONANIE ZADANIA: 
ODBUDOWA I KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH

1. rowy Rd-1, Rd-2, Rd-3, Rd-4, Rd-5, Rd-6, b/n /Gotartowice/
2. rowy R-2, R-3 /Niedobczyce/
3. rów “Popielowski”
4. rowy : Kł-4, Kł-5, Kł-6, Kł-7, Kł-8, Kł-9, Kł-10, Kł-11, Kł-12, Kł-13, Kł-14, 
Kł-15, Kł-16 /Kłokocin/
5. rów Rd-7 /Ligocka Kuźnia/
6. rowy: B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-13, B- 
14, B-15, B-16, B-17, B-18, B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-24, B-25, B-26, B- 
27, B-28, B-29, B-30 /Boguszowice/
7. rów R-B /Zebrzydowice/
8. rów “ciek Zebrzydowicki” /za Nowinami/
9. cztery rowy bez nazwy uchodzące do rzeki Nacyny.
Bliższych informacji udziela kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Gruntów 
Urzędu Miasta w Rybniku, tel. 26-036 wewn. 67.
Oferty z wstępnym kosztorysem należy składać w wydziale Geodezji i Gospodar
ki Gruntami, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Gruntów /ul. 3-go Maja 12/ - do 
dnia 9 maja 1994 r. Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 11 maja 1994 roku. 
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez. poda
nia przyczyny.

Rybnicka Giełda Sam ochodowa
Ceny w mln zł. z ubiegłej niedzieli 17 Kwietnia

Cena/Rok/M odel
fiat 126p - 57/93, 55/92, 52/92, 48/ 
91, 47/91, 41/90, 39/90/BIS, 37/90/ 
BIS, 40/89/BIS, 32/89, 31 /87, 27/87, 
17/87, 21/86, 20/86, 20/84, 18/84, 
16/84, 16/83,28/82, 16/82, 10/81,8/ 
80, 10/78,
audi - 88/84/80 1.3, 30/77/100, 
polonez - 104/93/caro, 94/92/caro 
1.5, 86/91 /Caro, 63/90, 62/89, 33/86, 
32/85,
renault - 72/85/11, 48/84/5, 
citroen - 200/93/ZX 1.4i, 
opel - 78/86/ascona 1.6, 45/80/kadet, 
łada - 86/90/samara 1.5, 84/89/sa
mara 1.3,
VW - 87/88/polo 1.1, 120/86/golf 
1.5GTI, 78/83/santana, 47/80/passat

1.5 D, 45/80/golf 1.6 GTI 16V, 35/ 
80/polo 1.1, 38/79/golf, 30/79/passat, 
32/79/passat 1.3, 28/78/golf 1.1, 
fiat 125p - 44/89, 28/86, 26/85, 18/ 
83, 5/76, 
dacia - 20/84,
fiat - 95/88/uno, 62/85/uno 1.3, 46/ 
84 regata 1.3 E, 
taw ria - 75/92,
nissan - 76/85/blue bird 2.0 D, 
ford - 72/84/escort 1.6D, 63/83/es
cort, 57/82/escort, 49/81/escort, 40/ 
81 /fiesta,
w artburg  - 15/81,
daihatsu - 70/86/charade 1.0 D, 45/ 
84/charade 1 .OD,
skoda -110/92/favorit, 99/91/favorit, 
22/88/105 S /ps/

m im IMAGO-ARTIS

Bogaty wybór biżuterii na każdą okazję 

oferują sklepy jubilerskie
ARTIS IMAGO-ARTIS
Powstańców 17 i Korfantego 3 Rynek 2

Codziennie od 9 .0 0  do 17.30 w soboty od 9 .0 0  do 13.00

OTWIERANIE
RACHUNKÓW INWESTYCYJNYCH

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 . 0 0  do 17.00

DOM MAKLERSKI BANKU ZIEMI RADOMSKIEJ 
- ODDZIAŁ RYBNIK, RYNEK 13,

TEL. 222-68, 222-69 w. 133, 134

BEZPŁATNE 
PORADY 

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

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

W ygrywasz!!!
*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

Ogłoszenia drobne
Zam ienię M-4 zakładowe

w Biertułtowach na podobne 
w Rybniku.

Wodzisław, ul. Kwiatowa 6/17 

T V  SERVICE
NAPRAWA, PRZESTRAJANIE

R y b n ik , te l. 2 8 9 9 0 .
k k  k

SPRZEDAM suknię ślubną.
Wiadomość: Rybnik, ul. Wrębowa 

13b\ 18 po 16.00

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

GP DREUMEX
ul. św. Józefa 6 /Pawilon/ 

oferuje renomowane środki firm y

pasty - żele do mycia rąk, 
dozowniki mydła, 

podajniki ręczników, 
papieru toaletowego.

