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Rybnicki Inkubator Przedsiębior
czości został utworzony decyzją Rady 
Miasta 1 stycznia 1993 roku. Nadano 
mu wówczas status prawny gospodar
stwa pomocniczego przy Urzędzie 
Miasta. Dzisiaj jest jedynym w naszym 
regionie, który działa i nie ma kłopo
tów z funkcjonowaniem od strony 
organizacyjno-
prawnej.

Wielka hala in
kubatora położo
na przy ul. Pod 
Lasem jest obe
cnie całkowicie 
zajęta. Oprócz 
spółki “Prasbet”, 
w ytw arzającej 
kształtki betono
we do wykładania 
chodników i pla
ców, i spółki 
“Partners Engine
ering”, produkują
cej plastikową 
stolarkę, /o czym 
pisałem w artyku
le pt. “Jak słu
ży?”, w “GR” z 20
sierpnia ub. roku/, w głównej hali in
kubatora ulokowała się firma “Pro- 
Tech”. Jej szef, Piotr Pyszny, przeniósł 
tutaj swoją firmę... z garażu. Dzisiaj na 
obrabiarkach numerycznie sterowa
nych produkuje elementy hydraulicz
ne: złączki, redukcje, nakrętki.

Obok, w budynku byłej kotłowni, 
firma Zenona Wieczorka produkuje 
elementy zgrzewane dla górnictwa. 
Nie ukończony ongiś budynek został 
przez obecnego dzierżawcę zaopatrzo
ny w ściany, posadzki, część stropu. 
Wygospodarowano miejsce na pomie
szczenia socjalne i łaźnię. Co do nie
dawna leżało odłogiem, dzisiaj służy 
produkcji. Budynek jest przeznaczony 
do sprzedaży w formie przetargu. Ko
szty poniesione przy adaptacji hali do 
celów produkcyjnych dają firmie p. 
Wieczorka preferencje, gdy do przetar
gu przystąpi.

Regulamin inkubatora, mieszczące
go się w głównej hali, zakłada całkowi
te zwolnienie z opłaty czynszu przez

pół roku. Później opłaty wzrastająco 
pół roku o jedną czwartą wyznaczonej 
przez gminę stawki. Po dwóch latach 
pobytu w inkubatorze przedsiębiorca 
powinien go opuścić. Dla “pionierów” 
inkubatora ten okres właśnie się zbliża. 
Nie znaczy to, że będą oni zostawieni 
sami sobie. Przedsiębiorcy, którzy korzystali

względu na wkłady, jakie poniosły 
przy adaptacji pomieszczeń do celów 
produkcyjnych. Pozostali chętni będą 
mogli wejść w strefę od razu, z pomi
nięciem etapu inkubatora. Zaintereso
wani już czekają w kolejce - twierdzi 
wiceprezydent Michał ŚMIGIELSKI. 
Istnieje sporo firm, które “duszą się” w 

centrum Rybnika.

Za sześć tygodni, tj. 19 czerwca, spo
tkamy się przy urnach, aby wybrać rad
nych i powierzyć im mandat na cztery 
lata rządów w naszym mieście.

Aby przybliżyć czytelnikom kandy
datów na radnych i ich programy, nasz 
tygodnik postanowił udostępnić bez
płatnie swoje łamy poszczególnym ko
mitetom wyborczym.

Już w najbliższym numerze krótko 
przedstawimy komitety, które chcą wy
stawić listy kandydatów w wyborach 
samorządowych. Natomiast 20 maja 
ukażą się opracowane przez poszcze
gólne ugrupowania materiały wybor
cze. Przez kolejne zaś cztery tygodnie 
/27.05., 3.06, 10.06, 17.06./proporcjo
nalnie do liczby zarejestrowanych kan
dydatów, każdemu z komitetów udo
stępnione zostanie miejsce na ogłosze
nie wyborcze. Za treść tych ogłoszeń 
odpowiedzialne będą poszczególne komitety

komitety wyborcze.
Na naszą ofertę pozytywnie odpo

wiedziały dotychczas Unia Wolności, 
Rybnickie Porozumienie Prawicy, 
Bezpartyjny Blok Wspierania Re
form, Konfederacja Polski Niepodle
głej, Ruch Rozwoju Rybnika, Ruch 
Autonomii Śląska, Unia Pracy, Pol
skie Stronnictwo Ludowe, Sojusz 
Lewicy Demokratycznej, Ogólno
krajowy Związek Zawodowy Miast i 
Wsi "Rybnik 90”.

Jeśli poza wymienionymi zawiązały 
się jeszcze inne komitety wyborcze, 
prosimy je o pilny kontakt z naszą 
redakcją do środy, 11 maja.

Brak zgłoszenia komitetu w tym 
terminie jest równoznaczny z rezy
gnacją z udziału w kampanii wybor
czej na łamach "Gazety Rybnic
kiej".

/J.R./

O D  INKUBATORA

korzystali z pobytu w inkubatorze, mogą 
/choć nie muszą/ przenieść się na ota
czający halę teren strefy inwestycyj
no-przemysłowej. Główna hala inku
batora, w myśl wcześniejszych zało
żeń, staje się jej zalążkiem.

Jak wyglądał będzie w praktyce dru
gi /po inkubatorze/ etap ułatwień stwa
rzanych przez gminę małej przedsię
biorczości? Strefa inwestycyjno- 
przemysłowa to 28 działek o po
wierzchni najmniej 2000 m kw. Gmi
na doprowadziła na miejsce wodę i 
prąd elektryczny. Przygotowano miej
sce pod oczyszczalnię ścieków. W sfe
rze rozważań pozostaje problem od
płatności za uzbrojone działki: sprze
dać czy oddać za darmo? Przecież jed
nym z wymiarów rozwoju przedsię
biorczości jest zwalczanie bezrobocia.

W ciągu najbliższych 2-4 lat strefa 
powinna się zapełnić przedsiębior
stwami. Firmy, które jako pierwsze 
skorzystały z inkubatora, mają możli
wość przedłużenia swego pobytu ze

Obecnie na tere
nie wokół inkuba
tora trwają prace 
obejmujące niwe
lację gruntów, bu
dowę nowych wja
zdów, poszerzenie 
parkingu, profilo
wanie łuków jez
dni dla potrzeb 
ciężkich samocho
dów. Dawny “kra
jobraz księżycowy” 
tego miejsca zmie
nił się nie do po
znania. Rejonowe 
Przedsiębiorstw o 
Wodociągów i Ka
nalizacji, które za
kupiło część terenu 

przy inkubatorze, buduje swój obiekt 
administracyjny.

W roku ubiegłym nakłady z budżetu 
miasta w strefę wokół inkubatora wy
niosły, nie licząc jednego miliarda do
tacji Ministerstwa Pracy i Polityki So
cjalnej, sto milionów złotych. W roku 
bieżącym wyniosą około pół miliarda. 
Na początku roku władze miasta Ryb
nika złożyły wniosek do międzynaro
dowego programu pomocy PHARE /z 
siedzibą w Brukseli/. W maju spodzie
wana jest wizyta brukselskiej delega
cji. Jeżeli rybnicki program rozwoju 
małej przedsiębiorczości zostanie za
akceptowany, bezzwrotna pomoc może 
wynieść ponad 6 miliardów złotych. 
Można by przeznaczyć ją  na budowę 
sieci telefonicznej - obecnie głównej 
pięty Achillesowej tej strefy - oraz roz
budowę dróg, sieci elektrycznej i wod
no-kanalizacyjnej .

GRZEGORZ WALCZAK

Trzeciomajowe świętowanie
Obchody rocznicy Konstytucji 3 

Maja rozpoczęły się na rybnickim Ryn
ku, skąd uroczysty pochód złożony z 
pocztów sztandarowych organizacji 
kombatanckich, przedstawicieli władz 
miasta, wojska, policji i Straży Miej
skiej, harcerzy i uczennic Liceum 
Sióstr Urszulanek przemaszerował do 
bazyliki św. Antoniego, gdzie uroczy
stą mszę św. koncelebrował ksiądz bi
skup Gerard Bernacki wraz z kapela
nem rybnickich harcerzy księdzem 
Czesławem Sadeckim i proboszczem 
parafii św. Antoniego, księdzem kano
nikiem Alojzym Klonem oraz ks. Arkadiuszem

Arkadiuszem Nowa
kiem. W czasie 
mszy wspomniano 
również zmarłego 
przed rokiem profe
sora Innocentego 
Liburę. We mszy za 
ojczyznę udział 
wzięli również go
ście z Mazamet, z 
którymi biskup 
Bernacki spotkał 
się po uroczystej 
sumie.

c.d na str. 2

ZARZĄDZENIE NR 20
WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO 

w Katowicach 
z dnia 4 maja 1994 roku

w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych dla wyboru 
radnych do Rady Miejskiej w Rybniku

Na podstawie art.14, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku “Ordynacja 
wyborcza do rad gmin” /Dz.U.Nr 16, poz.96/ ustalam dla wyboru Rady Miejskiej 
w Rybniku następujące granice i numery okręgów wielomandatowych oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym okręgu:

Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu

2.

3.

4.

Śródmieście, Północ
w granicach ulic: Kpt. Janiego, Żużlowa, Pod Wałem, 
Strzelców Bytomskich, tor kolejowy, rzeka Nacyna, 
Raciborska, Kotucza, część ul. Budowlanych, 
rzeka Nacyna i Ruda 6

Gotartowice, Kamień, Kłokocin,
Ligota, Paruszowiec 5

Boguszowice 7

Chwałowice, Popielów, Radziejów,
rejon ul. Świerklańskiej 5

Niedobczyce, Niewiadom 6

Smolna, Zamysłów
w granicach ulic: W. Witosa, Pod Lasem, Głucha,
Grunwaldzka, Dąbrówki, południowa część ul. 

Zebrzydowickiej, Ściegiennego, Raciborska i rzeka Nacyna 5

Nowiny, Zachód
w granicach ulic: Kotucza, Zebrzydowicka, Chabrowa,
Gajowa do Łącznej, św. Józefa, Topolowa 6

Chwałęcice, Golejów, Grabownia,
Orzepowice, Rybnicka Kuźnia,
Stodoły, Wielopole, Zebrzydowice 5

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej 
mieści się w Rybniku przy ulicy Chrobrego 2.

Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
(-) Włodzimierz ZYGMUNT

Publikując powyższe zarządzenie informujemy, że szczegółowe dane co do 
przynależności poszczególnych ulic do okręgów wyborczych uzyskać można 
w Urzędzie Miasta, ul. Chrobrego 2, p. 31, telefon 21-250.

7.

8.

Hm Hubert ZORAWIK, szef biura GK ZHP oraz hm Jan 
MALIK dekorują Srebrnym Krzyżem hm Tadeusza OCHWA
TA. Z tylu odznaczony Złotym Krzyżem hm Alojzy MŁYNEK

W niedzielę, tj. 8 maja o godz. 15.00 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się 
pierwszy publiczny, przedpremierowy 

pokaz filmu Kazimierza KUTZA
"ŚMIERĆ JAK KROMKA CHLEBA"

o tragedii górników kopalni "Wujek".
Obecny będzie reżyser filmu, który spotka się z widzami.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

DO STREFY PRZEMYSŁOWEJ



Zarząd Miasta Informuje
Z a r z ą d  M i a s t a  I n f o r m u j e

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 1994 r.
RADA MIASTA postanowiła:

1. W Uchwale nr 227/XXX/92 Rady Miasta Rybnik z dnia 13 września 1992 roku 
skreślić pkt 3 /patrz GR nr 38 z 25.09.1992/.
2. W Regulaminie targowisk przyjętym niniejszą Uchwałą nadać nowe brzmienie 
paragrafowi 21:

“Paragraf 21 Winni naruszeń niniejszego Regulaminu podlegają 
odpowiedzialności określonej w Dekrecie o targach i targowiskach”
3. Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 1994 roku po opublikowaniu jej w 
prasie lokalnej.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ 

MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POWIERZCHNI LOKALI 
UŻYTKOWYCH, POŁOŻONYCH W BUDYNKU PRZY RYNEK 7 

W RYBNIKU, NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ.
Lp. Usytuowanie pow. lokalu wizja godz. stawka vadium

lokalu w m2 w dniu wyjściowa 
za 1 m2

w wys.

1. parter + I p. lewa strona 104,1 20.05.94 9-11 80 tys. zł 10 mln
2. parter + I p. prawa strona 98,3 20.05.94 9-11 80 tys. zł 10 mln
3. I piętro 15,3 20.05.94 9-11 80 tys. zł 5 mln
4. II piętro 87,5 20.05.94 9-11 80 tys. zł 10 mln

Do stawki miesięcznej czynszu za 1 m kw naliczony zostanie obowiązujący po
datek VAT w wysokości 22 procent.

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

Przetarg odbędzie się 24 maja 1994 roku o godz. 10.00 w sali nr 37 na I pię
trze budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

W/w vadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne przetar
gu w wysokości 100 tys. zł za 1 lokal.

Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyny.

Nacyna 
też rzeka

Nacyna w powszechnej opinii zasłu
guje na miano rzeki - ścieku. Nie zna
czy to jednak, że można bezkarnie da
lej ją  zanieczyszczać, co niestety często 
ma miejsce. Ostatnio dzwonił do nas 
zaniepokojony czytelnik, mieszkający 
w okolicach targu, który po każdym 
dniu targowym widzi jak niektórzy 
kupcy wyrzucają puste kartony czy resztki

resztki towarów /np. nadgniłe warzywa/ 
do Nacyny. Fakt taki potwierdza z-ca 
komendanta Straży Miejskiej Andrzej 
LISOWSKI. Kilku przyłapanych na 
gorącym uczynku zostało już ukara
nych mandatami.
Pomimo zwiększonych w dni targowe 
patroli, Straż Miejska nie zawsze ma 
możliwości złapania sprawców. Dlate
go A. Lisowski prosi mieszkańców, 
aby w przypadku zaobserwowania tego 
typu zjawisk powiadamiać niezwłocz
nie Straż Miejską.

/J.R ./

Coraz więcej rybni
czan korzysta z no
wego pasażu łączą
cego ul. Raciborską 
i Hallera. Nie ma to 
ja k  na skróty...

Zdj.: wack

Trzeciomajowe
świętowanie

c.d. ze str. 1
W Rynku odbył się koncert pieśni 

narodowych, które wykonały chóry 
zrzeszone w rybnickim okręgu Pol
skiego Związku Chórów i Orkiestr z 
towarzyszeniem Miejskiej Orkiestry 
Dętej “Rybnik”. Po koncercie świą
teczny pochód prowadzony przez mar
szowo grającą orkiestrę dętą udał się 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
gdzie prezydent Józef Makosz doko
nał otwarcia wystawy z okazji 70-lecia 
Rybnickiego Hufca ZHP. Przed prze
cięciem wstęgi odśpiewano harcerski 
hymn i zasłużonym harcmistrzom star
szego pokolenia wręczono złote i sre
brne krzyże za zasługi dla harcerstwa. 
Atmosfera spotkania była wręcz ro
dzinna, jako że było ono jedną z nie
licznych okazji do spotkania przyjaciół 
z lat harcerskiej młodości. Bez wątpie
nia największą odległość pokonać musiała

musiała pani Klara Szymańska, mieszka
jąca od 1947 roku w Edynburgu w 
Szkocji. Przybyła specjalnie na otwar
cie wystawy, która jest kulminacyjnym 
punktem obchodów 70-lecia hufca 
Rybnik. Tu spotkała swą wieloletnią 
przyjaciółkę, harcmistrzynię Marię 
Pluta, z którą jeszcze przed wojną pra
cowała w Szkole Podstawowej nr 4 w 
Ligocie. Pani Klarze wręczono pamiąt
kowy jubileuszowy medal.

Na jubileuszową wystawę, której au
torką jest Renata Paryzek, składają 
się przede wszystkim fotografie ilu
strujące historię rybnickiego hufca i 
stare harcerskie kroniki, są również za
bytkowe sztandary i inne pamiątki. Po 
części oficjalnej młodzi harcerze za
prosili swych starszych kolegów i za
proszonych gości na filiżankę kawy.

Szkoda, że w godzinach popołudnio
wych na Rynku, chętnie odwiedzanym 
przez rybniczan, nic się już więcej nie 
działo.

WACŁAW TROSZKA

L is t d o  r e d a k c ji
________________________

“Smar... smaku nie m asz Acan”
- można by ostrzej, ale poprzestań

my na słowach mistrza B. Prusa, by 
spuentować wyraźne braki w kulturze 
osobistej Pana redaktora Grzegorza 
Walczaka /z kim przestajesz, takim się 
stajesz - jak mawiają starsi/. Jednocze
śnie zwróćmy uwagę na jego ujmującą 
służalczość i czołobitność wobec 
władz miejskich.

Powyższe ujawniło się w “GR” nr 15 
z dnia 15 kwietnia 1994 r. w artykule 
pt. “Od bifyja do antryja”.

Gdyby Pan ten miał choć “krzynę” 
rycerskości wieśniaczej... gdybyż Pan 
ten wyczuwał, w zarysie przynajmniej, 
co znaczy szacunek, szacunek dla wy
borcy, zwłaszcza gdy jest kobietą...

gdybyż... ale on nie ma pierwszego, nie 
wyczuwa też drugiego, stąd tak nieele
ganckie określenie jak: “wystąpienie 
miejscowej kamieniarki”, “kamieniar
skie zarzuty”. A fe! Panie Walczak!

Ale jak to zwykle bywa, gdy Bozia 
poskąpi w jednym, wynagrodzi w dru
gim. Pan redaktor Grzegorz Walczak 
np. posiadł prawie nadprzyrodzone 
wyczucie, co należy uwydatnić, co 
zlekceważyć, co pominąć, by rosła sła
wa, jak sam to wdzięcznie nazywa - 
“stylu pracy stolarzy”.