ZAPRASZAMY od 9.00 do 17.00 
w soboty od 8.00 do 13.00

AD AR
* oferuje usługi w zakresie 

ślusarstwa, instalowania
urządzeń ogrzewczych 

/centralne, gazowe/ 
oraz wod.-kan. 

w plastiku, miedzi i ocynk.
* wykonuje usługi

murarskie, malarskie, 
tapeciarskie

ul. Pełczyńskiego 5, 
tel. 25-656 czynny całą dobę.

PONTUSSPÓŁKA ZOO
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

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM!
* pieczątki, dru ki
• reklamy i szyldy
*  wycinanie liter i grafiki 

R ybn ik, tel. 23-710   k o n k u re n c y j ne ce ny ! 
u l. Chrobre go 19   Zaprasza my do współpracy !

Biuro
Usługowo-Doradcze
K R E D Y T Y

* remonty samochodów,
* remonty mieszkań,
* imprezy okolicznościowe 

(wesela, stypy, komunie)

LEASING
* środków trwałych 

"Lakiery samochodowe"
Os. Południe 37,

 tel. 202-78

dachówka ceramiczna: 
162.000 zł-m 2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

kompleksowe 
usługi 

budowlane

ST A N ISŁ A W  STAN
Rybnik, ul. W odzisławska 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 ŻYCZENIA KLIENTA

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997,21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. 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, WPK 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 22 do 28 kwietnia, Niedobczyce, 
ul. Górnośląska 34, tel. 26-354

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

ALEX

Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice

Czynne od 9.00 do 17.00
IV Wielki Konkurs z nagrodami

PAWILONY HANDLOWE
do kupienia - kredyt (leasing finansowy)

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 FU JICO LO R

W ywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywanie 
odbitek w czterech formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

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

•  1 cm 2 - 8 .0 0 0  zł
•  1/4 strony - 9 0 0 .0 0 0  zł
•  1/2 strony - 1 .6 0 0 .0 0 0  zł
• 3/4 strony - 2 .4 0 0 .0 0 0  zł
• 1 strona - 3 .0 0 0 .0 0 0  zł
•  1 słowo - 5 .0 0 0  zł

u nas

s z y b k o
i  t a n i o

S K L E P  P A P I R U S
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 4 MAREK PIECHOTA

W Y R Ó B  P IE C Z Ą T E K
* stemple tradycyjne 
* doskonale automaty C O L O P  S T E M P E L
* numeratory * datowniki * tusze * drukarki * i inne akcesoria pieczątkarskie

ARTYKUŁY BIUROWE
* segregatory * skoroszyty * akcydensy * art. piśmienne *

 GALANTERIA PAPIERNICZA, MAŁA POLIGRAFIA

Ś r o d o w a  G ie łd a  C e n o w a

1 0

Mięso sch ab
w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

PIOTROW SKI 79 75 116.6 62.2

TA R G 78 78 124 65

HERMES 80 80 125 67

Owoce/Warzywa jabłka cytryny pomarańcze banany

TARG 8 20 18 27

M iejska 3 15 20 20 27
HERMES 8.5 22 21 30

Spożywcze m asło cukier jajko mąka

Ja n  NOGA 10 10 2.6 7.5

TARG 9.9 6.5 2.2 6.8

HERM ES 10.5 11 2.6 7.5

Waluty dolar marka czeska francuska

P e w e x d u ż y 22120\22280 12950\13040 730\ 737 38003900

Delikatesy, ul. Miejska 22100\22250 12950\13050 730\ 738 3800\3900
H e rm e s 22100\22250 12950\13050 733\740 3800\3900

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"



 Koszykówka  Koszykówka   Koszykówka 
Sukces ju n io rek  R M K S -u P ó łf in a ł

K a d e te k
W połowie kwietnia w Zgorzelcu 

odbył się jeden z czterech turniejów 
półfinałowych tegorocznych Mi
strzostw Polski Juniorek w Koszy
kówce. Spory sukces odniosła drużyna 
RMKS-u, prowadzona przez Mirosła
wa Orczyka. Zajmując drugie miejsce 
rybniczanki awansowały do turnieju fi
nałowego Mistrzostw Polski. W tur
nieju tym wystąpiły dwa zespoły, które 
wcześniej wywalczyły mistrzostwo 
swych makroregionów: “Stal” Stalowa 
Wola i właśnie RMKS. Wystąpiły rów
nież zespoły OSA Zgorzelec i “Pałacu” 
Tarnów. Od zwycięstwa nad tym ostat
nim 81:51 /42:30/ rozpoczęły rybni
czanki swój udział w turnieju. Najważ
niejszy okazał się jednak drugi, bardzo 
nerwowy mecz ze “Stalą” Stalowa 
Wola, rozstrzygnięty dopiero w samej 
końcówce - na osiem sekund przed 
końcem, przy remisowym stanie spo
tkania rybniczanka Katarzyna Gra
bowska wykonała celnie dwa rzuty 
wolne, zapewniające drużynie RMKS-
u nie tylko zwycięstwo w tym pojedyn
ku /19:20/, ale przede wszystkim 
awans do Mistrzostw Polski.

Mniej ważny był już trzeci występ 
rybniczanek, w którym uległy one ze
społowi gospodarzy OSA Zgorzelec 
po dobrym meczu 61:67 /31:33/. Osta
tecznie rybniczanki zajęły drugie miej
sce za OSA Zgorzelec, wyprzedzając 
“Stal” Stalową Wolę i “Pałac” Tarnów.

Drużyna RMKS-u wystąpiła w na
stępującym składzie: Edyta Prużyń
ska /46 zdobytych punktów/, Kata
rzyna Grabowska /4 1 /, Agnieszka 
Grelak /39/, Beata Ławicka /23/, 
Ewa Pryciak /14/, Agata Kuśmirak / 
9/, Anna Szalony /6/, Gabriela Tro
szka /7/, Agata Tomaszewska /5/ i 
Joanna Kondziołka /2/.
Zawodniczki RMKS-u znalazły rów

nież uznanie w turniejowych ocenach.

Szkolna
Liga

W kolejnych meczach Rybnickiej 
Ligi Szkół Średnich II L.O. “Grem
bud” uległo Zespołowi Szkół Tech
nicznych 114:121, “M echanik-No
wer” pokonał “Jankowice” 49:48, IV 
L.O. wygrało z “Budowlanką” 54:52, 
zaś “Ryfama” pokonała I L.O. 87:79.

Po tych meczach w tabeli prowadzi 
“Budowlanka” przed L.O. II “Grem
bud” i L.O. I. Zamyka tabelę zespół 
IV L.O.

Chch

Edytę Prużyńską uznano za najlepszą 
zawodniczkę turnieju, zaś Agatę To
maszewską za najsympatyczniejszą. 
Natomiast naskuteczniej rzucała za 3 
punkty Agnieszka Grelak.

Mirosław Orczyk: Po ubiegłorocz
nym półfinale Mistrzostw Polski Junio
rek jeszcze większy sukces, przyznaję 
że niespodziewany. Wywalczyliśmy mi
strzostwo makroregionu, a teraz 
awans do finału, w którym zagra osiem 
najlepszych klubowych zespołów. To 
mówi wszystko. Nie chciałbym kogo
kolwiek wyróżniać, jest to sukces całe
go zespołu. W drużynie tej występują 
też najlepsze kadetki, czyli dziewczęta 
młodsze, które w ten sposób zdobywa
ją  kolejne doświadczenia. Występ w 
turnieju finałowym będzie dla nich 
wszystkich okazją do zaprezentowania 
swych umiejętności na arenie ogólno
polskiej. W finale spotkamy się z czte
rema zespołami klubów pierwszoligo
wych i trzema klubów drugoligowych, 
jedynie nasza drużyna będzie zespołem 
bez żadnego doświadczenia ligowego. 
Cóż mamy utalentowane młode zawo
dniczki, które już w przyszłym sezonie 
powinny rozwijać swoje umiejętności 
na drugoligowych parkietach. Przygo
towania do finału przebiegać będą 
bardzo spokojnie. Mamy duży komfort 
psychiczny, nie jesteśmy faworytami. 
Patrząc na silę rywali wygranie jedne
go, dwóch spotkań będzie sporym suk
cesem. To w końcu sport i postaramy 
się pokrzyżować szyki faworytom. To 
naprawdę duży sukces całej sekcji tym 
bardziej, że przed podobną szansą w 
ten weekend staną kadetki RMKS-u.

Turniej finałowy rozegrany zostanie 
na początku maja, o prawo jego orga
nizacji zabiegają również przedstawi
ciele Rybnickiego Młodzieżowego 
Klubu Sportowego.

Chch

O puchar prezydenta 
pod siatką

Ognisko TKKF przy kopalni “Janko
wice” organizuje w sobotę 30 kwiet
nia w hali widowiskowo-sportowej w 
Boguszowicach zawody o Puchar 
Prezydenta Rybnika w siatkówce dla 
zespołów niezrzeszonych z terenu 
Rybnika. Termin zgłoszeń upływa 29 
kwietnia. Informacja telefoniczna pod 
numerem 392-090. Początek turnieju 
o godzinie 9.00. Zapraszamy, wiedząc, 
iż w Rybniku przynajmniej kilka dzi
kich drużyn grywa w siatkówkę regu
larnie, traktując to nieraz bardzo po
ważnie. Chch

Trzy dni w hali widowiskowo-spo
rtowej kopalni “Jankowice” w Bogu
szowicach trwać będą półfinały Mi
strzostw Polski Kadetek w Koszy
kówce, w których wystąpią zespoły 
“Startu” Lublin, “Korony” Kraków, 
“Tęczy” Leszno i gospodarzy, RMKS-
u Rybnik. Młody zespół RMKS-u pro
wadzony przez Kazimierza Mikołaj
ca, jednocześnie trenera kadry narodo
wej juniorek, walczyć będzie o awans 
do finału Mistrzostw Polski, w których 
wystąpią najlepsze dwie drużyny ryb
nickiego turnieju.