I w tym względzie nic mu nie odbie
rze pierwszorzędnego samopoczucia:
- ani to, że ten “stolarski styl” marno
trawi gminne pieniądze, wskrzeszając 
np. za 7 mld ostatni Pałac Ślubów PRL 
/przedostatni zbudował tow. Grudzień 
gdzieś w Zagłębiu/,
- ani to, że ten “stolarski styl” funduje

z gminnej kasy “autokar przyjaźni “ do 
Paryża,
- ani to, że ten “stolarski styl” lekce so
bie waży np. tzw. “ustawę antykorupcyjną
antykorupcyjną”,
- ani to, że ten “stolarski styl” zamiast 
oczyszczalni ścieków ma “masterplan”
- ani to, że ten “stolarski styl” nie wy
dał ani grosza, by przestała tykać bom
ba ekologiczna zwana “miejskim wy
sypiskiem śmieci”...

Piszemy powyższe po to, Panie Wal
czak, by smak Panu wrócił, smak 
dziennikarski, zatracony gdzieś, zagu
biony beznadziejnie między “bifyjem a 
antryjem”.

Członkowie 
Klubu Inicjatyw Lokalnych: 

14 podpisów

Od autora artykułu 
"Od bifyja do antryja"
10 kwietnia br. na spotkaniu Rady 

Dzielnicy Niedobczyce zabrała głos / 
jak wiem teraz/ pani Maria ADAM
CZYK-DUDEK. Pytała o położenie 
miejskiego wysypiska śmieci. Stwier
dziła: Nikt mi nie chce wywieźć kamie
niarskich odpadów. Po odpowiedzi wi
ceprezydenta Adamczyka o wysypisku 
w Boguszowicach i o tym, że gmina 
nie ma obowiązku przyjmowania od
padów pochodzących z prywatnej 
działalności gospodarczej, przystąpiła 
do odczytania z kartki zestawu pytań 
dotyczących ogólnomiejskich, nie tyl
ko dzielnicowych inwestycji Zarządu 
Miasta. Przykładowo /cytuję z pamię
ci/: Czy jest już gotowy plan rozbiórki 
rond, ośmieszających Rybnik w całej 
Polsce?

Pytania retoryczne - jak wiadomo - 
nie wymagają odpowiedzi. Osoba, 
która je stawia, wie lepiej, co i jak 
ma być w Rybniku robione “i nic jej 
w tym względzie nie odbierze pierw
szorzędnego samopoczucia”. Świad
czy o tym powtórzenie szeregu zarzu
tów w powyższym liście /oraz dodanie 
nowych/, mimo odpowiedzi udzielonej 
na spotkaniu przez prezydenta Mako
sza.

W określeniu “miejscowa kamieniar
ka” nie widzę nic uwłaczającego god
ności osoby, która ten zawód uprawia, 
lecz nie przedstawia się z imienia i na
zwiska na publicznym spotkaniu. Za 
“styl pracy stolarzy” i “kamieniarskie 
zarzuty” przepraszam tych stolarzy, 
którzy nie akceptują kierunku rozwoju 
Rybnika, utożsamianego z osobą pre
zydenta Makosza i tych kamieniarzy, 
którzy nie godzą się z zarzutami pani 
Adamczyk-Dudek.

Członkowie Klubu Inicjatyw Lokal
nych ujęli mnie swą rycerskością 
względem płci niewieściej. Dlaczego 
więc w Niedobczycach oddali inicjaty
wę w ręce kobiety, miast ją  osłaniać i 
chronić? Żaden przecież nie zabrał 
głosu na spotkaniu w niedobczyckim 
Domu Kultury. I jakież to inicjatywy 
lokalne mają nam do zaoferowania? 
Rozbiórkę rond? Usunięcie USC z Ra
tusza? Likwidację wysypiska śmieci? 
A może potrafią od ręki skanalizować i 
oczyścić ścieki, ukończyć szpital, zbu
dować autostrady, dać miastu to, czego 
mu brakuje od wielu dziesięcioleci? 
Jak wybrną z podstawowego konfliktu 
pomiędzy rozwojem cywilizacji tech
nicznej, a niszczeniem środowiska na
turalnego? Sądzę, że te “inicjatywy” 
sprowadzają się do totalnej krytyki

wszystkiego, co przez ostatnie 4 lata 
w Rybniku zrobiono. Gdyby obecny 
Zarząd Miasta przyjął za swój program 
tabliczkę mnożenia, członkowie Klubu 
odrzuciliby także i ją.

W Rybniku pozostało wiele do zro
bienia. Od trzech lat na łamach naszej 
gazety staram się - jak potrafię - infor
mować nie tylko o zachodzących prze
mianach, lecz także o tym, co jest do 
zrobienia: o problemach górników, 
kłopotach ze szpitalem, oczyszczalnią 
ścieków, oświatą, bezrobociem, pracy 
w dzielnicach itp. “Służalczość i czoło
bitność” to tylko, czy szacunek dla po
zytyw/istycz/nego traktowania otocze
nia na miarę naszych obecnych możli
wości?

Hałas nie dowodzi niczego. Kura, 
która zniosła jajko, gdacze nieraz tak 
głośno, ja k  gdyby zniosła planetę - pi
sał Mark Twain. Członkowie Klubu 
Inicjatyw Lokalnych wyraźnie sądzą 
że tylko oni mają prawo oceniać, sami 
zaś - jedyni sprawiedliwi - ocenie nie 
podlegają. Życzę im, zamiast hałaśli
wych połajanek, udanych inicjatyw 
na miarę tego skrawka planety, 
który możemy zmienić.

GRZEGORZ WALCZAK

Tydzień Bezpieczeństwa Pieszych

Ponad 900 wykroczeń...
W dniach od 23 do 29 kwietnia poli

cjanci rybnickiej drogówki, przy 
udziale kolegów ze służb prewencyj
nych, przeprowadzili akcję pod hasłem 
“Tydzień Bezpie
czeństwa Pie
szych”. Akcja ob
jęła swym zasię
giem teren podle
gły rybnickiej Ko
mendzie Rejono
wej, czyli Rybnik,
Świerklany, Le
szczyny i Gaszo
wice. Celem podję
tych przez policję 
działań była popra
wa bezpieczeństwa 
i porządku na ryb
nickich drogach.
S z c z e g ó l n y m  
nadzorem objęto 
miejsca szczególnie niebezpieczne dla 
użytkowników dróg i reagowano na 
wszelkiego rodzaju wykroczenia.

Ogółem w czasie tygodniowej akcji 
odnotowano 934 wykroczenia, z cze
go 301 popełnili sami piesi. Zatrzy
mano 20 nietrzeźwych kierowców, a 
kilkadziesiąt dowodów rejestracyjnych 
zatrzymano ze względu na zły stan 
techniczny pojazdów. W ramach akcji 
odbyły się również spotkania z ucznia
mi szkół podstawowych, poświęcone 
przepisom ruchu drogowego i jego zasadom

sadom. Sporządzone zostały trzy wnio
ski do administratorów dróg, dotyczą
ce złego stanu nawierzchni. Jak powie
dział zastępca naczelnika Wydziału

Ruchu Drogowego Komendy Rejono
wej Policji w Rybniku aspirant Jan 
Król, z poczynionych obserwacji wyni
ka, największe zagrożenie na dro
gach powodują na ogół kierowcy sa
mochodów osobowych. W czasie 
trwania akcji, 27 kwietnia doszło do 
dwóch wypadków śmiertelnych. W 
związku z rozpoczętym sezonem wio
senno-letnim policja apeluje o rozwa
gę, dyscyplinę i kulturę jazdy na dro
dze.

Tekst i zdj.: wack

Koncesja 
dla Radia “ROW”
Krajowa Rada Radiofonii i Tele

wizji przyznała “Radiu ROW” konce
sję na nadawanie programów lokal
nych. Jak powiedziała nam Katarzyna 
Chłodek, szef zespołu redakcyjnego 
rybnickiej rozgłośni, jest to informacja 
najważniejsza, z drugiej strony przy
znana koncesja daje jedynie prawo do 
produkcji i emisji programów radio
wych. W sprawach natury technicznej, 
związanych przede wszystkim z przy
znaną częstotliwością, a zatem i ilością 
potencjalnych słuchaczy ostatnie sło
wo należeć będzie do regionalnej ko
mórki Państwowej Agencji Radioko
munikacyjnej. wack

Zaproszenie...
na wiosenną 

wycieczkę rowerową
Komisja Turystyki Kolarskiej 

PTTK przy Oddziale w Rybniku za
prasza w niedzielę 8 maja br. na wio
senną wycieczkę rowerową po Ziemi 
Rybnickiej. Trasa ma przebiegać m.in. 
przez Jankowice Rybnickie /cenny, 
XVII-wieczny kościółek drewniany/ i 
pobliską “Studzienkę” /sztuczna grota, 
kaplica z dawną pustelnią i cudownym 
źródełkiem/.

Zwolenników wspólnej wędrówki 
oczekiwać będzie o godz. 9.00 na ryb
nickim Rynku przewodnik PTTK.

Na pasach i pod okiem policjanta - bezpieczniej

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



A poza tym nic na działkach się nie dzieje...

RAJ utracony
Skrytym marzeniem wielu rybniczan 

jest posiadanie własnej działki, a więc 
miejsca, gdzie można odpocząć po tru
dach pracy i zająć się uprawą ulubio
nych kwiatów czy warzyw. Myliłby się 
jednak ten kto sądzi, że ogródki dział
kowe to oaza ciszy i spokoju. I tutaj 
dzieją się rzeczy, które przyprawiają co 
niektórych o szybsze bicie serca. Pra
cownicze Ogródki Działkowe “RAJ” 
powstały w 1981 r. Dzisiaj są jednym z 
największych zespołów ogródków w 
naszym mieście, liczą bowiem około 
600 działek, około, bo do dzisiaj nie 
ustalono dokładnej liczby użytkowni
ków. Prezes Zarządu Włodzimierz Ma
linowski twierdzi, że jest ich 593, a 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Władysław Błaszczak, że 625. I nie 
jest to jedyny spór, który podzielił obu 
panów. O tym, że w ogródkach źle się 
dzieje, słychać było od dawna, bo od 
1992 r.

Aby bliżej poznać wzajemne zarzuty, 
udałem się na walne zebranie człon
ków, na które przybyło ponad 100 
działkowiczów. Przeważali ludzie star
si, młodsi zaś, jak zdążyłem zauważyć, 
nad organizacyjne dysputy przedkłada
li porządki przy własnych altankach 
czy też wypicie filiżanki kawy ze zna
jomymi. Wśród zebranych krążyły ko
pie raportów sporządzonych przez ko
misję rewizyjną a wynikało z nich nie
zbicie, że w pracach dotychczasowego 
zarządu wykryto szereg nieprawidło
wości. Chociaż zebranie miało ustalo
ny porządek, zdominowała je ocena 
prac zarządu za ubiegłe dwa lata. Na

utr a c o n y
wstępie prezes POD “RAJ” przedsta
wił dokonania zarządu za lata 1992-93. 
Praktycznie każde z “osiągnięć” wzbu
dziło zdziwienie, a niekiedy wręcz 
oburzenie zebranych. Czarę goryczy 
dopełniła sprawa nawozów sztucznych 
- podobno były rozdawane bezpłatnie, 
tyle że nikt z działkowiczów o tym nie

słyszał, zarząd zaś nie sporządził żad
nej listy osób, które owe nawozy po
brały. Podobnie sprawa przedstawiała 
się z wapnem i torfem. Kto więc korzy
stał z owych dobrodziejstw zarządu? 
Kończąc swoje wystąpienie prezes 
stwierdził, że za rok 1993 “RAJ” fi
nansowo znalazł się “na plusie”, przy
party jednak do muru pytaniami zau
ważył, że bilans jest podobno zerowy, 
gdyż 18 działkowiczów nie uiściło 
składek członkowskich. Po tym wystą
pieniu głos zabrał przewodniczący komisji

komisji rewizyjnej .Zarzutów, które kiero
wał pod adresem zarządu, uzbierało się 
co niemiara. Oto parę najciekawszych. 
Prezes, wespół z księgowym co mie
siąc przez cały rok pobierali z kasy od
powiednio 600 tys. i 500 tys. jako wy
nagrodzenie za pełnione funkcje, cho
ciaż zapłata przysługuje tylko jednej 
osobie z zarządu i to tylko w miesią
cach funkcjonowania ogródków, a 
więc bez okresu zimowego. Zdziwie
nie komisji rewizyjnej wzbudziły ko
szty wody dostarczanej do ogródków.

Lekką ręką wydano na ten cel 51 mln 
w 1993 r., mimo iż praktycznie do 1/3 
działek woda nie docierała. Owe pie
niądze są, jak na możliwości działko
wiczów, sumą ogromną. Jak wynikało 
z wyliczeń jednej z członkiń komisji 
rewizyjnej, za podaną kwotę mieszczą
cy się na terenie ogródków trzystu li
trowy zbiornik musiałby być w każ
dym miesiącu co najmniej dwadzieścia 
razy napełniany. Jednak to wszystko 
jest niczym w porównaniu z kosztami 
budowy wspólnej świetlicy. Biedni

działkowcy, gdyby wiedzieli, jak ta bu
dowa skubnie ich po kieszeni, pewnie 
by się za nią nie brali. Sądząc po ko
sztach, które przedstawił zarząd, moż
na się było domyślać, że wznosi się co 
najmniej salę pokroju remizy strażac
kiej. A co mamy w rzeczywistości - za
kurzoną, brudną i zimną wiatę. Na 
samą budowę betonowej posadzki zu
żyto wg zarządu 12,5 tony cementu, 
chociaż rachunki opiewają na 6 ton. 
Na zakup piasku wydano 6 mln, cho
ciaż jak się później okazało, wykopano 
go z pobliskich działek. Były i zarzuty 
mniejszego kalibru - nie płacono wy
maganych kwot do Urzędu Skarbowe
go, nie rozliczono się z przeszło pięciu 
milionów wydanych na Dzień Dział
kowca, który notabene wg notatek pre
zesa obchodzono na działkach we 
Wszystkich Świętych. Nie wiadomo co 
stało się z 8 mln na koncie bankowym, 
które poprzedni zarząd zostawił obe
cnemu. Zarzutów było o wiele więcej. 
Sprawdzenie ich będzie nastręczało 
wiele trudności. Trudno doszukać się 
większości rachunków. Dokumentacja 
finansowa /w grę wchodzi ponad 100 
mln/ prowadzona była bardzo niesta
rannie. Połapać się w niej może zapew
ne tylko księgowy, gdyż ceny na nie
które produkty były chyba brane z sufi
tu, a często jedyne potwierdzenie zaku
pu to podpis prezesa lub księgowego. 
Dokumentacja jest zresztą niekomplet
na, gdyż w połowie ubiegłego roku na 
działkach miała miejsce kradzież. I co 
padło łupem złodziei? Właśnie część 
owej dokumentacji i ok. 8 mln zł. Jed
nak najbardziej dziwne jest to, że pre
zes nie potrafił określić liczby... dzia
łek, które znajdują się na jego gospo
darstwie. Twierdził, że jest ich 593, na
tomiast komisja rewizyjna obliczyła

...i trochę
niepotrzebnej piany

Wymiana
młodzieży...
Jak trudno zorganizować ciekawy i 

niebanalny tydzień dla młodzieży przy
jeżdżającej z za granicy, przekonaliśmy 
się jako uczestnicy drugiej części wy
miany polsko-duńskiej pomiędzy I LO 
w Rybniku a “podstawówką” /10-kla
sową/ z Lunderskov. Nasza szkoła 
przebywała w Danii we wrześniu ub. r., 
duńska rewizyta miała miejsce niedaw
no, 18-22 kwietnia br. Spróbowaliśmy 
pokazać im Polskę od jak najlepszej, 
historycznej i kraj obrazowo-przyrodni
czej strony. Było to przeciwieństwem 
programu, który zaprezentowali nam 
wcześniej Duńczycy - poznawaliśmy 
ich kraj od kuchni, mieliśmy sposob
ność zobaczenia fabryk, ferm, urzędów 
miejskich /pisaliśmy o tym w “GR” nr 
41 w ub.r./. Pod tym względem trudno 
byłoby ich zaskoczyć w Polsce, dlate
go też zwiedzili Kraków, zakosztowali 
uroku Tatr, byli w Oświęcimiu, zoba
czyli więc to, co dotychczas znali tylko 
z lekcji historii. Przechadzali się rów
nież korytarzami kopalni wielickiej 
oraz naszej “czarnej” - chwałowickiej. 
Po tak dużej dawce wrażeń oczekiwali
śmy entuzjazmu, być może pochwał /to 
bardzo polskie/. Nadaremnie. Obywało 
się bez słów. Wydaje nam się, że nasi 
przyjaciele byli onieśmieleni, zamknię
ci, stremowani. Chyba bardzo zasko
czyło ich to, co zastali w Polsce. Zdzi
wił ich Rybnik, o wiele ciekawszy niż 
ich 5-tysięczne miasteczko. Także spotkanie

spotkanie z Krakowem było ekscytujące. 
Zazdrościli nam także Tatr - widok gór 
był dla Duńczyków olśniewający. Nie
stety zbyt duża różnica pomiędzy wyo
brażeniami, jakie z sobą przywieźli a 
rzeczywistością nie pozwalała na pełne 
okazanie swych odczuć, trudno bo
wiem chwalić coś, co miało być z zało
żenia złe i brzydkie. Trudno było im 
zrezygnować ze “szpanu” nawet pod
czas imprez, dyskotek.

Mnie zainteresowała spoistość grupy 
jaką tworzyli, całkowicie narzucającej 
sposób bycia, zachowania. Sądzę, że 
jest to typowe dla społeczeństwa duń
skiego. Może taka właśnie jedność 
przynosi sukces gospodarczy, jakim 
mogą się pochwalić. Być może ta na 
pierwszy rzut oka negatywna, bo zacie
rająca indywidualizm cecha czyni ich 
właśnie silnymi.

Chyba tylko takie międzynarodowe 
spotkania, wymiany pozwalają na peł
niejsze poznanie obcego przecież naro
du. Najważniejszy cel wymiany został, 
jak podkreśla organizator, prof. Boże
na Stankiewicz, spełniony bez zarzutu 
- przez 5 dni musieliśmy porozumie
wać się tylko w języku angielskim, co 
jest nieocenioną pomocą w nauce języ
ka obcego.