Harmonogram spotkań: piątek 22 
kwietnia - godz. 16.00 “Tęcza” Le
szno - “Start” Lublin, godz. 18.00 
RMKS Rybnik - “Korona” Kraków, 
sobota 23 kwietnia - godz. 16.00 “Ko
rona Kraków - “Start” Lublin, godz.
18.00 RMKS - “Tęcza” Leszno, nie
dziela 24 kwietnia - godz. 10.30 Tę
cza” Leszno - “Korona” Kraków, 
godz. 12.30 RMKS Rybnik - “Start” 
Lublin.

Do oglądania spotkań młodych ko
szykarek organizator, czyli Rybnicki 
Młodzieżowy Klub Sportowy zapra
sza wszystkich miłośników koszyków
ki i sportu w ogóle tym bardziej, że 
wstęp na salę będzie darmowy. Swój 
spory udział w przygotowaniu turnieju 
ma kopalnia “Jankowice” i rybnicka 
firma “Aksel”. Chch.

N a przełaj 
po m edal

Dnia 17.04.1994 r. odbyły się w Bia
łej Podlaskiej Mistrzostwa Polski 
Młodzików w biegach przełajowych. 
Rewelacyjnie spisał się zawodnik 
RMKS Rybnik Marek Pytlik ze Szko
ły Podstawowej nr 10 w Rybniku, 
który wywalczył brązowy medal w 
biegu na 3000 m i jako jedyny przed
stawiciel naszego województwa stanął 
na podium mistrzostw. Przygoda Mar
ka Pytlika z lekką atletyką zaczęła się 
jesienią 1992 r., kiedy to zauważyła 
go samotnie biegającego na szkolnej 
bieżni nauczycielka wf Gabriela WI
STUBA. Ona też otoczyła go opieką 
w szkole i skierowała do sekcji LA 
RMKS Rybnik. Tam rozpoczął trening 
pod kierunkiem trenera Michała 
OLSZARA, który poprzez łagodny, 
ale systematyczny trening doprowa
dził go do zdobycia medalu na Mis
trzostwach Polski w biegach przeła

jowych. Ekipa województwa katowic
kiego w punktacji ogólnej zajęła 3.

 Żużel   Żużel 

RKM nie zwalnia tempa
W trzeciej kolejce rozgrywek o mi

strzostwo II ligi żużlowej, rybnicki 
RKM był podejmowany na “Skałce” 
przez zespół “Śląska” Świętochłowi
ce. Na trudnym torze rybniczanie oka
zali się lepsi i zwyciężyli 54:35.

Podczas zawodów przewaga żużlow
ców RKM była bardzo widoczna. Aż 6 
wyścigów rybniczanie wygrali w sto
sunku 5:1. Zwykle pierwsi ze startu 
wychodzili goście i świętochłowicza
nie musieli odrabiać straty. Ponieważ

Srebro
dla Bobrowskiej

Monika Bobrowska zajęła II 
miejsce w Mistrzostwach Polski Ju
niorów w Warszawie. Monika uważa 
swoje II miejsce za dobre. W Warsza
wie uważano mnie za faw orytkę - 
stwierdziła. - Byłam zmęczona fizycz
nie po poprzednim turnieju. W obu 
grałam po 13 rund. Od 1 do 8 maja 
Monika będzie brać udział w turnieju 
międzynarodowym w Wiśle.

Agnieszka Szczygieł, która zajęła w 
Warszawie trzecie miejsce, również 
występuje w barwach RMKS, ale mie
szka w Bytomiu. Agnieszka Szczygieł 
ma 20 lat i są to jej ostatnie występy w 
charakterze juniorki. /K.M./

miejsce, a Marek Pytlik był jej najlep
szym zawodnikiem.

SP nr 10, której dyrektorem jest 
wielki sympatyk sportu Marek STOJKO

KO, należy do najbardziej usporto
wionych szkół w Rybniku. Młodzież 
szkoły ma do swej dyspozycji dwie 
sale gimnastyczne, boisko szkolne z 
bieżnią okólną oraz miasteczko ruchu 
drogowego.
J.R.

sprzęt rybniczan sprawiał wrażenie le
piej przygotowanego, pościgi gospo
darzy rzadko kończyły się powodze
niem. W najciekawszym, jedenastym 
wyścigu przez cały czas trwała walka 
pomiędzy startującym w barwach “Ślą
ska” Robertem Kesslerem, a Miro
sławem Korbelem. Ostatecznie zwy
ciężył Kessler, ale Korbelowi należą 
się duże brawa za ambitną walkę do 
końca.

W drużynie RKM znakomicie spisał 
się Henryk Bem, który zdobył kom
plet 15 pkt. Dobrze zaprezentował się 
Adam Pawliczek /12 pkt/. Natomiast 
wracający do zespołu Andrzej Musio
lik jeszcze nie prezentuje wysokiej for
my. Startował tylko raz i zakończył 
udział w wyścigu na ostatnim miejscu.

W najbliższą niedzielę, 24 kwietnia, 
zagorzali kibice RKM wybiorą się za
pewne do Częstochowy. Na torze tam
tejszego “Włókniarza” o godz. 16.00 
odbędzie się turniej I rundy Młodzie
żowy Drużynowych Mistrzostw Ślą
ska. Startują młodzieżowcy z Rybnika, 
Częstochowy, Opola i Świętochłowic. 
Nikt nie ukrywa, że do faworytów za
wodów zaliczany jest Eugeniusz Tu
dzież.

Natomiast na ligowe tory wracamy 1 
maja. Wtedy to zespół RKM o godz.
16.00 zmierzy się w Rybniku z druży
ną Klubu Motorowego z Grudziądza. 
Zapowiada się ciekawe widowisko, 
gdyż goście wystąpią zapewne w skła
dzie wzmocnionym Węgrem Jozsefem 
Petrikovicsem. GKM zaliczany jest do 
czołówki II ligi - wszak do prowadzą
cych w tabeli rybniczan ma tylko 2 
punkty straty.. Mamy nadzieję, że 1 
maja RKM wzbogaci swoje konto o 
kolejne 2 punkty.
Śląsk Świętochłowice - RKM Ryb
nik 35:54
Śląsk: Matysiak 7/0,0,2,2,3/, Fabi
szak 5/1,1,1,1,1/, Bielica 8/2,3,0,3,0/, 
K. Bas 3/0,1,1,1/, Kessler 7/3,0,3,0,l/ 
, A. Jurasik 3/1,2,0/, M. Bas 2/1,1,w/ 
RYBNIK: Pawliczek 12/2,3,2,3,2/, 
Bem 15/3,3,3,3,3/, Korbel 5/1,2,2/, D. 
Fliegert 10/3,2,3,2,d/, K. Fliegert 4/ 
u,2,2,0/, Tudzież 7/2,3,d,2/, Fojcik 1/ 
0,t,1/, Musiolik 0/0/.
Najlepszy czas w II wyścigu Dariusz 
Fliegert i w IV Antoni Bielica - 71,2 . 
Sędziował Józef Musiał /Leszno/. Wi
dzów 3.500.
WYŚCIGI: 1:5, 2:4, 4:2, 4:2, 1:5, 1:5, 
3:3, 1:5, 3:3, 3:2, 3:3, 3:3, 1:5, 4:2, 
1:5.

Piotr Szweda

Stadion ROW-u 
znów areną 

meczy piłkarskich
Jak poinformował nas Janusz Śpie

wok, kierownik sekcji piłki nożnej 
rybnickiego ROW-u, pierwszego mar
ca br. doszło do przyjęcia przez ROW 
sekcji piłki nożnej KS “Silesia” Ryb
nik - drużyny występującej w lidze 
okręgowej i zajmującej po zakończe
niu rundy jesiennej 14 lokatę w tabeli / 
strefa spadkowa/

Nowa drużyna KS “Silesia” - ROW

wa swoje mecze na płycie głównej sta
dionu ROW-u w soboty, w godzinach 
popołudniowych. Nowym trenerem 
został Andrzej Gramza, były piłkarz 
pierwszoligowego niegdyś ROW-u. 
Kierownictwo postawiło przed Zespo
łem zadanie utrzymania się w lidze 
okręgowej. Najbliższe spotkanie ligo
we z “Kolejarzem” Chałupki odbędzie 
się już jutro, tj. w sobotę o godz. 
16.00. /J.R./

K ro n ik a  p o l ic y jn a
K ro n ik a  p o lic y jn a

Utopiła się
13 kwietnia w stawie rybnym w Kłoko
cinie znaleziono zwłoki 64-letniej ko
biety mieszkającej w tej dzielnicy. Po
licja nie stwierdziła działania osób 
trzecich. Prawdopodobnie zmarła po
pełniła samobójstwo.

Z łomem po proszki 
W nocy z 14 na 15 kwietnia nieznany 
sprawca włamał się do sklepu che
micznego przez wyłamanie drzwi. 
Skradł przedmioty o wartości 2,5 mln 
zł.

Za buty i w nogi
16 kwietnia o godz. 9.30 na Rynku 
Straż Miejska zatrzymała sprawcę kra
dzieży butów w Domu Handlowym 
Merkury. Mężczyzna został osadzony 
w areszcie policyjnym.

Śmierć bezdomnego 
16 kwietnia o godz. 20.00 przy ulicy 
Wiejskiej w kiosku znaleziono zwłoki 
bezdomnego mężczyzny. Policja nie

stwierdziła działania osób trzecich.
Bardzo chciał do żony

17 kwietnia o godz. 1.30 jeden z mie
szkańców Rybnika wyważył drzwi do 
mieszkania swojej byłej żony przy uli
cy Orzepowickiej. Straty wyniosły 2,5 
mln zł.