Sądzę, iż jedyną wadą tego spotkania 
był zbyt krótki czas - tylko 5 dni. 
Mamy wobec tego nadzieję na przy
szłoroczną kontynuację wymiany z 
Duńczykami, którzy, jak się okazuje, 
są o wiele bardziej skomplikowani i 
różni od nas, niż wskazywałaby na to 
odległość, dzieląca nasze kraje.

Alex Szojer

Rybnicka młodzież coraz częściej 
kontaktuje się z rówieśnikami z in
nych krajów. Ostatnio w Polsce prze
bywała grupa 42 Duńczyków w wieku 
14-16 lat. Mieszkali w domach pol
skich uczniów. Wśród wielu atrakcji, 
przygotowano dla nich także dyskote
kę na Małej Scenie Rybnickiej.

Według pracowników Małej Sceny, 
impreza wyjątkowo się nie udała: za
graniczni goście przyszli pijani / ”nie
którzy nie mogli trafić do drzwi”/ i za
chowywali się bardzo swobodnie - 
przerzucali kasety i płyty w kabinie 
disc-jockey’a, szperali we wszystkich 
zakamarkach. Nie tylko palili papiero
sy, ale też, w nader zdecydowany spo
sób - na przykład waląc w stół - doma
gali się popielniczek. Zresztą ich pol
scy koledzy, zachęceni tym “wielko- 
światowym” zachowaniem, również 
wyciągnęli swoje tytoniowe zapasy. 
Krzyczeli: “Piwo, piwo!" - tego nau
czyli się już po polsku. "Piszczeli, 
wrzeszczeli, jakby w życiu nie byli na 
dyskotece - mówią pracownicy Małej 
Sceny. - Wrzask, ryk, stale domagali 
się, żeby było głośniej. U nas na dys
kotekach czegoś takiego nigdy nie 
było. ” Portier twierdzi, że odkrył parę 
młodych ludzi, nawiązujących nader 
bliskie stosunki międzynarodowe - 
niestety przerywane, z powodu jego 
wejścia. Na zakończenie szampań
skiego wieczoru, na trzecim piętrze 
Politechniki “nieznani sprawcy” zerwali

zerwali ze ściany dwie gaśnice i opróż
nili jedną z nich, pozostawiając dla 
sprzątaczek górę piany. Teraz szef 
Małej Sceny zamierza zainstalować 
kraty, które uniemożliwią uczestni
kom imprez wałęsanie się po budyn
ku.

Bawiąca się młodzież nie była po
zbawiona opieki pedagogicznej - z 
duńską grupą na Małą Scenę przyszli 
wychowawcy, którzy zupełnie nie 
przejmowali się tym, co robią ich 
podopieczni. Polska młodzież gene
ralnie zachowywała się przyzwoicie, 
niektórzy próbowali nawet uspokajać 
swoich gości. Bez skutku.

Tyle pracownicy Małej Sceny. Zu
pełnie inaczej widzą to uczniowie z kl. 
Ib, którzy gościli Duńczyków i rów
nież brali udział w dyskotece. Mówią 
Bartek, Edyta, Iza i Ola: “Było tam 
dużo osób spoza naszej grupy, spoza 
szkoły. Myśmy zapłacili za salę, a oni 
wchodzili bez biletów. Dużo było nie
trzeźwej młodzieży, mieli butelki, ale 
to byli ludzie nie z naszej szkoły. Było 
to źle zorganizowane, nikt nie spraw
dzał, kto wchodzi. A czy Duńczycy byli 
pijani? Dla nich wypicie piw a czy 
dwóch to jest normalna rzecz. W każ
dej grupie są jakieś czarne owce, więc 
może jeden czy dwóch... A że portier 
złapał jakąś parę? No bo oni właśnie 
tacy są, dla nich to je s t  normalne, 
żeby pójść z nieznajomym chłopakiem. 
Nie muszą się kryć z paleniem, do na
uczycieli mówią po imieniu.

Mówiono nam, że są chłodni, nie 
okazują uczuć, a oni bardzo się cie
szyli z każdego prezentu, drobiazgu. 
Są bardzo sympatyczni, otwarci. ”

Dyrektor szkoły Janina Wystub rów
nież uważa, że wizyta Duńczyków w 
Rybniku była bardzo udana. “Pro
gram, ja k i im przygotowaliśmy, był 
bardzo wyczerpujący, nawet fizycznie. 
Mówili, że po tych kilku dniach zapa
miętają Polskę bardzo różnorodną. 
Największe wrażenie zrobiła na nich 
kopalnia w Chwałowicach, to że ludzie
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liczbę działek na 625, gdyż tylu człon
ków płaci składki. Warto zwrócić uwa
gę, że komisja rewizyjna wysłała raport 
do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, 
która w odpowiedzi stwierdziła, że... w 
POD “RAJ” nie doszło w zasadzie do 
żadnych nieprawidłowości.

Od tego momentu na sali zapanował 
ogólny chaos, ludzie wzajemnie się 
przekrzykiwali, sugerowali, że powi
nien w to wkroczyć prokurator. Padały 
oskarżenia pod adresem obecnego za
rządu, celował w tym zwłaszcza prze
wodniczący komisji rewizyjnej. W 
ogólnym harmidrze padł wniosek o 
odwołanie zarządu. Przy dwóch gło
sach wstrzymujących i 98 “za” zarząd 
odwołano, dając mu równocześnie 
czas na rozliczanie się ze stawianych 
zarzutów. W myśl powiedzenie “kowal 
zawinił, Cygana powiesili” powołano 
nową... komisję rewizyjną, chociaż to 
właśnie stara komisja wszystkie te nie
prawidłowości wyświetliła.

Jak to już u nas bywa, jesteśmy do
brzy tylko w burzeniu. Gdy doszło do 
zgłaszania kandydatur do nowego za
rządu i nowej komisji rewizyjnej oka
zało się, że nikt nie jest tym zaintereso
wany. W końcu, po gorących prośbach 
prowadzącej zebranie, udało się skom
pletować nowy zarząd i komisję rewi
zyjną. Zadania przed nimi niełatwe: 
policzyć działki, wyprostować sprawy 
finansowe, ustalić harmonogram prac, 
wyjaśnić sprawę parkingu, który po
wstał wysiłkiem działkowiczów, a te
raz użytkowany jest przez właściciela 
pobliskiego baru. Jednak najważniej
sze zadanie, przed którym stanął za
rząd, to doprowadzenie do sytuacji, w 
której ogródki działkowe staną się “ra
jem” nie tylko z nazwy.

JACEK RECLIK

ludzie tak ciężko tu pracują, w takich 
warunkach. W Krakowie mówili, że 
muszą wrócić do tego miasta. Bardzo 
przeżyli wizytę w Oświęcimiu, potem 
długo się nie odzywali, a później
mówili, że czytać o tym nie wystarczy, 
bo to trzeba zobaczyć. Program był
dla nich wielką atrakcją, mieli nawet 
skrupuły, że za mało pokazali nam, 
kiedy byliśmy w Danii. Na pewno bę
dzie ciąg dalszy tych kontaktów.

Co do samej dyskoteki. Ja też tam 
byłam i widziałam, że młodzież się ba
wiła bardzo dobrze. Błędem było to, 
że dyskoteka nie była zamknięta i we
szły osoby, które nie były z naszej gru
py. Właśnie te osoby biły się, wyszły 
pokrwawione. Były pretensje o zni
szczone gaśnice - ale do dziś nie wia
domo, kto to zrobił.

Ich nauczyciele stosują inne metody 
wychowawcze - uważają, że nie mogą 
zakazać wszystkiego, bo młodych lu
dzi kształtują także rodzice. Że portier 
zaskoczył parę in flagranti? Nie przy
puszczam, żeby to była nasza m ło
dzież, byli tam przecież także duńscy 
wychowawcy. Czy byli pod wpływem 
alkoholu? Trudno byłoby każdego 
kontrolować z balonikiem. Faktem  
jest, że szaleli na swój sposób. Ten ro
dzaj muzyki wywołuje agresję.

Duńska młodzież była bardzo sym
patyczna. Owszem, była grupka ta
kich, którzy pierwszego dnia pocięli w 
autokarze siedzenia i nie chcieli się do 
tego przyznać. Ta młodzież jest inna, 
ma problemy emocjonalne ze względu 
na to, że ma np. czwartego “o jca ”. 
Wielu z nich pochodzi z bezrobotnych 
rodzin. Ale polskie rodziny były wręcz 
zdziwione, że zachowywali się tak 
spokojnie, powściągliwie. Nie twier
dzę z pewnością, że to nie Duńczycy 
rozrabiali i zniszczyli gaśnicę. Być 
może to oni. ”

Chyba wszyscy popierają międzyna
rodową wymianę młodzieży - byle tyl
ko przy tej okazji wymieniać się tym, 
co się ma w swojej kulturze najlepsze
go.

KLAUDIA MICHALAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



M iss z  ekierką
bez tremy. Mam nadzieję, że podobnie 
będzie w czasie wrześniowego finału  
Miss Polski, transmitowanego przez 
telewizję.
Red.: Na czym polegają przygoto
wania do takich konkursów?
A.C.: To przede wszystkim rytmiczne 
chodzenie i przygotowywanie poszcze
gólnych układów do konkretnej muzy
ki. Rytmiczne chodzenie je s t bardzo 
ważne, wielką tajemnicą są natomiast 
zawsze pytania jurorów. Tego punktu 

programu wszyst
kie dziewczęta za
wsze bardzo się 
obawiają.
Red.: Czy ze swą 
urodą wiążesz ja
kieś życiowe pla
ny?
A.C.: Jeśli się po
wiedzie, czemu nie, 
może jakaś kariera 
modelki... A jeżeli 
to nie wyjdzie, to 
chcę studiować i 
zostać matematy
kiem.
Red.: Czy bardzo 
się denerwujesz? 
A.C.: Najgorsze
je st zawsze pierw
sze wyjście, gdy 
pierwszy raz oglą
da się publiczność, 
na której trzeba 
zrobić miłe wraże
nie. Później idzie 
ja k  z płatka. Naj
większa zabawa 
jest na próbach. 
Red.: Jak reagują 

na twoje sukcesy najbliżsi?
A.C.: Mój brat z czwartej klasy szkoły 
podstawowej jest zachwycony. W nie
dzielę rano powiedział: “Jak to fajnie 
mieć w domu miss regionu ”. Mama i 
babcia bardzo się ucieszyły, zrozumia
le, że zwłaszcza one są z mojego sukce
su bardzo dumne.

Tak oto rybniczanki słynęły i słyną 
w dalszym ciągu z urody. Przed nami 
jeszcze wybory Miss Rybnickich Szkół 
Średnich, a zatem sezon na urodziwe 
dziewczęta w pełni.

wack

Zdj.: wack

Przed tygodniem w Miejskim 
Ośrodku Kultury "Centrum" w Wo
dzisławiu odbyły się wybory miss Zie
mi Rybnicko-Wodzisławskiej, w 
których o tytuł najpiękniejszej ubiega
ło się 11 dziewcząt z Rybnika, Jastrzę
bia, Wodzisławia, Żor i Chałupek. Za 
najpiękniejszą, po prezentacji m.in. w 
stroju wieczorowym i kąpielowym, 
jury uznało 18-letnią rybniczankę 
Anitę Czaja, uczennicę klasy IIIa LO 
im. Powstańców Śląskich. Jej również

Miss Anita Czaja.

przypadł w udziale tytuł Miss Foto. 
Zwyciężając w wodzisławskim kon
kursie, panna Anita zapewniła sobie 
prawo udziału w finałowym konkursie 
Miss Polski, który odbędzie się we 
wrześniu.
Anita Czaja: Jestem właściwie już we
teranką, w zeszłym roku byłam drugą 
wicemiss mojej szkoły, brałam również 
udział w konkursie na twarz roku w 
Krakowie, ale tam się mi nie powiodło, 
bo okazało się, że jestem za niska. Ten 
był ju ż  moim trzecim czy czwartym  
konkursem, dlatego występowałam już

Co dalej "zielona szkoło"?
Rozpowszechniona w ostatnich la

tach formą wypoczynku połączonego z 
nauką były tzw. “zielone szkoły” . 
Dzieci z terenów szczególnie zanieczy
szczonych, zwłaszcza ze Śląska, wy
jeżdżały na dwa lub trzy tygodnie tam, 
gdzie “woda czysta, a trawa zielona” - 
najczęściej nad morze. Tam odpoczy
wały i uczyły się. Akcja tą objęte były 
dzieci klas trzecich, jedynie szkoły 
specjalne nie miały ograniczeń wieko
wych. Przez długi czas te śródroczne 
wyjazdy były w znacznej części finan
sowane przez kuratorium. W tym roku 
pieniędzy zabrakło.

Jeszcze w roku ubiegłym pieniądze 
rozdzielane przez kuratorium pocho
dziły z funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Teraz sytuacja się zmieniła, bo fun
dusz 1 marca podjął decyzję, że “zie
lonych szkół” finansować nie będzie. 
W uzasadnieniu podano, że lepiej te 
pieniądze wydać na poprawienie sytua
cji na Śląsku na dłuższą metę, co po
winno być bardziej opłacalne, niż jed
norazowe wyjazdy.

Każda szkoła na własną rękę szukała 
więc sponsorów, nie zawsze z dobrym 
skutkiem. Niektóre szkoły całe koszty 
zrzuciły na rodziców, którzy mieliby 
zwrócić się do swoich zakładów pracy 
o zwrot części opłat. Wpłynęło to

oczywiście na zmniejszenie liczby 
chętnych, bo nie wszystkich było stać 
na to, aby wysłać dziecko za 3 czy 4 
miliony. Nie inaczej sytuacja wygląda
ła w naszym mieście.

Wtedy z pomocą przyszły władze sa
morządowe Rybnika. Wszystkie szko
ły, które zgłosiły takie zapotrzebowa
nia, otrzymały dofinansowanie. W su
mie dopłacono do wyjazdu około 1500 
dzieci z wielu rybnickich szkół. W 
wielu wypadkach okazało się to zna
czącą pomocą. Dla szkoły specjalnej nr 
7 było to dofinansowanie na tyle wyso
kie, że rodzice nie musieli wydać ani 
złotówki. Transport zapewniła elek
trownia "Rybnik", przewożąc dzieci za 
darmo autokarem nad morze i z po
wrotem.

Dzięki pomocy władz miasta liczba 
dzieci, które wyjadą, będzie większa, 
niż gdyby wyjazd finansowali rodzice.

Jaka będzie sytuacja w roku przy
szłym, nie wiadomo. Nie zanosi się 
chyba na to, żeby Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej po
nowił finansowanie “zielonych szkół”. 
Czy liczba dzieci korzystających z 
“zielonych szkół” będzie spadała? Czy 
problemem tym zajmą się inne instytu
cje? Znając naszą rzeczywistość, nie 
należy być zbyt wielkim optymistą.

IWONA MICHALCZYK

II NIEDOBCZYCKA 
WIOSNA TEATRALNA

W sobotę 30 kwietnia br. Dom Kul
tury w Niedobczycach gościł kilka ze
społów teatralnych z Jastrzębia, Wo
dzisławia i Rybnika. W ramach II NIE
DOBCZYCKIEJ WIOSNY TEA
TRALNEJ wystąpiły: grupa “Kwa
drat” z przedstawieniem według Fri
gyesa Karinth’go pt. “Żółw, czyli kto 
jest szaleńcem” oraz Wojciech Lauke 
z monodramem pt. “Pociąg” według 
“Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. 
Oba spektakle reżyserował Robert Wo
jaczek, szef Teatru “I” z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Wodzisławiu 
Śląskim. Teatr Liceum Ogólnokształcącego

S O S -W
dziękuje

W nr 16 “GR” pisaliśmy o II Rejo
nowym Przeglądzie Artystycznym 
Szkół Specjalnych o puchar “Gazety 
Rybnickiej”. Organizatorzy - dyrek
cja Szkoły Podstawowej Specjalnej 
SOS-W - pragną złożyć serdeczne 
podziękow anie osobom i insty tu
cjom, które pomogły w organizacji 
przeglądu: dyrekcji II LO im. Hanki 
Sawickiej i uczennicom tej szkoły: 
Darii Starczewskiej i Aleksandrze 
Dziad, a także firmom, które pomo
gły uatrakcyjnić imprezę. D obro
czyńcami byli: zaopatrzenie ogro
dnicze “Ogród” /Bożena Kurzydym/ 
, cukiernictwo /Krzysztof Czempiel/ 
, sklep spożywczy /Edward Kubica/, 
sklep wielobranżowy “Kubuś” /Ewa 
Grzeka/, sklep przemysłowy /Urszu
la Fojcik/, artykuły przemysłowe /

Listy do redakc ji

Jeszcze o ”AA”
Dziękuję Pani za ten artykuł o Anoni
mowych Alkoholikach. Myślę, że choć 
poruszyła pani tylko niewielki kawałek 
tego problemu, to być może wielu lu
dziom pozwoli to choć częściowo 
zmienić swój pogląd na sprawy choro
by alkoholowej.
Życzę powodzenia i sukcesów w pracy.

Alkoholik niepijący

* * *

Proszę wydrukujcie adres A.A. Jestem 
żoną alkoholika, tak bardzo chcę mu 
pomóc. Przeczytałam w ostatniej gaze
cie “Nocne anonimowych alkoholików 
rozmowy” Klaudii Michalak. Tak bar
dzo mnie to wzruszyło.

Czytelniczka “GR”

Od redakcji:
W Rybniku działa wiele grup AA. Jed
na z nich ma siedzibę w centrum przy 
kościele o.o. Misjonarzy przy ul. Ko
ściuszki, inna - przy parafii w Bogu
szowicach Starych. Byłoby jednak naj
lepiej dla pani i męża skonsultować się 
najpierw z Poradnią Leczenia Uzależ
nień, która mieści się w Rybniku przy 
ul. Hibnera 36a /tel. 220-70/, żeby 
ustalić najwłaściwszy sposób leczenia.

K. Michalak

Ogólnokształcącego z Jastrzębia Zdroju wy
stawił spektakl pt. “Noc ziemi” - pracę 
zespołową. Z Rybnika wystąpiły: ze
spół teatralny klasy II “b” z Liceum 
Sióstr Urszulanek, który pokazał 
“Wieczernik” Ernesta Brylla w reżyse
rii siostry Jadwigi Radziukiewicz, Ka
tarzyna Stąchak z monodramem wg 
Samuela Becketta pt. “Partia solowa” 
w reżyserii Macieja Kozakiewicza oraz 
gospodarze.

Niezawodny Marian Bednarek z 
Teatrem “Kogut w piórniku” wysta
wił spektakl “O niebezpieczeństwie 
pogrążania się w ambitnych snach” wg 
Fiodora Dostojewskiego, a z Teatrem 
Plastycznym “Paparapa” zagrał ko
lejny raz autorskie przedstawienie pt. 
“Muchy - Dwoje”.

Program zapowiadał liczne niespo
dzianki. Należały do nich: wspaniale 
udekorowany hall Domu Kultury - 
dzieło Bednarka i spółki - oraz znako
mite przerywniki pomiędzy spektakla
mi w wykonaniu artystów teatru “Paparapa

Krzysztof i Irena Cykowscy/, firma 
handlowa “Elkatel” s.c., sklep prze
mysłowy /Teresa Opala/, S.C. Pro
d u k cy jn o -U słu g o w o -H a n d lo w a  
“W ypiór”, kwiaty-upom inki /E. 
Wieczorek i D. Skaba/, “Salex” sp. z 
o .o ., optyka okularowa /Bogusław 
Adamczyk/, sklep IMAGO ARTIS / 
S. Nodżak - D. Kozłowski/, sklep fi
latelistyczno-num izm atyczny / 
Urszula Olejnik/, sklep “Fruktus” / 
Dariusz Nawrat/, salon modniarski / 
U rszula Bałachowska/, firma han
dlowa “Marco” - Malowany Marek, 
księgarnia “ORBITA”, artykuły mo
toryzacyjne /Józef Biela i S-ka/, 
sklep “SPORT” /M aria i Barbara 
D zierżęga/, “HAGMA”
Przeds.Produkc.-Handlowe /Halina 
P luta/, firm a handlowa B-F UNI- 
STYL /Barbara Nowak/, sklep meta
low o-techniczny /Z. Wagner i K. 
Wagner-Kędroń/, sklep galanteryjny 
/Maria Raróg/. Małgorzata Rozmus, 
właścicielka zakładu fotograficzne
go, utrwaliła imprezę przez wykona
nie licznych darmowych zdjęć do 
kroniki szkolnej. Uczestnicy i opie
kunowie serdecznie dziękują.

/K /

Paparapa” z cyklu “Wykładów z podstaw 
etyki współczesnej”. Jak zwykle u nich 
- barwne, zaskakujące humorem i “pry
watną” wizją świata.

Spotkanie młodzieży teatralnej na
szego regionu byłoby bardziej udane, 
gdyby dopisała publiczność. Niestety, 
wygląda na to, że wykonawcy chętnie i 
świetnie się bawią, lecz... sami dla sie
bie. Wydaje mi się, że formułę przeglą
du trzeba nieco zmienić: skoro ludzie 
nie chcą przyjść na spektakle, teatry 
powinny wyjść do nich - na ulice. 
Naprzeciwko w parku stoi muszla kon
certowa - może ona lepiej się sprawdzi 
jako scena wiosennego przeglądu. A 
najbliżej teatru ulicznego, który za
wsze przyciąga widzów, są wspaniali 
gospodarze II NIEDOBCZYCKIEJ 
WIOSNY TEATRALNEJ, iskrzący się 
humorem i pomysłami artyści “Paparapy
Paparapy”.

GRZEGORZ WALCZAK

Ro d z i n n a
f o t o g r a f i a

W holu Biblioteki Publicznej 
im. Konstantego Prusa można obejrzeć 
ciekawą wystawę, poświęconą dawnej 
rodzinie śląskiej i jej obyczajowości. 
Są na niej prezentowane stare fotogra
fie ze zbiorów prywatnych oraz rybnic
kiego Muzeum.

Z retuszowanych portretów spoglą
dają na nas z powagą odświętnie ubra
ne kobiety i mężczyźni, stare albumy 
zapełnione są zbiorowymi fotografia
mi, uwieczniającymi uroczyste chwile 
w życiu każdej rodziny - chrzciny, ślu
by, wesela... Powaga chwili idzie w pa
rze z powagą przedstawionych na foto
grafii ludzi.

Fotografiom towarzyszą sentencje i 
przysłowia, które w dawnej rodzinie 
śląskiej spełniały rolę życiowych dro
gowskazów i były traktowane bardzo 
poważnie. Na wystawie odnajdujemy 
również wycinki z “GR”, gdzie w cy
klu “Abecadło Rzeczy Śląskich” nie
jednokrotnie przedstawialiśmy mate
riały obyczajowe, ilustrowane zdjęcia
mi z epoki. /róż/

Z d ję c ie  z a lbu m u  
 czy te ln ików

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu 
natychm iast zwrócimy. /M ożna też w rzucić je  do naszych “żółtych 
skrzynek”/. Autora najsym patyczniejszego lub najbardziej 
“odjazdow ego” zdjęcia firma “EKSPRES FUJI” Rybnik, ul. Reja 2 
nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Kołowy zawrót głowy. Zdjęcie Grzegorza Leśnika

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Abecadło 
Rzeczy 

Śląskich

Chlywiki, 
szopy, komórki...

W chłopskich zagrodach znajduje 
wiele różnego rodzaju niezbędnych 
zabudowań: stodoły, chlewy, stajnie, 
szopy, pomieszczenia na narzędzia 
rolnicze, a od pewnego czasu rów
nież garaże. Innego rodzaju nato
miast zabudowa towarzyszy m iej
skim i podmiejskim domom.

Na Górnym Śląsku murowane i

solidne domy zaczęły masowo po
wstawać na przełom ie XIX i XX 
wieku. Przypomnijmy, że nie było w 
nich jeszcze centralnego ogrzewa
nia, ubikacji, bieżącej wody. a do 
rzadkości należało wtedy oświetlenie

oświetlenie gazowe lub elektryczne oraz 
mieszczący się najczęściej na kory
tarzu zlew na brudną wodę, zwany 
potocznie “ausgusem”. Standard ten 
wymuszał więc budowę nie tylko sa
mych domów, lecz również kilku in
nych niezbędnych pomieszczeń. Na
leżał do nich przede w szystkim  
ustęp, czyli ubikacja. Przew ażnie

budowano ich tyle, ile rodzin mie
szkało w danym budynku. Każda ro
dzina musiała mieć również szopkę 
na składowanie węgla, którym opa
lano izby i “hajcow ano” pod ku
chennym piecem. Czasami poza domem

domem budowano też pomieszczenie, 
w którym domownicy mogli robić 
wielkie pranie. Zwano je pralniami 
lub “waszkuchniami”. Prawie obo
wiązkowo przy każdym domu stał 
chlewik, w którym zapobiegliwi go
spodarze trzym ali kilka pożytecz
nych zwierząt. Najczęściej były to 
kozy, barany, świnie, króliki oraz 

drób.
A zatem stare 

domy na Górnym 
Śląsku powstawały 
w tow arzystw ie 
chlywików i szopek. 
Zmieniły się jednak 
czasy, a stare domy 
z a o p a t r y w a n o ,  
głównie w latach 
’70, w bieżącą 
wodę, ubikacje i 
centralne ogrzew a
nie. W ęgiel ze 
względów praktycz
nych zaczęto sk ła
dować w piwnicy, 
obok pieca central
nego ogrzewania. 
Szybko przyzwycza
jono się również do 
wygód domowej to
alety, a tymczasem 
w podwórkowym 

ustępie zagnieździły się pająki i inne 
robactwo. Również niepostrzeżenie 
z chlew ików  “w yprow adziły” się 
świnie, kozy, barany, króliki, a naj
później kury. Zabudowa ta przestała 
zatem spełniać funkcje użytkowe i

praktyczne. Stała 
się śmietniskiem, 
choć babcie i 
dziadkowie uwa
żali, że przecho
wywane tam stare 
buty, tapczany, 
radia, krzesła, ro
wery... jeszcze się 
przydadzą. Tym
czasem wnuki ku
piły już sobie sa
mochody, a po
nieważ chlewiki 
były n ietykalne, 
obok nich powstały kolejne “budow
le” - garaże. I tym sposobem śląskie 
podwórka stały się jeszcze brzydsze, 
niż dawniej. Na domiar złego w wie
lu domach założono nowe, lecz nie- 
stylowe okna, a przydomowe o to
czenie pocięto przeróżnymi płotami 
i zagrodam i, co czyniło domy i 
podwórka jeszcze brzydszymi.

A przecież tak niewiele trzeba... 
Na początek należy zamówić samo
chód z M iejskich Służb K om unal
nych, by wywiozły wszystkie śmieci 
i graty, przechow yw ane latam i w 
chlewikach czy szopkach.

N astępnie budyneczki te należy 
rozebrać do fundamentów, co nie 
je s t trudne, gdyż najczęściej były 
one budowane na zaprawie wapien
nej i dziś rozlatują się prawie same. 
Stara cegła najprawdopodobniej bę
dzie nadawała się jeszcze do użytku, 
więc można ją  dobrze sprzedać. Pro
ponuję jednak dać ogłoszenie do ga
zety: “Oddam cegłę za rozbiórkę”. 
Zapewniam, że zgłosi się wielu chęt
nych, którzy rozbiorą nam chlywiki 
za darmo i jeszcze wywiozą cegłę i 
gruz. Teraz już wystarczy tylko wy
równać teren, zasiać trawę, krzewy i 
kwiaty... Należy też zrobić sobie

nowe ogrodzenie, zwykłe drewniane 
z desek. /N ajtańsze deski można 
chyba kupić w tartaku w Golejowie./ 
Ale uwaga! Na wszystko bierzmy ra
chunki: na deski, słupki, cem ent, 
śruby, gw oździe, farbę... bo przy 
okazji, robiąc porządek na placu, 
będziemy mogli te inwestycje odpi
sać sobie od podatku. A tak już zu
pełnie na marginesie, od dwóch lat 
Urząd Miasta Rybnika rozpisuje la
tem konkursy na najpiękniej utrzy
many ogród, balkon... Warto do tego 
konkursu dodać też nową konkuren
cję: na najlepsze zagospodarowa
nie zielonej przestrzeni, powstałej 
z w yburzenia starych i n iepo
trzebnych chlywików, szop, ko
mórek i kotyków... Wtedy oczywi
ście stający do konkursu musieliby 
przedstaw ić jurorom  odpowiednią 
dokum entację fo tograficzną owej 
przemienionej przestrzeni. Ale to są 
już organizacyjne szczegóły. Grunt, 
to żeby było ładnie i zielono!

MAREK SZOŁTYSEK

Imprezy

U to p ek
z W ie lo p o la

Zaczon sie maj i ucichło już z tym 
szykowaniym sie na pochod. Wszy
stki fany, co wisiały na kożdym ma
szcie w Rybniku, były posyjmowa
ne, coby w trzecigo maja czasym niy 
wisiały. Jeszcze trybuna na Rynku 
stoła, bo jom niy zdonżyli rozebrać, 
ale te czerwone lojfry to już  po
schraniali. W nojbliższo niydziela 
po trzecim maju mioł być żużel na 
sztadionie. Cołko sobota było sły
chać w Wielopolu larmo od bruszy
nio na tych starych japach. To tryno
wali ci nasi żużlowce, bo sie boli, że 
dostanom wciyry w niydziela. Me
chanik Krziżok cołki tydziyń sie 
mynczył, żeby z tych starych japów 
jak najwiyncyj szło wyciść. Te nasze 
asy to byli: Sanecznik, Dziura, Pier
chała, Filip, Siymek i Draga.

Synki z Wielopola radowali sie na 
kożdy żużel, ale teraz mieli przije
chać ze Świyntochłowic Waloszek i 
Mucha - nojwiynksze asy na te cza
sy. Zgłobiali my piniondze na bilety, 
kaj sie dało. Coś sie od mamy wyku
siyło, a coś od starki. Nojczynści to 
sie za darmo przez płot lazło, a za 
piniondze na bilet to sie lody kupo
wało. Pełno wtedy na sztadionie sto
ło lodziorzy z takimi biołymi wózka
mi, przikrytych szczybnymi dekla
mi. Lodziorz tyż był na bioło łoble
czony i wiecznie takom warzechom 
szkroboł w tyj dziurze, niż ci na wa
fla tych lodów nakłod. Mie niyjbar
dzi smakowały lody, co na takij szu
flodce z tego wózka wyjyżdżały i 
tyn lodziorz ukroł tako szajtka na 
wafla. “Żabka “ spod lasa był w ta 
sobota na rybach. Nachytoł na Ka
mionce, w tych głymboczynach, sa
mych ruzików i piskorzi. Jak szoł du 
dom przez hanysowo grobla, zastawiył

zastawiył go Magierka i godo: “Co ci tak 
butlujom na tym sztadionie, że pod 
wodom niy idzie w ytrzim ać. Weź 
mie ze sobom jutro na tyn żużel, bo 
na pewno zaś pódziesz” . “Jo cie ni 
moga wziońć, bo zaś jako gupota 
zrobisz, tak jak bez zima na tyj paru
szowskij skoczni” - godo mu “Żab
ka”. “Niy to niy, niy byda 
ci sie łoklaniył, ale i tak 
tam byda, bo m usza se 
tych gupków łobejrzeć, co 
mi tom wodom w stawie 
trzynsom” - odpedzioł mu 
utopek i wskoczył do sta
wu.

W niydziela, dwie godzi
ny przed żużlym, synki z 
W ielopola kryncili sie 
przed sztadionym i kombi
nowali, jak  sie za darmo 
dostać na sztadion. Wszy
stki dziury, kaj zawsze le
źli, były sztacheldrutym  
połotane, a topole od szo
syje pomalowane były te
rom. Czekali wszyjscy na 
Zigusia, bo on tam zawsze 
coś wykom binowoł. Tak 
tyż było i dzisioj. Ziguś 
przinios ze Stanikiym jakiś 
zaruściały łańcuch i prze
ciepli go przez rozkraka na 
olszy, co rosła nad starom 
Rudom, tam kaj sie płot ze 
sztadionu kończył. Na tym 
łańcuchu, jedyn po drugim, 
choby Tarzany na lianie, przez staro 
Ruda na drugo strona my przeskako
wali. Potym my dowali pozor na po
rządkowych z oposkami na rynko
wach i tak boczkym, boczkym ku 
trybunie kaj było niyjlepij widać. 
Żużel sie zaczon gynał o piontyj i 
piyrsze dwa biegi nasi wygrali. 
Uciechy my mieli, bo Rybnik prowa
dziył i żodyn sie niy przewróciył. Po 
trzech biegach my prowadziyli 11:7,

co szło przeczytać z daleka, bo kole 
parkingu stoła tako tabula, a na nij 
po kożdym biegu komputer na 
dwóch szłapach firmy “HOMO SA
PIENS” te numery zmiynioł. Czwor
ty bieg sie zaczon nie za bardzo, bo 
Mucha wjechoł naszymu do przedni
go koła i oba wybulili. Musioł wjechać

wjechać Lanz-buldog z takom szynom 
na lańcuchu i tyn tor równać. Stu
dnik /tyn piekorz z Wielopola/ cho
dziył z takom deskom na żerdce i 
rownoł ta dziura, kaj oni gwizdli. 
Strasznie sie przi tym rownaniu ku
rziło, bo była tako piykno pogoda, 
już przeszło tydziyń niy padało. Coł
ki tyn kurz walył ku Wielopolu, bo 
w ta strona wiaterek go cis. Patrza 
sie za tym kurzym i widza, że na tyj

wielkij topoli za parkingym, na tym 
gnioździe od boczoni, siedzi se jakiś 
synek w czerwonyj czopeczce. Bo
czonie mu nad łepom krajnujom  
cołki nerwowe, bo na pewno już tam 
jajca majom naniesione.

Jak sie mioł zacznyć szósty bieg, 
to sie czorno nad sztadionym zro

biyło i gichło z wiyrchu, 
choby sie chmura łober
wała. Cołki tor był taki 
zaloty, że terozki by szło 

wyścigi na kajakach zrobić. Ludzie 
byli mokrzi jak  szczury, bo żodyn 
paryzola niy wzion, przeca taki było 
niebo piykne, ani jednyj chmurki na 
niebie, a tu wroz tako ulicha. Żużel 
sie skończył, bo syńdzia niy doł po 
tych bażołach dalij jeździć, tako sie 
ciapryka zrobiyła na tym torze. Lu
dzie klyni jak  diosi, a żodyn niy 
wiedzioł, kto tymu jest winny. Yno 
“Żabka” wiedził, że to zaś Magierka 
tyn dyszcz skludziył. Na drugi dziyń 
utopek mu wszystko porozprowioł, 
jak to było. Żeby sie na te gniozdo 
dostać, to sie zam iynił w zielono 
żaba i skokoł po hanysowej łące. 
Boczoń co tam chodziył łapnął go 
do dziuba i zanios go na wieczerzo 
do swojij boczonicy, kero na jajcach 
siedziała. Jak go boczonica miała 
łyknyć, to sie zamiyniył na synka, 
boczonie sie zlynkły i zaroz sie lu
ftły. Utopek se siod wygodnie na 
jajcach i z wiyrchu na sztadion za
glondoł. Znerwowało go yno, że tyn 
cołki kurz na niego walył i tak su
chu było. Utopki nie ciyrpiom, jak 
je st sucho i ni ma czym czym dy
chać, to tyż zarozki dyszcz sk lu
dziył. Zamiynioył sie zaś w żaba i 
tak po kałużach zaskokoł nazod do 
swojigo stawu we Wielimpolu .