Dzieci lubią misie
17 kwietnia o godz. 23.30 przy ulicy 1 
Maja włamano się do kiosku przez wy
bicie szyby wystawowej. Sprawca 
skradł czasopisma oraz pluszowe misie 
o wartości 2 mln zł. Po przeszukaniu 
terenu patrol policyjny ujął włamywa
cza. Miał on 17 lat i był nietrzeźwy. 
Nadmuchał w alkomat 1,8 prom. alko
holu. Został umieszczony w policyj
nym areszcie.

Nożem w ojca
Do tragedii doszło 15 kwietnia w 

jednym z mieszkań w Boguszowi
cach. Pijana córka ugodziła nożem 
swojego ojca, który zmarł po prze
wiezieniu do szpitala.

Ewa S. od kilku lat była konkubi
ną M ariana K., z którym wspólnie

mieszkali. Przez trzy dni poprzedza
jące krytyczne popołudnie para brała 
udział w alkoholowych libacjach. 
Również 15 kwietnia pili wódkę w 
mieszkaniu jednego z sąsiadów z tej 
samej klatki. Na swoje nieszczęście 
do mieszkania Mariana K. przyszedł 
ojciec Ewy S., wezwany przez córkę 
w celu naprawy telewizora. Po chwi
li Ewa S. razem z uczestnikiem liba
cji Stanisławem K. zeszli do własne
go mieszkania, w którym ojciec za
czął prosić córkę, by przestała pić, 
po czym zajął się naprawą telewizo
ra. Tymczasem między E w ą S. i Sta
nisławem K. doszło do kłótni o bu
telkę wódki. Kobieta twierdziła, że 
Stanisław K. schował alkohol, który 
miał przynieść. Zaś Ewa S. bardzo 
chciała się jeszcze napić i domagała 
się agresywnie butelki. Gdy Stani
sław K. nie zwracając uwagi na jej 
prośby zaczął zbierać się do wyjścia, 
Ewa S. chwyciła nóż i zastąpiła mu 
drogę. W tym momencie do kuchni 
wszedł ojciec Ewy S. Zaczął ją  
uspokajać i tłumaczyć, że nie powinna

na więcej pić. Stanisław K. wymknął 
się z kuchni, zaś Ewa S. ugodziła 
nożem ojca, który osunął się na 
podłogę. Stanisław K. obezwładnił i 
odebrał nóż, po czym oboje usiłowa
li ratować ojca. Stanisław K. wezwał 
sąsiadów, z których jeden próbował 
zatamować krew, zaś Ewa S. z sąsie
dniego sklepu wezwała pogotowie. 
Próby ratowania ojca w szpitalu nie 
dały rezultatu, bo na skutek ciosu 
nożem odniósł on głęboką ranę ser
ca. Obrażenia były rozległe, spowo
dowały duży upływ krwi i ofiara nie 
miała szans na przeżycie.

Przybyła na miejsce tragedii poli
cja zatrzymała wszystkich uczestni
ków libacji. Ewa S. broniła się 
tw ierdząc, że to nie ona ugodziła 
ojca nożem, a podejrzenia kierowała 
na Stanisława K. Jednak zgromadzo
ne przez prokuraturę w ciągu dwóch 
dni materiały pozwoliły na ustalenie 
prawdziwego przebiegu wydarzeń. 
Ewa S. została tymczasowo areszto
wana.

/M.J./
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Z okazji 90 rocznicy urodzin,
dostojnej jubilatce 

Marii SACHS, wielu lat w zdrowiu
życzy rodzina 
* * *

Pani Marcie KNESZ z 
Orzepowic z okazji 80 

urodzin
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, błogosławień
stwa Bożego i jeszcze 
wielu lat życia wśród 

najbliższych sercu dzieci, wnuków i 
prawnuków

życzą: siostra Berta z mężem 
oraz siostrzenica Halina M.

wraz z rodziną.
* * *

Henrykowi TWARDAWA -

wspaniałemu mężowi i kochającemu 
ojcu z okazji 50 rocznicy urodzin 

najserdeczniejsze życzenia składają: 
żona Agnieszka wraz z 

synami Damianem i
Grzegorzem

***
Miłej i uroczej Alince 

Gliwickiej
w 18-tą wiosnę życia

najlepsze życzenia 
urodzinowe 

przesyła Andrzej

Kochanemu
Pawiowi JANKOWSKIEMU

z okazji 15 urodzin dużo zdrowia 
i szczęścia na egzaminach.

Ala i Kasia

List do redakcjiAutorowi kalamburów _______________
czyli Temu, co się... anonimuje...

W jakiej to szkole naukiś brał,
Waleczny Synu Anonima,

Że ślesz na wzór kąśliwych strzał,
Co Ci na język... tryśnie Śl I N-a*!