B. DZIERŻAWA

Utopek na żużlu

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 
Sobota, 7 maja, godz. 18.00, występ 
Gruzińskiego Zespołu Tańca Narodo
wego “CZIRAGDANI” z Tbilisi, 
wstęp 70.000 zł

 Koncerty 
MAŁA SCENA RYBNICKA 

Piątek, 6 maja, godz. 18.00, występ 
zespołów rockowych “THE TORCH” i 
“SYNDYKAT”

K in a
APOLLO

6 - 8  maja, godz. 17.00 i 19.00, 7 
maja, godz. 16.00 i 18.00, “SO
MERSBY”, prod. USA
9 - 12 maja, godz. 17.00, “BEETHO
VEN 2”, prod. USA

PREMIEROWE przy TZR
8 maja, godz. 16.00, PREMIERA fil
mu pt. “ŚMIERĆ JAK KROMKA 
CHLEBA”, prod. pol., cena 30.000 zł
10 maja, godz. 17.00 i 19.00, “JAŃ
CIO WODNIK”, prod. pol ., cena
25.000 zł
11 - 12 maja, godz. 17.00 i 19.00,
“WIELE HAŁASU O NIC”, prod. an
gielskiej, cena 30.000 zł

DKF “EKRAN” przy TZR
9 maja, godz. 18.00, “JAŃCIO WO
DNIK”, prod. pol., “KOLOS”, prod. 
norwesko-pol., wstęp za okazaniem 
karnetów

WRZOS - Niedobczyce 
8 maja, godz. 17.00, “KALAHARI”, 
prod. polskiej

“ZEFIR” - Boguszowice 
8 - 1 2  maja, godz. 17.00 i 19.00, 
“POLE RAŻENIA”, prod. USA, cena
25.000

Dyskoteki
Sobota, 7 maja, godz. 19.00, MAŁA 
SCENA RYBNICKA, godz. 20.00, 
KINO APOLLO /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Utopek oglondo żużel. Rys.: B. Dzierżawa



Zarząd Miasta Inform uje
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ 
ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ 

W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ W RYBNIKU
Dokumentację zawierającą:
- część rysunkową elewacji,
- informację tekstową obejmującą: 

a/ założenia techniczne,
b/ dane, które powinien przedstawić oferent, 

udostępnia oraz szczegółowych informacji udziela dział techniczny Teatru Ziemi 
Rybnickiej, ul. Saint Vallier nr 1.
Oferty, w zamkniętych kopertach, które powinny określać:
1. szczegółowe dane wymiany okien według przedstawionej wyżej dokumentacji 
z pominięciem pkt. 1.4. informacji tekstowej tj. zestaw 5.1.2., zestaw 6.1.2., ze
staw 16,
2. propozycje sposobu naprawy, docieplenia okienek małych i okien na elewacji 
wschodniej, kolorystycznie dostosowanych do okien wymienianych - zestaw 7, 
12, 13 i 14 - łącznie z określeniem kosztu naprawy,
należy składać do dnia 25 maja 1994 r. do działu technicznego Teatru Ziemi 
Rybnickiej, ul. Saint Vallier nr 1 w Rybniku.
Przetarg z udziałem oferentów odbędzie się dnia 26.05.1994 r. godz. 10.00 w 
dziale technicznym Teatru Ziemi Rybnickiej w Rybniku, ul. Saint Vallier nr 1. 
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prefero
wanie wykonawców lokalnych, prowadzenie dodatkowych rokowań z oferentami, 
oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w formie pisemnych ofert 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ 
PRZY UL. RUDZKIEJ 3 W RYBNIKU STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ 

GMINY MIASTA RYBNIKA.
Nieruchomość zapisana jest w Sądzie Rejonowym w Rybniku w księdze wieczy
stej nr 785, parcele o numerach 929/259 oraz 1212/258, karta mapy i obręb Ryb
nik o łącznej powierzchni 1743 m kw.
Wizja nieruchomości nastąpi 5 maja 1994 roku od godz. 9.00 do 11.00. Infor
muje się, że wartość nieruchomości wynosi:
- budynków:
zasadniczego, garaży przemysłowych oraz samochodowego 2.240.155.200
- składnika gruntowego 418.096.896

Razem 2.658.252.096
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.700.000 zł. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika, tel. 24-168 lub 
25-344. Oferty w zamkniętych kopertach zawierające cenę nabycia nieruchomo
ści należy składać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika, ul. 3 Maja 
12, pokój nr 9 w terminie do 11 maja 1994 roku. Przystępujący do przetargu zo
bowiązani są wnieść wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej naj
później do dnia przetargu do godz. 9.00 na konto Urzędu Miasta Rybnika nr 
372602-2017-225 - Powszechny Bank Kredytowy S.A. Warszawa I Oddział Ryb
nik lub w kasie tut. Urzędu Miasta /przy ul. Chrobrego 2/. Przetarg - otwarcie 
ofert nastąpi 12 maja 1994 roku o godz. 10.00 w sali nr 37 I piętro w budyn
ku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. W przypadku wygrania prze
targu wadium zalicza się w poczet ceny. Wadium przepada w przypadku uchyle
nia się od zawarcia umowy uczestnika wygrywającego przetarg. Zastrzega się 
prawo wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA 

RYBNIKA POŁOŻONYCH PRZY UL. STRAŻACKIEJ 
I KAROLA MIARKI 13 W RYBNIKU.

ul. Strażacka zapisana w księdze wieczystej 115213 działka nr 1403/172 o pow. 
622 m kw.
Cena wywoławcza gruntu i zabudowania: 70.000.000 zł
ul. Karola Miarki 13 zapisana w księdze wieczystej nr 126, parc. nr 2118/93 k.m. 
i obr. Ligota o pow. 342 m kw.
Działka obwarowana jest służebnością drogi do parceli nr 2117/93.
Wartość składnika budowlanego: 163.888.500 zł
Wartość składnika gruntowego: 33.333.700 zł

Cena wywoławcza: 197.300.000 zł
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344.
Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 16 maja 1994 roku, w godz. 9.00 - 
11.00. Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 1994 roku o godz. 10.00 w sali nr 
37 I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium od każdej nieruchomości wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta najpóźniej do dnia przetargu do godz. 
9.30. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 
tys. zł od jednej nieruchomości. W przypadku niezawarcia umowy przez wygry
wającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.
Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Ryb
nika przy ul. 3 Maja 12, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać. 
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, wzglę
dnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

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

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

Ogłoszenia drobne 

T V  SERVICE
NAPRAWA, PRZESTRAJANIE

Rybnik, tel. 28990.

A D A R
* oferuje usługi w zakresie 

ślusarstwa, instalowania
urządzeń ogrzewczych 

/centralne, gazowe/ 
oraz wod.-kan.

* wykonuje usługi
murarskie, malarskie, 

tapeciarskie 
ul. Pełczyńskiego 5, 

tel. 25-656 czynny całą dobę.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM! 

R ybnik,  
ul. Chrobrego 

tel. 23-710 konkurency jna  ce n y !  
Chrobrego 19 Zapraszamy do współpracy!

Biuro
Usługowo-Doradcze
KREDYTY

* remonty samochodów,
* remonty mieszkań,
* imprezy okolicznościowe 

(wesela, stypy, komunie)

LEASING
* środków trwałych 

"Lakiery samochodowe"
Os. Południe 37,

 tel. 202-78

pontus SPÓŁKA 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

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

Rybnicka Giełda 
Samochodowa

Ceny w mln zł. z ubiegłej 
niedzieli 1 maja 

Cena/rok/model
fiat 126p - 50/94, 53/92,49/91,47/90/ 
bis, 41/89, 36/89, 28/89, 27/86, 26/86, 
24/86, 22/85, 16/84, 19/84, 15/84, 14/ 
84, 17/83, 15/83, 14/83, 11/82 
VW - 32/79/golf, 32/79/passat 1.3, 
polonez - 88/92, 75/91,46/88 
dacia - 18/83,
fiat 125p - 30/87, 16/83, 13/81, 8/80,
wartburg - 8/82,
opel - 96/86/kadet 1.6 D,
ła d a - 35/84/2105 1.5,
renault - 120/86/25D,
ford - 74/85/orion 1.3,60/82/escort 1.6
XR3
skoda-43/85/105 1.2, 
zastawa - 11/77,
tawria - 52/89/1.1 /ps/

W r a z ie  p o t r z e b y
POG. RATUNKOW E: 999, 23-666  
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 6 do 12 maja, Boguszowice, 
ul. Patriotów 1

T el. 39 2 -1 3 4  
T e l.\fax  20 -278

O s. P o łu d n ie  37 
44-253  B o g u szo w ice

C zy n n e  od  9 .00  do 17.00 
I V  W ie lk i K o n k u r s  z n a g r o d a m i

PAWILONY HANDLOWE
do kupienia - kredyt (leasing finansowy)

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

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

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

ARTIS IMAGO-ARTIS
Bogaty wybór biżuterii na każdą okazję 

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

Codziennie od 9.00 do 1730 w soboty od 9.00 do 13.00

SKLEP PAPIRUS
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 4 MAREK PIECHOTA

WYRÓB PIECZĄTEK
* stemple tradycyjne S T E M P E L
* doskonałe automaty C O L O P  STEMPEL
* numeratory * datowniki * tusze * drukarki * i inne akcesoria pieczątkarskie

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

G A L A N T E R IA  P A P IE R N IC Z A , M A ŁA  P O L IG R A F IA  ,

Środowa Giełda Cenowa
M ięso s c h a b

w o lo w e
extra

szy n k a  w p . 
g o to w a n a śląska

PIOTROWSKI 7 8 77 116,6 64 ,4

TARG 76 76 124 60

HERMES 80 — 125 —

Owoce/Warzywa jab łka cytryny pomarańcze banany

TARG 5 - 1 0 20 1 5 - 1 6 25

M iejska 3 1 5 - 2 0 2 0 2 0 28

HERMES 8 ,5 22 2 0 28

S p o żyw cze m a sło cukier jajko m ąka

RYNKOWY 10 10 2 ,8 7

TARG 10 8 ,6 1 ,5 - 2 ,9 6,3

HERMES 10,7 10,5 2 ,6 7,5

W aluty do lar m arka czesk a francuska

P e w e x  d u ży 21950\22200 13150\ 13300 735\745 3800\3900

Delikatesy, ul. Miejska 2 1900\2 2 150 13170\ 13300 735\750 3820\3900

H erm es 21900\22150 13170\ 13250 740\ 750 3830\3900
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Koszykówka  Koszykówka 

II liga potrzebna od zaraz
Druga część rozmowy z trenerem rybnickiego zespołu 

Kazimierzem Mikołajcem

Żużel Żużel

Zmienne szczęście RKM-u
W poprzednim numerze pisaliśmy o 

sukcesie młodych koszykarek RMKS- 
u, które w półfinałowym turnieju roz
grywanym w Boguszowicach wywal
czyły awans do finału Mistrzostw Pol
ski Kadetek, pokonując drużyny Ko
rony Kraków, Tęczy Leszno i Startu 
Lublin.

Red. Kilka dziewcząt z tej drużyny 
występuje również w zespole juniorek 
RMKS-u, a zatem w starszej kategorii 
wiekowej... ?
Kazimierz Mikołajec: Agata Kuśmi
rak, Agnieszka Grelak, Anna Szalo
ny, Agata Tomaszewska i Gabriela 
Troszka rzeczywiście grają również w 
drużynie juniorek, z którą wcześniej 
wywalczyły w Zgorzelcu awans do f i
nału Mistrzostw Polski. Ich udział w 
tym półfinale z pewnością bardzo nam 
pomógł. Trzeba tu sięgnąć do przeszło
ści, chcieliśmy w tym sezonie stworzyć 
w Rybniku zespół drugoligowy, jednak 
z braku środków finansowych to się nie 
udało i trzy dni przed rozpoczęciem  
rozgrywek II ligi wycofaliśmy drużynę 
z tych rozgrywek. Chcąc natomiast, by 
dziewczęta w ogóle grały, ju ż po termi
nie zgłosiliśmy je  do rozgrywek drużyn 
juniorek. Nagle okazało się, że dziew
częta prowadzone przez trenera Miro
sława Orczyka tak solidnie trenują, że 
zdołały awansować do półfinału, 
awans wywalczyły grając na wyjeź
dzie, co w grach zespołowych jest du
żym osiągnięciem. Dzięki temu wystę
powi piątka kadetek nieco się “ogra
ła” i była tym występem bardzo

Przez “siatę”
W Sosnowcu 27 kwietnia rozegrano 

finał wojewódzki zawodów szkół pod
stawowych w siatkówce chłopców. Re
prezentujący nasze miasto chłopcy z 
SP nr 15, którymi opiekuje się Adam 
Łyczko po przegranej 0:2 z SP nr 4 z 
Sosnowca i zwycięstwie 2:1 nad SP nr 
2, z Olkusza zajęli ostateczne trzecie 
miejsce. /J.R/

Zawody sztafet 
lekkoatletycznych

Dnia 28 kwietnia na stadionie lekko
atletycznym w Rybniku odbywały się 
zawody rejonowe szkół podstawowych 
w sztafetowych biegach lekkoatletycz
nych. Oto wyniki.
8 x 50 m /kl. V i młodsze/
- Dziewczęta I m. SP nr 13 Żory, II m. 
SP nr 18 Rybnik, III m. SP nr 5 Rybnik
- Chłopcy I m. SP nr 14 Żory, II m. SP 
nr 18 Rybnik, III m. SP nr 2 Leszczyny 
4 x 100 m /kl. VIII i młodsze/
- Dziewczęta I m. SP nr 5 Rybnik, II 
m. SP nr 27 Rybnik, III m. SP nr 13 
Żory
- Chłopcy I m. SP nr 5 Czerwionka, II 
m. SP nr 14 Żory, III m. SP nr 21 Ryb
nik
Sztafety olimpijskie 800 x 400 x 200 
x 100 - /kl. VIII i młodsze/
- Dziewczęta I m. SP nr 5 Rybnik, II 
m. SP nr 3 Rybnik, III m. SP nr 14 
Żory
- Chłopcy I m. SP nr 14 Żory, II m. SP 
nr 21 Rybnik, III m. SP w Książeni
cach
Zwycięzcy z poszczególnych biegów 
sztafetowych kwalifikowali się do za
wodów wojewódzkich, które odbędą 
się 10 maja w Pszczynie. Rybnik w fi
nałach wojewódzkich reprezentować 
będą zawodniczki SP nr 5 - zwycięż
czynie sztafety olimpijskiej i 4 x 100 
m. Skład drużyny SP nr 5: Katarzyna 
IWANIUK, Wioletta GOLOR, Jo
lanta BRZOZA, Justyna TOMALA, 
do startu zawodniczki przygotowała 
nauczycielka wf Iwona POL. /J.R./

podbudowana. Na przykład Agata To
maszewska była ok. trzy lata młodsza 
od innych grających w Zgorzelcu za
wodniczek.

Jako trener kadry narodowej junio
rek mam rozeznanie w tym, co dzieje 
się w innych klubach. Jesteśmy zapra
szani na różne turnieje, a nie jeździmy 
na nie z prostej przyczyny: braku środ
ków finansowych, a je s t to wydatek 
rzędu 6 milionów. Do Łodzi pojechali
śmy na turniej tylko dlatego, że udało 
się go połączyć ze zgrupowaniem i w 
ten sposób zminimalizować koszty. W 
opinii trenerów, którzy obserwowali w 
Rybniku mecz półfinałowy, nasz zespół 
był rzeczywiście najlepszy i to zwycię
stwo nie je s t kwestią przypadku. Co 
ważne, nie je s t to drużyna składająca 
się z 10 niskich zawodniczek, które za
grają jeszcze w finale i na tym zakoń
czą swą karierę, bo nic więcej nie będą 
w stanie zdziałać. Jest to drużyna bar
dzo perspektywiczna. Na przykład  
Agata Kuśmirak je s t  zawodniczką, 
która, jeśli będzie się dalej tak rozwi
jać, ma olbrzymią szansę gry w repre
zentacji ’78 rocznika, Agnieszka Gre
lak jest bardzo utalentowana rzutowo, 
a Agata Tomaszewska, choć trenuje 
tylko 1,5 roku, zrobiła bardzo duże po
stępy.
Red.: Normalną koleją rzeczy młode 
zawodniczki trafiają do drużyny ligo
wej...?
K.M.: Dla nas stworzenie w Rybniku 
drugoligowej drużyny jest sprawą ży
cia lub śmierci. W naszym makroregio
nie nie ma trzeciej ligi. Liga druga to 
mieszanka drużyn, w których grają do
świadczone koszykarki, mające ju ż za 
sobą występy w ekstraklasie, są to dru
żyny bijące się o I  ligę. Ale są i takie 
zespoły, które grają w składach junior
skich. Zgodnie z przepisami, dziewczy
na w III klasie szkoły średniej przesta
je  być juniorką i w klasie czwartej jest 
ju ż seniorką. Do tego czasu dziewczęta 
trenują praktycznie 8 lat. W ubiegłym 
sezonie musieliśmy trzem zawodnicz
kom powiedzieć, że nie będą już grać, 
bo nie ma seniorskiej drużyny. W tym 
roku, jeśli nic się nie zmieni, będziemy 
musieli podziękować za grę kolejnym

Kronika policyjna 

Śmierć na drzewie
27 kwietnia o godz. 17.40 przy ul. Nie
dobczyckiej kierowca fiata 126p nie 
opanował pojazdu na łuku jezdni, zje
chał na prawe pobocze i uderzył w 
drzewo. Kierowca samochodu zginął 
na miejscu. Prokurator zarządził sekcję 
zwłok.

Zginęła pasażerka
27 kwietnia o godz. 20.00 na skrzyżo
waniu ulic Prostej i Żorskiej kierowca 
samochodu opel, jadący Żorską od 
centrum miasta, nie udzielił pierwszeń
stwa przejazdu polonezowi, nadjeżdża
jącemu ul. Prostą. W wyniku zderzenia 
pojazdów polonez uderzył w słup ener
getyczny i zjechał do rowu przydroż
nego. Jedna z pasażerek poloneza zgi
nęła na miejscu, a druga doznała obra
żeń głowy.

Napaść na policjantów
28 kwietnia dwaj mieszkańcy Bogu
szowic na terenie swojej prywatnej po
sesji dokonali czynnej napaści na inter
weniujących policjantów. Napastnicy 
zostali ujęci i osadzeni w areszcie. Je
den z nich był pijany.

Uwaga! Dziecko na drodze!
30 kwietnia przy ulicy Patriotów w 
Rybniku kierowca samochodu BMW 
potrącił przechodzącą przez jezdnię 6-
letnią dziewczynkę. Doznała ona zła
mania kości udowej i łokciowej i została

pięciu zawodniczkom. W sytuacji, gdy 
dziewczęta chodzą do szkół średnich i 
przygotowują się do matury, niewielu 
rodziców pozwoli córce przenieść się 
do innego ośrodka bądź stale gdzieś 
dojeżdżać.

Biorąc pod uwagę dalszy sportowy 
rozwój tych zawodniczek, musimy do
łożyć wszelkich starań, by stworzyć 
drugoligową drużynę. Nie chcemy 
tworzyć zespołu na takiej zasadzie, że 
zawodniczki, które grały kiedyś w 
pierwszej lidze, poprosimy by grały te
raz w drużynie drugoligowej. Mamy 
olbrzymi potencjał i można tu zbudo
wać naprawdę silny zespół. Jest to 
wręcz nasz obowiązek. Trudno teraz 
tym pięciu dziewczynom po kilku la
tach treningów powiedzieć: schowaj
cie sobie trampki do szafki, nie będzie
cie już więcej grać, bo nie ma pienię
dzy na stworzenie drużyny ligowej. 
Gra w II lidze nie będzie łatwa, przyj
dą kibice, którzy będą oczekiwali zwy
cięstw, a może i awansu do ekstrakla
sy, tymczasem w pierwszym roku takich 
szans na pewno nie będzie...

W chwili obecnej jesteśmy najsilniej
szą sekcją koszykówki żeńskiej w ma
kroregionie. Na sukcesy sekcji składa 
się rzecz jasna praca wszystkich trene
rów: Mirosława Orczyka, Teodory 
Stawiasz, która prowadzi drużynę mło
dziczek starszych i Tomasza Pysznego, 
który zajmuje się młodziczkami młod
szymi. Dochodzi do tego praca nau
czycieli wychowania fizycznego, którzy 
prowadzą zajęcia z koszykówki w ra
mach godzin SKS-u w sześciu szko
łach. Staramy się pracować profesjo
nalnie, ale do tego potrzebne jest mini
mum środków finansowych. To już nie 
je s t rekreacja, to sport wyczynowy. 
Sami tymczasem musimy załatwiać 
wiele rzeczy, sami jesteśmy sprzątacz
kami, kierownikami, konserwatorami. 
Brakuje organizacyjnej góry  i sponso
rów... Z  drugiej strony zdaję sobie 
sprawę, że z podobnymi problemami 
boryka się wiele klubów.

Finał Mistrzostw Polski Kadetek ro
zegrany zostanie w Swarzędzu, począ
tek turnieju 11 maja. Wystąpią w nim: 
Unia Swarzędz, MOS Wrocław, Ostro
wia Ostrów i Korona Kraków w grupie 
eliminacyjnej "A" oraz Start Gdańsk, 
RMKS Rybnik, MKKS Kutno i Glinik 
Gorlice w grupie "B". Od czwartku 7 
maja z udziłem drużyny RMKS-u w 
Brzegu Dolnym rozgrywany jest finał 
Mistrzostw Polski Juniorek.

Chch

stała przewieziona do szpitala przy uli
cy Rudzkiej.

Znów pasówka
28 kwietnia między 7.00 a 17.00 przy 
ulicy Kominka w Rybniku nieznany 
sprawca dokonał włamania przy pomo
cy dopasowanych kluczy. Z mieszka
nia skradł złotą biżuterię i magnetowid 
o łącznej wartości 20 mln zł.

Pracowite przepustki
Rybnicka policja ujęła niedawno 

mieszkańca Orzepowic, wielokrotnego 
recydywistę, który ma na swoim kon
cie wiele włamań i kradzieży. W 1990 
r. otrzymał wyrok za dwa włamania na 
ogólną sumę 100 mln zł. Okradł wów
czas m.in. Żyda z Izraela.

W styczniu 1994 r. otrzymał przepu
stkę z Zakładu Karnego. Do “krymina
łu” jednak nie powrócił, wykorzystując 
pobyt na wolności do kolejnych wła
mań i kradzieży. Policja zarzuca mu 
dokonanie w tym czasie 25 prze
stępstw na terenie Rybnika. Bardzo 
często ”pracował” w miejscu Swojego 
zamieszkania - Orzepowicach. Terro
ryzował mieszkańców tej dzielnicy, 
którzy obawiali się zawiadamiać poli
cję o popełnionych przez niego prze
stępstwach. Nasz “bohater” nie gardził 
zresztą żadnym łupem. Dokonał 
dwóch włamań do kiosków “Ruchu” w 
Orzepowicach i Grabowni. Kradł kury, 
króliki, a nawet... psa.

Zaraz po wyjściu na przepustkę zgromadził

W mijającym tygodniu żużlowcy kil
kakrotnie występowali na torach. Ryb
niczanie spisywali się rozmaicie, żaden 
kibic nie mógł jednak uskarżać się na 
nudę, wiejącą z torów żużlowych.

We wtorek, 26 kwietnia, na torze we 
Wrocławiu spotkali się zawodnicy 
“Sparty-PolSat” Wrocław, “Wandy- 
Realbud” Kraków, “Włókniarza” Czę
stochowa i RKM-u Rybnik w ramach 
rozgrywek I rundy Młodzieżowych 
Drużynowych Mistrzostw Polski. Dru
żynę RKM-u tworzyli: E. Tudzież, M. 
Fojcik, E. Sosna i K. Tarabura. Ryb
niczanie spisali się na wrocławskim to
rze bardzo słabo - zajęli ostatnie miej
sce, gromadząc tylko 17 pkt. /Tudzież 
6, Fojcik 6, Tarabura 3, Sosna 2/. 
RKM został wyprzedzony nawet przez 
występujących w składzie zaledwie 
dwuosobowym gospodarzy - “Spartę- 
PolSat  " Wrocław. Zwyciężyli młodzie
żowcy częstochowskiego “Włóknia
rza” /31 pkt/. Ale to dopiero pierwszy 
turniej rozgrywek o MDMP i zapewne 
w następnych rybniccy juniorzy będą 
dostarczali kibicom więcej radości.

Na stadionie stołecznej “Gwardii” w 
towarzyskich zawodach żużlowych re
prezentacja Polski przegrała z “Resztą 
Świata” 36:72. W drużynie Polski wy
stąpił rybniczanin Adam Pawliczek, 
który spisał się całkiem nieźle i zdobył 
7 pkt., jednakże reprezentanci Polski 
zdecydowanie ustępowali w tym spo
tkaniu przeciwnikom, wśród których 
byli Tony Rickardsson, Craig Boyce, 
Marvyn Cox czy Tommy Knudsen.

W ubiegły czwartek zainaugurowane 
zostały rozgrywki o Drużynowy Pu
char Polski. Po wielu latach powróco
no do tradycyjnej formuły tych rozgry
wek - zespoły I i II ligi podzielono na 
cztery grupy. Eliminacje w grupach to
czą się systemem czwórmeczy. Zwy
cięzcy grup spotkają się w czwórmeczu 
finałowym, który odbędzie się 9 paź
dziernika. Na “Skałce” w Świętochło
wicach spotkały się zespoły występują
ce w grupie II: “Śląsk” Świętochłowi
ce, “Start” Gniezno, “Polonia-Jutrzen
ka” Bydgoszcz i RKM Rybnik. Ryb
niczanie spisali się w tych zawodach 
znakomicie - zdecydowanie zwycięży
li. Zespół RKM-u zdobył 36 pkt /Paw
liczek 8, Bem 10, D.Fliegert 11, Korbel

zgromadził wokół siebie kilku przestępców, 
przebywających również na tzw. nie
powrotach z przepustek. Wspólnie do
konywali oni włamań, kradzieży oraz 
tzw. krótkotrwałych użyć pojazdów.

Oto niektóre z ich “osiągnięć” . W 
biały dzień włamali się do mieszkania 
przy ul. Dąbrówki. Po wyważeniu 
drzwi skradli kolorowy telewizor i bi
żuterię o ogólnej wartości 44 mln zł. 
“Obrobili” również serwis sprzętu au
dio-video, znajdujący się przy tej sa
mej ulicy. Zabrali stamtąd odtwarza
cze, magnetowidy i radia. Straty wy
niosły 15 mln zł. Z mieszkania w Orze
powicach skradli magnetowid i biżute
rię o wartości 10 mln zł. Dokonali rów
nież kilkuset włamań do samochodów 
oraz kradzieży aut, które później po
rzucali. Jeden z tych przypadków był 
szczególnie ciekawy. Po włamaniu się 
do samochodu na terenie Rybnika 
członkowie tej przestępczej grupy po
stanowili pojechać w okolice Szczeci
na, by tam przekroczyć granicę pań
stwa. Gdy już byli na Pomorzu, zrezy
gnowali z tego zamiaru i porzucili 
skradziony samochód pod Szczecinem. 
Taka zmienność planów nie powinna 
zresztą dziwić. Większość przestępstw 
nasi kryminaliści dokonywali po pija
nemu. Pijacki pomysł przekroczenia 
granicy ulotnił się wraz z parującym z 
głów alkoholem.

Główny “bohater” tej historii został 
zatrzymany przez policję w Orzepowi
cach, w mieszkaniu jednego ze swych

Korbel 7/ i wyprzedził “Śląsk” Święto
chłowice /29 pkt/, “Start” Gniezno /19 
pkt/ i “Polonię - Jutrzenkę” Bydgoszcz 
/11 pkt/. Drużyna bydgoska występo
wała jednak bez braci Gollobów. Na 
świętochłowickim torze rybniczanie 
wyraźnie dominowali - indywidualnie 
zwyciężyli aż w 10 wyścigach. Żuż
lowcy RKM-u są w tej chwili zdecydo
wanymi faworytami tej grupy.

W pierwszomajowe popołudnie na 
tor przy ul. Gliwickiej wyjechali zawo
dnicy RKM-u i GKM-u Grudziądz, 
aby rozegrać mecz VI kolejki o druży
nowe mistrzostwo II ligi. Mecz toczył 
się pod dyktando rybniczan - gospoda
rze wygrali aż 11 wyścigów. Wpraw
dzie zawodnicy GKM-u zwykle trochę 
lepiej startowali, ale podczas wyścigu 
rybniczanie z łatwością wyprzedzali 
rywali. Było to również zasługą me
chaników, którzy znakomicie przygo
towali sprzęt.

Po zakończeniu wyścigu XI doszło 
do nieprzyjemnego incydentu - zawo
dnik GKM Piotr Markuszewski kopnął 
Eugeniusza Tudzieża. Markuszewskie
go sędzia zawodów wykluczył do koń
ca spotkania, a Tudzież ze stłuczoną 
nogą trafił do szpitala, gdzie założono 
mu elastyczny opatrunek. Szkoda, że w 
ten sposób zachowują się bardzo mło
dzi zawodnicy. Meczu RKM Rybnik - 
GKM Grudziądz zakończył się wy
nikiem 63:26.

Zwycięska passa rybniczan w roz
grywkach ligowych została przerwana 
3 maja na torze KKŻ w Krośnie. W ro
zegranym tam meczu KKŻ pokonał 
RKM 48:42. Pojedynek był bardzo 
zacięty, a w większości wyścigów róż
nice na mecie między zawodnikami 
były minimalne. W drużynie RKM-u 
po raz pierwszy w tym sezonie wystą
pił Francuz Philippe Berge. Spisał się 
bardzo słabo - w dwóch startach zdo
był zaledwie 1 pkt. Teraz w rozgryw
kach ligowych nastąpi przerwa do 22 
maja. W tym dniu drużyna RKM-u 
podejmuje o godz. 17.00 na własnym 
torze zespół “Iskry” Ostrów. Natomiast 
już 15 maja o godz. 16.00 na stadio
nie w Rybniku zostanie rozegrana II 
runda Młodzieżowych Drużyno
wych Mistrzostw Śląska.

Piotr Szweda

wspólników. Wobec niego i jednego z 
członków bandy zastosowano areszt 
tymczasowy. Natomiast pozostali kum
ple zostali objęci dozorem policyjnym. 
Pełniący rolę prowodyra mieszkaniec 
Orzepowic ma do odsiadki jeszcze 7 
lat za włamania i kradzieże. Za tego
roczne wyczyny na “niepowrocie” z 
przepustki dostanie kolejny wyrok. 
Jest to zresztą swego rodzaju sposób 
na życie. Po pewnym czasie pobytu w 
więzieniu otrzymuje on przepustkę w 
nagrodę za dobre sprawowanie. Z 
przepustki nie wraca, dokonując kolej
nych włamań i kradzieży. Schwytany 
przez policję “załapuje” kolejny wy
rok. I wszystko zaczyna się od począt
ku. Przypadek ten jest zresztą ilustracją 
szerszego zjawiska, na które bardzo 
narzekają policjanci. Chodzi o przy
znawanie przepustek z zakładów kar
nych kryminalistom z wieloletnim sta
żem. Wyjście na wolność wykorzystują 
oni do dokonywania następnych prze
stępstw. Z przepustek oczywiście nie 
powracają, kontynuując swoją działal
ność. I w ten sposób trwa ciągła zaba
wa w policjantów i złodziei. Niestety, 
ze szkodą dla zwykłych obywateli, 
okradanych przez doświadczonych 
przestępców.

Policja apeluje do mieszkańców 
Orzepowic, by wszyscy, którzy zo
stali w ostatnich miesiącach okra
dzeni, a nie powiadomili o tym poli
cji, zgłaszali się do Komendy Rejo
nowej w Rybniku. /jak/
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Trwają prace modernizacyjne najbardziej reprezentacyjnych rybnickich scho
dów przed TZR. Zgodnie z projektem autorstwa Hanny WIECZOREK z Zarządu 
Zieleni Miejskiej, w ich centralnej części usytuowany zostanie klomb z bujną ro
ślinnością, ustawionych zostanie również pięć stylowych latarni. Być może we
wnątrz klombu powstanie kiedyś niewielka fontanna. Kwietniki obłożone zosta
ną płytami z piaskowca, zaś płaskie powierzchnie schodów wyłożone zostaną, 
ja k  większość rybnickich chodników, kształtkami. Termin ukończenia prac prze
widziano na 10 czerwca. wack

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

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

"Artis"
i ”Imago-Artis” 

z Rybnika

P o d  z n a k a m i z o d ia k u
P o d  z n a k a m i  z o d i a k u

BARAN - Bezinteresowna pomoc, udzielona osobie potrzebującej, okaże się nie
oczekiwanie wyjątkowo korzystną lokatą. W trudnej sytuacji możesz liczyć na re
wanż.
BYK - Niezbyt dobry czas do rozpoczynania działań długofalowych, nie zebrałeś 
jeszcze wszystkich argumentów, które mogłyby przekonać partnerów do Twojej 
koncepcji, a jest to niezbędnym warunkiem powodzenie.
BLIŹNIĘTA - Powinieneś się odprężyć i z ufnością oczekiwać skutków Twoich 
poczynań. Ze swojej strony zrobiłeś wszystko co było możliwe, teraz wszystko za
leży od układów poza Twoim zasięgiem.
RAK - Zakończ wreszcie sprawę, która ciągnie się od dawna i mąci Ci spokojny 
sen. Jeżeli się do tego zmusisz, dyskomfort, który odczuwasz, zniknie ja k  za spra
wą czarodziejskiej różdżki.
LEW - Najgorszy okres masz za sobą, a czas rekonwalescencji będzie sprzyjał 
przemyśleniom, w efekcie których podejmiesz trafną decyzję. Na Twój ruch czeka 
wiele osób...
PANNA - Szybki bieg wydarzeń może Cię oszołomić, ważna więc będzie umiejęt
ność odróżnienia rzeczy ważnych od nieważnych. Miej na względzie bezpieczeń
stwo Twoich najbliższych.
WAGA - Pozbądź się złych doradców, a Twoje sprawy ułożą się znacznie lepiej. 
Dokonaj jednak selekcji bardzo mądrze, by ludzie Ci życzliwi nie poczuli się od
sunięci bez powodu.
SKORPION - Nie zrażaj się niepowodzeniem w pierwszym podejściu. Czas, który 
jest Ci dany, wykorzystaj na przemyślenie popełnionych błędów i budowę nowej, 
bardziej spójnej koncepcji.
STRZELEC - Twój spokój i luz psychiczny bardzo dobrze działa na otoczenie. 
Umiejętność cieszenia się drobiazgami jest bardzo cenna, podziel się tą radością 
z innymi.
KOZIOROŻEC - Gubi Cię małostkowość, choć wykazywana w słusznej sprawie. 
Spojrzyj na problem nieco z góry, a wtedy szczegóły nie przysłonią Ci całości i 
decyzja będzie łatwiejsza.
WODNIK - Łatwo można Cię wzruszyć, apelując do dobrego i czułego serca. Nie 
daj się z tego powodu przekonać do sprawy, o której słuszności nie jesteś tak do 
końca przekonany.
RYBY - Nie masz monopolu na wszystko, a tym bardziej na uczucia. Próby pod
porządkowania sobie drugiej osoby muszą prowadzić do konfliktu i do zerwania
więzów.