Czy to pies, czy to bies 
Skrył się w literze “S”?

Tak pleciesz sobie trzy po trzy,
Bliźniego biorąc za nieuka.
I jeszcze dajesz przykład zły:
Anonimować się... to sztuka?

Czy to pies, czy to bies 
Skrył się w literze “S"?

- Jerzy F re lich-o

* Śl I N-a - potocznie: Śląski Instytut Naukowy, który  wsławił się m.in. pseudonaukową 
twórczością. Zlikwidowany przez Wojewodę Katowickiego Wojciecha Czecha.

Pod znakami zodiaku

BARAN - Daremnie by szukać szczeliny w precyzyjnym, skonstruowanym przez 
Ciebie planie. Czy jednak dasz radę konsekwentnie wcielać go w życie? Spróbuj, 
bo czas sprzyja ambitnym przedsięwzięciom.
BYK - Wyjaśnij pojawiające się wątpliwości zawczasu, by mieć możliwość od
wrotu. Wycofanie się nie zawsze jest tchórzostwem, a wręcz może być odznaką 
zdrowego rozsądku.
BLIŹNIĘTA - Rutynowe działanie może zaprowadzić Cię do ślepego zaułka, z 
którego wyjście prowadzi tylko drogą bezpośredniej konfrontacji. Możesz tego 
uniknąć, traktując ludzi bardziej indywidualnie.
RAK - Aby pomóc drugiemu człowiekowi, sam musisz być naładowany energią. 
Nie trać je j więc na przedsięwzięcia, co do wartości których masz poważne wąt
pliwości.
LEW - Podjąłeś słuszną decyzję, która otworzy szeroko drzwi do wielce obiecu
jącej sytuacji. Jest w końcu szansa na stabilizację i spokój, sprzyjający pracy 
koncepcyjnej.
PANNA - Systematycznie, w miarę swoich możliwości inwestuj w przedsięwzię
cie. Wszelkie nieprzemyślane zrywy mogą tylko zaszkodzić.
WAGA - Dokonaj selekcji problemów i rozwiązuj tylko te, które znajdują się na 
szczycie w hierarchii ważności. Reszta, z małą pomocą przyjaciół, zniknie z ho
ryzontu...
SKORPION - Wszelkie ekstrawagancje i wymagania ponad miarę spowodują 
negatywne skutki i opóźnienie realizacji projektów. Nie wspominając o zrażeniu 
sobie ludzi...
STRZELEC - Nie tłumacz niepowodzenia “ciągiem niewytłumaczalnych przy
padków”, a raczej ciągiem przyczynowo-skutkowym. Jeżeli dobrze poznasz przy
czyny, skutki nie będą niespodzianką.
KOZIOROŻEC - Pozytywna opinia wydana przez kogoś, kogo cenisz, powinna 
dodać Ci skrzydeł. Uważaj jednak, by zejście z “obłoków” nie było zbyt bolesne 
i nie zniweczyło dotychczasowych efektów.
WODNIK - Sprawdź, czy odpowiadałoby Ci odwrócenie hierarchii dotąd wyzna
wanych wartości. Doświadczenie może być bardzo interesujące, a wrócić do sta
rych kolein nie będzie trudno.
RYBY - Redukcja oczekiwań je s t dosyć marnym kompromisem, choć może 
zmniejszyć napięcie emocjonalne. Jeżeli czujesz, że spokój jest tego wart, zrób to!

Wolny duch
Na skomplikowane pytanie “co no

wego w polityce ” odpowie prawie każ
dy przeciętny mężczyzna w tym kraju, 
zaś na proste “... co nowego w modzie 
męskiej” oczywiście odpowie tylko 
mężczyzna nieprzeciętny.

Zatem wiosną i latem ’94 obowiązu
je wolny duch. Ubranie ma być sponta
niczne, nie wypada być “odpicowa
nym” czyli zapiętym na ostatni guzik. 
Ale wierzcie mi, pozorna nonszalancja 
jest najtrudniejsza do utrzymania. Za
rysowuje się nowa tendencja w kształ
towaniu sylwetki. Spodnie są luźne, co 
odnosi się również do dżinsów. Zdecy
dowanie nie nosi się bardzo szerokich 
ani bardzo obcisłych. Marynarka nie 
sprawia już wrażenia za dużej, jest lu
źna lecz pasowana, często jednorzędo
wa. Jeżeli dwurzędówka, to pasowana 
jeszcze bardziej i długa do pół uda. 
Lniany garnitur na lato może być lu
źniejszy. Kolory - biały, czarny. Na dni 
chłodniejsze - granat, ciemny i jasny

Fatałachy z naszej szafy

brąz. Nie bierzcie przykładu z telewi
zyjnych prezenterów. To nieprawda, że 
szczytem mody są czerwone i szmarag
dowe marynarki!