Fatałachy z naszej szafyOdlotowa
Marie-Luise
Miniony majowy przedłużony wee

kend był dobrą okazją do poczynienia 
obserwacji w interesującej nas dziedzi
nie oraz sprzyjał ogólnej refleksji. Do
datkową inspiracją była wizyta w Ryb
niku pary francuskich aktorów z Pary
ża, którzy na zaproszenie Alliance 
Francaise wystąpili na Małej Scenie 
Rybnickiej z kameralnym spektaklem. 
Miałam okazję widzieć młodą pary
żankę, gdy po przedstawieniu wyrusza
ła do miasta... Miło było popatrzeć, bo 
miała w sobie to coś, co mają paryżan
ki - wdzięk i szyk, z jakim noszą każdą 
rzecz. Marie-Luise miała na sobie coś 
jakby czarno-białe ponczo czy pelery
nę, zarzuconą na czarnych bawełnia
nych legginsach. Całego smaczku do
dawały jednak wysokie za kostkę, 
sznurowane trzewiki na podwyższonej 
podeszwie i grubym, wysokim obcasie. 
Wiosenno-letniego charakteru doda
wała im materia, z której zostały zro
bione, a więc tak szaleńczo modny len. 
Marie-Luise wyglądała odlotowo...

Najważniejsze to sposób noszenia na
wet najmodniejszych rzeczy

Niestety, niebanalnie skonstruowany 
strój jest rzadkością na naszej ulicy. 
Nadal mamy tendencje do unifikacji, 
może dlatego, że w grupie raźniej, a 
wychylanie się, w tę czy w tamtą stro
nę, nadal nie jest dobrze widziane.

Wróżka

Poziomo: A/ politykuje z głową w piasku, B/ to, co u Ciebie 
widzą, C/ zimowy dwuślad, D/ przyczyna przestoju maszyny, E/ 
kochanek, F/ mówi o dużo za dużo, G/ coś z chleba, H/ z górki 
na pazurki, I/ dobra, gdy skuteczna, J / błyszczy na klamce 
Pionowo: 1/ od dawna bez kropli wody, 2/ w nim jak w garncu, 
3/ kolejka /nie przed sklepem i nie elektryczna/, 4/ by go posta
wić, potrzebne są śledzie, 5/ wszystko dookoła, 6/ można go z 
siebie zrobić, 7/ maniery z porządkiem, 8/ lwi, 9/ do wzięcia w 
łazience, 10/  wyje w razie czego
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: J-2, J-7, J-6, D-9, D-6, B-6; 
E-7, B-5, H-7; A-3, C-2, H-8, B-6; E-5, D-8, G-6, J-2, H-4.
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 27 z hasłem "Światło 
jest cieniem nocy" otrzymują: Agnieszka Stawicka, 
ul. Floriańska 34/25, 44-217 Rybnik oraz Ewa Zygmunt, ul. 
Powstańców Śl. 38, 44-200 Rybnik. Nagrody do odebrania w 
redakcji.

5  m in u t ła m a n ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 150.000 zł, ufundowanego przez PUH “ALEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 15 nagrodę otrzymuje: Dariusz Późniak, ul. Orzepowicka 
22a/38, 44-217 Rybnik.

Na peronie stoł jeden panoczek na 
dworcu i niecierpliwił się, bo pociągu 
ja k  nie było, tak nie było. N ie 
wytrzym oł i poszedł do dyżurnego 
ruchu:
- Powiydzcie mi ino, po co są rozkłady 
jazdy, kiedy pociąg i tak według nich 
nie przyjeżdżo?
-A le oni są śmieszni! - prawi dyżurny.
- A ja k  by poznali, że pociąg mo 
spóźnienie?

Oj Franek, spotkało mie 
nieszczęście, wczoraj mi pies uciekł!
- To dej ogłoszenie do gazety!
- Zgłupiałeś, przecież on czytać nie 
umie!

Śląskie
beranie

- Panie Szporys, byliście ju ż kiedyś 
karani?
- Ja, panie sędzio, przed dziesięciu 
laty!
- A od tego czasu ani razu?
- Ani razu!
- A coście w tym czasie robili?
- W areszcie żech siedzioł!

Na rozprawie sędzia pyta:
- Czy oskarżona zna świadka?
- No, jakbych mogła nie znać? Mam 
syna od niego, a od syna dwóch.
- Nie rozumiem!
- No przecie to mój teść.

W więzieniu spotkało sie roz dwóch 
złodziei.
- Za co to siedzisz?
- A dyć za kasę!
- Za jaką? Jęczmienną, pogańską czy 
krakowską?
- Nie - pado ten drugi - za bankową!
- A wiele dostałeś?
- Siedem niedziel!
- Ino?
- Ja, ale palmowych!

- Za co siedzisz? - pyto sie roz strażnik 
złodzieja.
- Za nic!
- Jak to za nic?
- No, bo włomołech sie do sklepu, a 
tam nic nie było.

- Francek, jo  cie już kupa czasu nie 
widzioł!
-Ano, boch siedzioł!
-A le za co?
- Za podkowa!
- Za podkowa?
- No wiesz, to sie tak jakoś dziwnie 
złożyło, że przy tej podkowie i koń 
zaroz był.

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska”

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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W o d n i k o w a
e k o n o m i a

Capra jest prorokiem religii 
powszechnego kryzysu. “Każdego dnia 
czytamy o takich jego przejawach jak 
zawrotna inflacja, bezrobocie, kryzys 
energetyczny i upadek służby zdrowia, 
skażenie środowiska i inne katastrofy 
ekologiczne, narastająca fala przestępc
zości i terroryzmu” - pisze Capra w 
Punkcie zwrotnym. Kryzys ogarniający 
wszystkie dziedziny naszego życia ma 
towarzyszyć dekadencji starego i po
jawianiu się nowego, ekologicznego, 
paradygmatu.

W Punkcie zwrotnym Capra 
nie oszczędza także ekonomii, winiąc 
ją za bezrobocie i konsumpcjonizm, zły 
podział dochodów i zniszczenie śro
dowiska naturalnego, a wszystko to 
wynika z grzechu podstawowego: kurc
zowego trzymania się kartezjańskiego, 
mechanicystycznego paradygmatu. Ca
pra mnoży argumenty i przykłady 
mające zaświadczyć o głębokiej zapaś
ci w jakiej znalazła się ekonomia. Jego 
krytyka jest jednak mieszaniną stereo
typów, zwykłych nieporozumień i zar
zutów celnych, choć dość oczywistych.

Ekonomia znajduje się w 
kryzysie, gdyż nie potrafi sobie porad
zić z takimi problemami jak bezrobocie 
i inflacja - twierdzi Capra. Naturalnie 
ekonomia daleka jest od rozpoznania 
wszystkich mechanizmów rządzących 
gospodarką, patrząc jednak z  punktu 
widzenia zapropowanego przez Caprę 
łatwo dojść do wniosku, że cała nauka, 
od początku swojego istnienia znajduje 
się w głębokim kryzysie, a nie 
znajdowała się w nim tylko wtedy, gdy 
człowiek nie zaprzątał sobie jeszcze

głowy refleksjami nad otaczającą go 
rzeczywistością. Nic mi niewiadomo 
także o tym, żeby z inflacją, biedą, 
chorobami i trzęsieniami ziemi poradził 
sobie buddyzm, czy jakakolwiek inna 
religia.

Capra zdaje się nie zauważać 
niejednoznaczności używanego przez 
siebie terminu “ekonomia”. Ekonomia 
może oznaczać gospodarkę (np. 
konkretnego kraju) łącznie ze specyfic
znym systemem wartości, leżącym u jej 
podstaw. Terminem tym określa się 
także teorię ekonomii (o charakterze 
opisowym) oraz doktryny ekonomic
zne (z natury rzeczy o charakterze nor
matywnym), a także politykę 
gospodarczą. Wrzucanie tych wszyst
kich znaczeń do jednego worka, trak
towanie “ryczałtowo” może prowadzić 
wyłącznie do nieporozumień. Co gors
za Capra zdaje się zauważać jedynie 
klasyczną teorię ekonomii. Jest to tro
chę tak, jakby pisać o współczesnej 
fizyce opierając się na pracach Newto
na i Keplera, pod koniec wspominając 
dwoma zdaniami o Einsteinie.

Nie można się także zgodzić 
z  twierdzeniem Capry, że ekonomia 
zupełnie nie zauważa zjawisk dynamic
znych. Prawdą jest, że podstawową 
metodą ekonomii jest wciąż analiza 
komparatywo-statyczna, a więc 
dotycząca stabilnego stanu stacjonar
nego. Teorie cyklu koniunkturalnego 
lub mechanizm transmisyjny w teorii 
pieniądza to przecież jednak próby anal
izy procesów dynamicznych.

Podobne przykłady nieporo
zumień można by mnożyć. Nie oznacza

to jednak iż twierdzę, że teoria ekonomii 
znajduje się w okresie rozkwitu. 
Próbując opisać procesy gospodarcze 
natrafia na wiele nierozwiązywalnych 
na razie problemów. Jednym z nich jest 
próba włączenia do kosztów działalności 
gospodarczej i rachunku dochodu naro
dowego strat wynikających z dewastacji 
środowiska naturalnego. Ale i w tym 
przypadku teoria ekonomii nie jest już 
zupełnie bezradna. Dawno już przestano 
nazywać wodę, czy powietrze dobrami 
wolnymi tzn. takimi których jest relaty
wnie dużo w stosunku do potrzeb 
człowieka. Nawet K. Kapp, którego 
Capra cytuje, pisze ciepło o propozycji 
ustanowienia prywatnych praw do śro
dowiska i organizowania przetargów na 
jego zanieczyszczanie. Jest to naturalnie 
tylko jeden z możliwych sposobów na 
internalizację negatywnych efektów ze
wnętrznych. Wspominam o nim gdyż 
jest znakomitym przykładem siły do 
rozwiązywania nowych problemów 
tkwiącej w klasycznej teorii ekonomii, 
którą Capra z takim zapałem krytykuje.

Krytyka cywilizacji technic
znej i ekonomii ze strony New Age 
sięga znacznie głębiej niż tylko prob
lemów ekologicznych. “Praca, która 
wytwarza niepotrzebną tandetę - pisze 
Capra - jest zła i szkodliwa. Praca 
zaspokajająca niewłaściwe potrzeby lub 
niestosowne apetyty jest zła i szkodli
wa. ”To prawda. Kto jednak będzie 
decydował o tym, które potrzeby są 
niewłaściwe i co to jest tandeta? Kapłan 
Jedynej Prawdziwej Religii? Super rząd 
lub dyktator? A może Rada Naświatle
jszych Umysłów w Państwie 
powoływana przez siebie samą? U więk
szości proroków New Age odnaleźć 
można wyraźne, choć nigdy nie 
wyrażone bezpośrednio, tendencje to
talitarne. Zgadzam się zmyślą W. Paw
liczuka wyrażoną we wstępie do Tao

Fizyki Capry. Pawliczuk pisze, że ich 
wizja “zdaje się zakładać jakąś jedną 
dla wszystkich, panteistyczno
magiczną religię, określającą zarówno 
drogę jednostek do zbawienia, jak też 
zasady życia społecznego, sposób or
ganizacji produkcji i dystrybucji dóbr.” 
Jeszcze jedna szlachetna utopia 
możliwa do zrealizowania wyłącznie 
totalitarnymi narzędziami?

Zostawmy więc może lepiej 
każdemu człowiekowi z osobna 
możliwość podejmowania decyzji o tym 
które potrzeby uznaje za ważniejsze, 
tak jak to widzi współczesna teoria 
ekonomii. Przyznaje ona jednostce 
decydujące znaczenie, bowiem ostate
cznie to zawsze konsument decyduje o 
tym co i w jaki sposób ma być 
produkowane.

Zadaniem ruchów ekologic
znych powinno więc być budowanie w 
społeczeństwie świadomości ekolog
icznej, zamiast ogłaszania końca cy
wilizacji, co jest zresztą w modzie tak 
długo jak ona istnieje, a gdzieś od 
czasu Spenglera stało się nakazem dla 
każdego “inteligenta”. Chyba, że rację 
ma M. Eliade twierdząc, iż powszech
ny osąd, że każdy aktualny moment 
historyczny reprezentuje dekadencję w 
stosunku do poprzednich jest jedynie 
próbą wytłumaczenia swojej niemocy 
wobec historii. Wtedy oczywiście 
powszechne biadolenie ma walor tera
peutyczny.

Jacek Petrucha

PS. Powyższy felieton z  natury rzeczy 
porusza się jedyn ie  po  pow ierzchni 
problemów, a le i  tak dla wielu czytelni
ków  magazynu literackiego wydać się 
m oże skra jn ie  trudny. M am  je d n a k  
cichą nadzieję, że moje stwierdzenia, z  
pew nością dla w ielu prow okacyjne, 
wywołają polemikę.

We don ’t know where we belong, but 
in times o f sorrow it doesn ’t seem to be 
here. In times o f  sorrow the innocence 
of the other creatures seems a mocke
ry. Their ways are not our ways.... The 
planet is less like an enclosed space- 
ship than it is like an exposed mangro
ve island beautiful and loose.

- Annie Dillard, 
Teaching a Stone to Talk

Kiedy w 1866 roku Ernst 
Haeckel wprowadzał do słownictwa 
biologicznego termin “ekologia” (pi
sany wówczas jako “oecologie”) miał 
na myśli nazwę dyscypliny zajmującej 
się relacjami między pojedynczymi 
organizmami oraz związkami poszcze
gólnych roślin z otoczeniem stanowią
cymi ich habitat. Ale echa znaczeń, 
które dzisiaj nasze ucho jest w stanie 
usłyszeć w tym pojęciu zataczają 
znacznie szersze kręgi tak, iż wypro
wadzają “ekologię” poza ramy dyscy
pliny jedynie botanicznej. Aktualne

nawiązania do historii rozwoju techni
ki, przemian demograficznych 
i kulturowych, które stanowią zasadni
czy nurt dociekań na tematy “ekolo
giczne” są zbyt znane by je  w tym 
miejscu przytaczać. Nasze zadanie w 
niniejszym szkicu jest znacznie skromniejsze

mniejsze: rozumiemy ekologię jako re
fleksję nad rozpoznaniem i opisem 
tego, co łączy mnie z miejscem, które 
zamieszkuję.

Jeżeli “posłuchamy” samego 
słowa, przekonamy się, że od samego 
początku element “zamieszkiwania” 
będzie nam musiał towarzyszyć: grec
kie oikos oznacza “dom”, a więc miej
sce szczególne, w którym czując się “u 
siebie” jednocześnie muszę nieustan
nie pytać o to, co “na zewnątrz”, od

czego ściana domu mnie odgradza, 
lecz przecież nie “na stałe” i nie “na 
zawsze”. A zatem “dom” to miejsce 
napięcia między “wnętrzem” 
i ”zewnętrzem”, a te dwie sfery to nie 
tylko dwa wymiary przestrzeni o fun
damentalnym znaczeniu, ale również

i metaforyczne określenia innej podsta
wowej relacji - między samoświadomą 
jednostką a jej światem, między świa
domością a jej przedmiotami, między 
duszą a ciałem. Kiedy więc w poważny 
sposób chcę myśleć o “ekologii” mu
szę nieuchronnie myśleć o “domu” 
oraz o złożonej relacji między “du
chem” a “ciałem”.

Słuchajmy jednak dalej. Oi
kos jest także podstawą, na której po
wstał termin “ekonomia” (oikos

oikos+nemein -  “zarządzać”, “kiero
wać”). Myśląc o “domu” i o tym co 
“na zewnątrz” nie mogę zatem odże
gnać się od pewnej odpowiedzialno
ści: ten, kto “mieszka” jest tym, który 
“zarządza”. Nie ma “mieszkania” bez 
“ekonomii”; chodzi tylko o to, by owo 

“ k ie ro w a n ie ”

“domu”, ale 
także (skoro nie ma “domu” bez rela
cji z tym co “na zewnątrz”) o to, by 
jego przedmiotem objąć świat “poza 
domem”. Świat ten nie jest bowiem 
ani “bezdomny” ani “bezpański” (a ta
kie przekonanie uformowało politykę 
i filozofię Zachodu począwszy od po
litycznego i ekonomicznego ekspan
sjonizmu a skończywszy na obojętno
ści wobec śmiecenia w miejscach pu
blicznych, a więc nienależących do ni
kogo), lecz przedstawia inną wersję

Romantyczna ekologia
nie oznaczało 
wyłącznie tro
ski o bezpiecz
ność materialną

ĆMA
Mam głowę za dużą 

jak kula kosmata, 
w której mi rosną oczy 

niewidzące światła...

Mam grzbiet garbaty 
puchem ciepłej pleśni, 

białej i gładkiej
o jakiej się nie śni...

Mam skrzydła w locie 
nieprzytomne całkiem, 

skrzydła głuche od pyłu
i od pyłu miałkie,

a jestem po to taka, 
oślepła w tęsknocie i drżeniu, 

abyś mnie kiedyś pożreć chciał 
- Płomieniu!

Beata Obertyńska

“domu”, którą muszę starać się zrozu
mieć swoim “zarządzaniem”. Ekologia 
w naszym rozumieniu tego słowa roz
poczyna się więc od przyznania natu
rze, czy też światu zewnętrznemu sta
tusu “domu”, a więc porzuceniu hu
manocentrycznej koncepcji “domu” 
jako instytucji wyłącznie ludzkiej i 
skupionej wyłącznie wokół człowieka.

Prawo, które ustalam swoim 
“zarządzaniem” musi więc wziąć pod 
uwagę inną relację własności: to, co na 
zewnątrz domu nie jest już jedynie te
renem czekającym na objęcie w posia
danie, nie oczekuje na swojego 
“pana”, który włączy go w skład swo
jego “domu”, ale samo jest “domem”, 
którego prawa i sposoby “zarządza
nia” (często pozornie sprzeczne z mo
imi) muszę starać się zrozumieć. 
Ralph Waldo Emerson pisze w 1836 
roku o lasach, iż są one “plantacją 
Boga”; ta metafora oddaje doskonale 
to, czego brak stechnicyzowanej kul
turze, w której lasy są jedynie prze
szkodą w uprawie ziemi, lub dostar
czycielami budulca. H.Thoreau napi
sze wprost, “lasy nie są bezpańskie 
(tenantless), lecz pełne zacnych du
chów równie prawdziwych jak  i ja  
sam” .