Na gorące lato - powrót Indii. Surdu
ty ze stójką, 
obszerne białe 
koszule, czę
sto noszone 
na wierzchu, 
rzeczy zwiew
ne, dziurko
wane. Kolory 
w y b l a k ł e ,  
gdzie można - 
prążki. I choć 
robię to trochę 
wbrew sobie, 
bo nie lubię
owłosienia na męskiej twarzy - trzeba 
odnotować modę na wąsy i bródki, ja
kie nosili ongiś muszkieterzy.

Jeżeli dziewczynie się podoba, pro
szę nosić!

Wróżka

Modne są krawaty 
okazałe, często w kon
kretne wzory.

Poziomo: A/ w muszli i w uchu, B/ podniebny baranek, C/ pie
kielna kawa, D/ z koralami na podwórku, E/ coś do uchwalenia, 
F/ podatek od “Caro” i “Wyborowej”, G/ wielu braci i ojców, H/ 
bez płyt, I/ uprowadzona u Piwowskiego, J / lekki 2-, 3-maszto
wiec o skośnych żaglach
Pionowo: 1/ u armat /do wzięcia/, 2/ lubi wazelinę, 3/ zegarowy 
program w TV, 4/ wędliniarski dodatek do ubrania, 5/ niszczy, 
bo to lubi, 6/ z gwiazdkami do picia, 7/ gąsienica z lufą, 8/ syty 
go nie zrozumie, 9/ angielskie w kuchni, 10/ gęsia 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: A-1, E-5, D-6, F -5 , I-4, B-8, 
D-9; H-10, H-9, C-1, E-3; F-7, A-3, B-4, D-7, B-2, J-9, A-4; G- 
5, H-7, F-7, F-8
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukaza
nia się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzy
nek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 25 z hasłem “ZAPRA
SZAMY DO SKLEPÓW ARTIS” otrzymują: Stefania Pan
der, ul. Dworek 32, 44-200 Rybnik oraz Aneta Poźniak, ul. 
Orzepowicka 22A/38, 44-217 Rybnik. Nagrody do odebrania 
w redakcji.

5  m inut łam an ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawi
dłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towaro
wego wartości 150.000 zł, ufundowanego przez PUH “ALEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do na
szych “żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 13 nagrodę otrzymuje: Mariusz Jasinowski, ul. Rudzka 
197, Rybnik-Orzepowice.

Roz jedna gryfnioczka, tako ele
gantka, zemdlała i leżała nieprzytom
no. Mąż je j  zawołoł drap dochtora. 
Ten przylecioł i przyłożył je j zrzadło 
do ust. Jak ino to ujrzała, prędko za
wołała:
- Emilku, podaj mi wartko puder, bo 
mi som pan dochtór zrzadełko trzy
mają.

* * *

Śląskie 
beranie

Jedna staro panna chciała się bar
dzo wydać. Poradził je j ktoś, że musi 
dużo rzykać do św. Antoniego. Kupi
ła se figurka i co dzień rzykała. Prze
szło jednak pora lot a tu nic. Roz jej 
się to zbrzydło, rozeźliła się i w złości
ciepła figurka przez okno, ale akurat 
jednemu kawalerowi na głowa. Ten 
spojrzoł ino na to okno i ju ż  leci 
wartko na wierch do je j izby i zaczął 
je j grozić milicją. Panna z płaczem 
powiedziała mu wszystko, iż przez 
cztery lata rzyko do św. Antoniego o 
chłopa nadaremno. Kawaler się udo
bruchoł, obejrzoł mieszkanie, panna 
i spytoł czy zaś może przyjść? Pedzia
ła, czemu nie? Po paru miesiącach 
był ślub. W kościele panna podeszła 
do figury św. Antoniego i rzekła mu: 
- Widzisz, nie chciołeś po dobroci, toś 
zrobił po złości, aleś jednak zrobił!

Staro Grzesiczka poszła se w Wielki 
Piątek do spowiedzi. Jak ją  już ksiądz 
wyspowiadali, padali jej:
- No, to teraz już nie grzeszcie więcej. 
Patrzcie, akurat momy  dziś dzień kie
dy Pon Jezus umarł i...
- Co? Umarł? Naprowda? No patrz
cie! Też my tam pod tym lasem nigdy 
nic nie wiemy.

Dwie stare panny mieszkające razem 
kładą się ju ż do swych łóżek. Naraz 
jedna z nich powiada: 
- Berta, nie wydaje ci się, że jest jakiś 
szmer pod łóżkiem?
- Też mi się tak wydaje, czy nam tam 
jakiś mężczyzna nie wszedł?
- Pamiętaj - mówi ta pierwsza - że ja 
ten szmer pierwsza słyszałam!

Jedna staro kobieta siedziała w ko
ściele i trzymała książka tak na opak. 
Drugo baba pado je j po cichu:
- Cyrońko, książka mocie na opak!
- No patrzcie, te najduchy, już zaś mi 
książka odwrócili!

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska”

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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