Oto trzy następne uwagi: 
“ekologia” prowadzi do tego, bym 
przemyślał swoją odpowiedzialność, 
tzn. dostrzegł, iż (1) nie mogę praw
dziwie “m ieszkać” nie będąc tym, 
który “zarządza”, tym, który ustanawia 
prawo, ale równocześnie, iż (2) “dom” 
mój nie jest jedynym domem, bowiem 
świat nie jest “bezdomny” (choć nie 
jestem w stanie do końca pojąć sensu 
słowa ‘dom” w odniesieniu do świata) 
i nie wymaga zamykania go w czterech 
ścianach mojego “domu”, a zatem, iż 
(3) prawo, efekt mojego “zarządzania 
domem” musi prowadzić do sproble
matyzowania samego pojęcia “domu”: 
pozostając terytorium chronionym 
czterema ścianami, przestanie on być 
jedynym dysponentem władzy, wobec 
którego wszystko inne jest “bezdom
ne”. Ekologia więc to sztuka “zarzą
dzania” przy pomocy nieustannego negocjowania

c.d. na stronie nr 2
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negocjowania praw między poszczegól
nymi “domami”. Przykładami takich 
negocjacji są zmiany jakich dokonuje 
kultura w zakresie ustaleń i procedur 
regulujących zachowanie swoich ucze
stników w momencie, gdy zostają oni 
postawieni w nowej sytuacji i nowej 
przestrzeni. Wystarczy wymienić 
choćby fakt, iż angielskie common law 
regulujące prawa korzystania z wody 
okazały się całkowicie nieprzydatne w 
krajach, które choć podbite przez Im
perium (ciągłość struktury politycznej) 
jednak suchym klimatem różniły się 
całkowicie od Centrum. Innym przy
kładem może być konieczność mody
fikacji prawa orzekającego o własno
ści ziemi, które wystarczające dla po
trzeb Wschodniego Wybrzeża okazało 
się zupełnie nieodpowiednie w mo
mencie zasiedlania olbrzymich prze
strzeni Wielkich Równin Środkowego 
Zachodu. Pamiętajmy jednak, że przy
kłady te są tylko w pewnym stopniu 
przydatne dla naszej tezy, bowiem mo
tywy kierujące przemianami nie miały 
charakteru refleksji ekologicznej, lecz 
wyłącznie sprawniejszą dystrybucję 
własności i zapewnienie skutecznego 
działania systemu dominacji.

William Morris, XIX wiecz
ny spadkobierca angielskiego roman
tyzmu w tych właśnie kategoriach pi
sze w 1891 roku o naturze dokonując 
zarazem rozgraniczenia między “zady
mionym światem” miast a (w domyśle 
“czystym”) światem wsi: 
kiedy już wydostaniemy się z zadymio
nego świata (smoky world), wówczas 
jeszcze (still) będziemy mogli ujrzeć 
na wsi dzieło naszych ojców wciąż je
szcze żywe (yet alive) pośród tejże na

tury, w której istnieli dzięki wysiłkowi 
swej pracy (they were wrought into) i 
której tak bez reszty byli częścią; tam 
bowiem (...) było pełne zrozumienie 
między pracą człowieka a ziemią, na 
której żył: - ta ziemia nie jest ani wię
zieniem, ani pałacem, lecz godnym i 
przyzwoitym domem.
Zatem mówić o świecie jako o “domu” 
oznacza takie rozszerzenie tego poję
cia, że przestaje ono odnosić się do re
lacji między człowiekiem a izolujący
mi go od reszty świata czterema ścia
nami, a zaczyna określać związek mię
dzy człowiekiem a ziemią. “Dom” w 
znaczeniu ekologii nie wznosi się więc 
w opozycji do “zewnętrza”, lecz prze
ciwnie - konstruuje się na linii między 
“wnętrzem” a “zewnętrzem”. W refle
ksji ekologicznej, która została przy
gotowana w tym względzie przez lite
raturę rom antyczną “mieszkać” nie 
znaczy istnieć “przeciw” światu (przy
pomnijmy, iż istotnym elementem kul
tury osiemnastowiecznej była dostrze
galna zarówno w relacjach społecz
nych jak i np. w modzie była “sztucz
ność” kultury, która co prawda pozo
staje moderowana przez pewien ideał 
“natury”, ale wyróżnia się wyraźnym 
prymatem instytucji i zmian wprowa
dzonych przez człowieka; Alexander 
Pope pisał o “nature methodiz’d”), ale 
jakby w kierunku “do” świata.

Jeżeli będziemy pamiętać o 
wielu konotacjach terminu “dom” zo
baczymy, iż Morris przeprowadzi 
wśród nich pewną hierarchizację. Po 
pierwsze, “dom” przestanie oznaczać 
wyłącznie egoistycznie pojętą wspólnotę

notę interesów rodziny, bowiem samo 
przesunięcie go na linię pomiędzy 
“wnętrzem” a “zewnętrzem” zakłada 
otwarcie na to, co nie “moje” i nie 
swojsko “własne”. Po drugie, “dom” 
nie będzie oznaczał pewnej struktury 
celów politycznych i ekonomicznych 
(tak jak mówimy np. o “domu Habs
burgów”), tzn. sposób “zarządzania” 
nim będzie unikał ekstremów bogac
twa (“pałac”) i represji (“więzienie”), 
natomiast wzniesie się na wspólnej 
podstawie pracy. Człowiek staje się (w

sensie filozoficznym) dzieckiem z 
“dobrego (decent) domu” wówczas, 
gdy jego praca zharmonizowana jest 
ze światem. Demokratyczność refle
ksji ekologicznej bierze się zatem z 
tego przeświadczenia o konieczności 
jakby ponownych narodzin człowieka 
nie z rodziny ludzkiej, lecz z wysiłku 
pracy pozostającej w relacji rozumie
nia ze światem, dzięki której człowiek 
wydobywa się ze swego sztucznego 
człowieczeństwa “zadymionych 
miast” (o tym, iż Morris nie naduży
wał wcale tego przymiotnika przeko
nać nas może choćby krótka dygresja 
do Dickensa, który w Ciężkich cza
sach kreśli obraz miasta Coketown - 
będącego w rzeczywistości literackim 
przebraniem miasta Preston leżącego 
na północ od Manchesteru - jako cał
kowicie pogrążonego w chmurze sa
dzy). Widać zatem, iż “dom” w refle
ksji ekologicznej nie jest już domem 
czysto i wyłącznie ludzkim, lecz że 
obejmuje swoim zasięgiem także i to, 

co PRZED- i to, co NIE- LUDZKIE. 
Dostrzega to wyraźnie amerykański 
transcendentalista, wspomniany wyżej 
R.W.Emerson, kiedy w 1848 roku for
mułuje w swych dziennikach uwagę o 
demokratyczności pejzażu, łączącego 
ludzkie osiedla i a-humanistyczną głę
bię horyzontu:
Pejzaż jest demokratyczny, nie groma
dzi się w jedno miasto czy hrabiowski 
zamek, lecz równomiernie rozdziela 
się między te białe wieżyczki kościo
łów, między którymi zbierają się domy 
wszędzie tam, gdzie zbiega się sześć 
ulic (...). Linia horyzontu wędruje 
wzgórzami rozkołysanymi niczym mor
skie fale; linia w kolorze ciemnego in
dygo.
W przejmująco głęboki sposób po
czątki tej refleksji ujawnione zostają w 
myśli Spinozy, filozofa którego ro
mantyzm czytał i doceniał, a który 
znacznie później, poprzez prace Arne 
Naessa, został jednym z patronów głę
bokiej ekologii. We wstępie do IV 
Księgi Etyki holenderski filozof do
wodzi, iż dyskurs Zachodu ukształto
wał się właśnie dzięki humanocen
trycznym impulsom, które narzuciły 
naturze wymiar działania, oraz środki i 
cele wyłącznie na miarę ludzką. Bar
dzo wcześnie, w 1675 roku (wtedy to 
bowiem Spinoza ukończył prace nad 
Etyką) zostaje postawiona diagnoza o 
swoistym humanistycznym “imperiali
źmie” poznawczym, dzięki któremu

człowiek nie potrafi współistnieć z 
tym, co nieznane i pozornie “bezdom
ne”, a co osądza wedle swych “uprze
dzeń” a nie “prawdziwej wiedzy”.

H.D. Thoreau, obok Emer
sona najbardziej znany transcendenta
lista amerykański, nie przywołując 
Spinozy i jego krytyki antropocen
trycznego dyskursu posunie się do 
otwartej krytyki humanistycznego 
uprzywilejowania człowieka w świe
cie. Połączy to zresztą z wymowną i 
romantyczną krytyką Oświeceniowej

refleksji przywołując we fragmencie 
cytat z A.Pope’a (najgłośniejszego z 
poetów angielskiego Oświecenia) i 
opatrując go przewrotnym komenta
rzem: “Poeta [A. Pope, TS] powiada, 
iż właściwym przedmiotem dociekań 
człowieka winien być sam człowiek. 
Ja zaś twierdzę, iż należy o tym co ry
chlej zapomnieć i przyjąć szerszy 
punkt widzenia na wszechświat”.

Powróćmy do Morrisa. Nie 
sposób nie zauważyć, że przynajmniej 
w dwóch miejscach żywi on obawy, 
co do szans przetrwania owej rzeczy
wistości “domu”, w którym człowiek 
harmonijnie współistnieje z tym, co 
PRZED- i nie-ludzkie: stwierdza, iż 
jest on “jeszcze” (still) dostrzegalny, a 
praca minionych pokoleń jest “jeszcze 
żywa” (yet alive). Ekologia roman
tyczna mówi więc o niebezpieczeń
stwie zagłady owego “domu” dzięki 
ekspansji “zadymionego świata” (czy
li świata pozbawionego światła; do 
problemu znaczenia światła powróci
my nieco później w naszych rozważa
niach, teraz zauważmy tylko, że eko
logiczna myśl współczesna posługu
jąc się technicznymi analizami dla 
wykazania zanieczyszczeń powietrza 
ma w podtekście całą bogatą filozo
ficzną tradycję metaforyki światła i 
świetlistości w myśli Zachodu), ale - 
co ważniejsze - wpisuje możliwość 
owej zagłady jako integralny fragment 
myślenia człowieka. Nie będziemy

Życie!
Moja ty święta naiwności! Znowu 

wywiodłaś mnie w pole. Tym razem 
jednak czuję, że jest to pole minowe... 
Trzeba się salwować. Mea culpa, mea 
culpa, mea maxima culpa - rzeczywi
ście, nie przypisałam panu Lagerfel
dowi grzechu zaniedbania. Liczę na 
to, że podobne przewinienia nie są jak 
dotąd w Polsce karalne.

Szanowny Panie Dziurok! Dzięku
ję za podzielenie się ze mną oraz czy
telnikami “Arkusza” swoimi uwagami 
na temat mojego tekstu “Sztuka a ży
cie”. Po kilkakrotnym przeczytaniu 
pana listu odniosłam jednak wrażenie, 
że podczas lektury mojego, jak się 
okazuje kontrowersyjnego, artykułu 
udzielał mu pan swojej uwagi nie cał
kiem “sprawiedliwie, po chrześcijań
sku” ... Czy nie zauważył pan, że w 
tekście “Sztuka a życie” więcej jest

mogli uczciwie “zarządzać” “domem”, 
jeżeli myśl nie będzie brała pod rozwa
gę śmierci, którą świat przemysłu i pro
dukcji odsunął od siebie : w “domu”, 
którego Morris poszukuje na wsi panu
je cisza będąca ciszą, w której pojawia 
się myśl o “końcu”. Znaczenie tej ciszy 
oraz konsekwencję jej utraty angielscy 
romantycy i wiktorianie dostrzegają 
bodaj najszybciej z całej Europy (pa
miętajmy, iż Anglia dziewiętnasto
wieczna to kraj najpotężniej i najwcze
śniej rozwijającego się przemysłu; już 

w 1814 William

"...na społecz
ności skinienie Przemysłu,/Jakże szyb
ki, jakże wielki przyrost! Z  zalążka/ Le
dwie wioseczki, niczym błyskawica ro
śn ie / Wielkie miasto ...”) wystarczy 
otworzyć Dickensa, by choćby 
w "Małej Dorrit" przeczytać następują
cy passus, w którym “dom” jest ostoją 
zarówno brudu jak i hałasu:
Krzywy ze starości dom w mieście 

owinięty płaszczem sadzy i 
ciężko wspierający się na kulach, 

które jakby dzieliły jego 
upadek (...). Co zaś się tyczy hałasów 

ulicznych, to w padały one w bramę 
przetaczając się opodal domu i zaraz 
znowu wypadały, pędząc dalej a słu
chająca ich pani Affery czuła 
się tak, jakby nagle traciła słuch a po
tem odzyskiwała go 
na nowo w nagłych przebłyskach" 

“Dom”, o którym mówi nam ekologia 
jest domem ciszy, bowiem w jego obrę
bie mieści się refleksja o śmierci. Ta ci
sza panuje też w samym pojęciu “eko
logii” : greckie oikesis, stojące blisko 
oikos oznacza właśnie “grób”. Refle
ksja ekologiczna musi więc ujmować 
w sobie myśl o śmierci w dwojakiej 
postaci. Najpierw, w bardziej oczywi
sty sposób, musi pokazywać kruchość 
tego, co odchodzi, co “jeszcze żywe”, 
lecz co człowiek w ciągu krótkiego 
czasu zniszczy bezpowrotnie. Po 
wtóre, wykazawszy potencjał zagłady 
tkwiący w niszczącej działalności czło
wieka, musi dowieść, iż nie oszczędza

znaków zapytania niż rozemocjonowa
nych wykrzykników? Nie zamierzałam 
w nim wyczerpać tematu, nie miałam 
ambicji napisania doktoratu na temat 
przepaści między podświadomością 
wyjątkowej jednostki a mechanizmami 
społecznymi, kulturowymi i cywiliza
cyjnymi, w których ta jednostka musi 
się odnaleźć i poruszać. Objętość “Ar
kusza” automatycznie narzuca redakcji 
i autorom ograniczenia /mój tekst był 
dwukrotnie skracany przed opubliko
waniem/. W swoim tekście chciałam 
po prostu zapoznać czytelników z 
pewnymi faktami, o których miałam 
możliwość dowiedzieć się z zagranicz
nej prasy - fakty, uważam, mówią 
same za siebie. Starałam się też 
zwrócić uwagę na pewne aspekty tych 
znamiennych kulturalno-kulturowych 
wydarzeń, o których pisałam . Na do
głębną analizę poszczególnych “incy
dentów” nie było miejsca, natomiast 
o c e n i a ć kogokolwiek nie zamierzałam

on nawet samej śmierci: zniszczenie 
dokonywało się w imię potęgi 
i trwałości człowieka, który jakby pa
radoksalnie usiłował zapomnieć o 
swej śmiertelności. Romantyczna re
fleksja wskazuje na “piram idalny” 
charakter działania człowieka: techni
ka i towarzyszące jej zmiany stanowią 
mutację egipskiej piramidy, która 
mówiła o chwale swego twórcy wsty
dliwie kryjąc w swym wnętrzu jego 
grób. Piramida, czyli “dom” dyna
styczny, “dom” poświęcony przetrwa
niu i postawiony kosztem nieludzkiej 
eksploatacji, ustępuje w refleksji eko
logicznej miejsca innemu “domowi”, 
który będzie miał zupełnie inną archi
tekturę.

Jej zarys przedstawił najwy
bitniejszy bodaj angielski romantyk 
William Wordsworth nie tylko w swo
ich wierszach, ale - co ciekawsze - w 
wówczas nietypowym jak na poetę, a 
dzisiaj już klasycznym tekście Prze
wodnik po Krainie Jezior (1810). Dłu
gotrwała fascynacja poety tym rejo
nem północno-zachodniej Anglii przy
niosła podwójny efekt: Przewodnik 
został poprzedzony notatnikiem jaki 
siostra Wordswortha, Dorothy, pozo
stawiła z lat 1800-1803 kiedy to ro
mantyczne rodzeństwo zamieszkiwało 
okolice Grasmere w samym sercu Kra
iny Jezior. W tymże dzienniku stano
wiącym znakomity zapis romantycznej 
wrażliwości i percepcji świata odnaj
dziemy owo rozszerzenie pojęcia 
“domu” o jakim była mowa wyżej.

Nie ma wątpliwości: “dom” 
w Krainie Jezior jako prawdziwy 
“dom” romantyczny przywodzi skoja
rzenia z gościńcem stanowiąc tym jak
by parodię arystokratycznego “domu 
otwartego”: gdy ten ostatni swoją po
zorną otwartością właściwie zamyka 
się na tych, którzy nie należą do grona 
“wybranych”, “dom” romantyczny jest 
przestrzenią, w której człowiek rozsze
rza sferę “domu” na innych i na wszy
stko, co nie jest ludzkie. “Dom” jest 
otwarty radykalnie; lub jeszcze inaczej 
- w filozofii ekologii przestrzeń która 
jest radykalnie i rozumnie otwarta 
uzyskuje status “domu”.

zamierzałam i nie zamierzam. Rola “błędne
go rycerza” walczącego dla “Dulcy- 
nei” - sztuki i nie tylko z “wiatraka
mi” przesądów i uprzedzeń, które są 
bardzo często przyczyną ludzkich tra
gedii, jest w moim przekonaniu rolą 
godną. Dlaczego łamy gazety samo
rządowej miałyby być miejscem nie
odpowiednim do szerzenia zasady to
lerancji wobec tego, co w drugich 
odmienne? Przesądów i uprzedzeń 
niestety wciąż jest w nas wszystkich 
za dużo. Są one złem, z którym jestem 
zdecydowana walczyć. Dość dawno 
temu zaczęłam od siebie. I proszę 
zwrócić uwagę, że n ie  w y s t ę p u
j ę  p r z e c i w k o  l u d z i o m .  
Występuję przeciwko p o s t a w i e  
ludzi próbujących cenzurować myśli i 
uczucia innych.

Pana list utwierdził mnie w moim 
postanowieniu walki z nietolerancją.

Pozdrawiam Pana.
Anna Preisner
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