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Wielki piknik
Ci, którzy skorzystali z zaprosze

nia na festyn dożynkowy w Orzepo
wicach, a było ich kilka tysięcy, na 
pewno nie żałowali.

Starszym Cechu Krystianem Cyprysem. 
Po przybyciu korowodu na miejsce 
starostowie dożynek Dorota M ajer, 
Zofia Podleśny i H enryk Chrom ik

bochenkiem chleba i solą przywitali 
prezydenta miasta Józefa Makosza, 
wiceprezydenta M ariana Adamczyka
oraz przewodniczącą RM U rszulę 
Szynol i jej zastępców Romana Ber
gera i Stanisława Stajera.

Po części oficjalnej nastał czas zaba
wy. Czegóż tam nie było! Przeciąganie 
liny, wspinanie się na kilkumetrowy 
słup po butelkę “wody ognistej”, 
schab, tort, a także pokazy jazdy kon

nej w wykonaniu 
amazonek z klu
bu jeździeckie
go, występy
chóru “Gloria” z 
O r z e p o w i c ,  
uczniów ze SP 
32, koncert 
orkiestry kopalni 
"J a n k o w ic e ” , 
pokaz sztuki ja
zdy na żużlu w 
wykonaniu za
wodnika RKM-u 
Eugeniusza So
sny, ryzykowne 
lądowanie na 
płycie boiska 
motolotni kiero
wanej przez Jana 
Mikę, skoki spa
dochronowe, a 
także zapierające 
dech w piersiach 
pokazy akrobacji 
lotniczej zapre
zentowane przez 
mistrza Polski 
Marka Chmiela.Starostowie dożynek Dorota Majer, Zofia Podleśny i Henryk Chromik przekazali powitalny bochen 

chleba gościom: prezydentowi Józefowi Makoszowi, przewodniczącej RM Urszuli Szynol i wiceprzewod
niczącemu RM Romanowi Bergerowi. W środku animator imprezy, przewodniczący Rady Dzielnicy 
Orzepowice, jednocześnie szef Komisji Kultury RM Jerzy Widera.

c.d na stronie 2

Impreza rozpoczęła się wejściem 
barwnego korowodu na płytę “orzepo
wickiej maracany”, jak określał boisko 
sportowe przewodniczący RD Jerzy 
Widera, prowadzący całą imprezę z 
ogromną swadą i humorem. Szpicę 
pochodu tworzyli uczniowie SP nr 32, 
którzy nieśli piękny wieniec dożynko
wy, wykonany przez Wandę Śmieję i 
jej matkę p. Bednarek. Tuż za nimi 
podążali przedstawiciele Cechu Rze
miosł Różnych, jednego z głównych 
sponsorów imprezy, na czele ze Starszym

Dar Rybnika dla papieża
W środę 5 październ ika  na au

diencji generalnej w bazylice św. 
Piotra w Rzymie uczestnicy dzięk
czynnej p ie lg rzym ki z Rybnika 
przekazali papieżowi Janowi Paw
łowi II dar w postaci grafik przed
staw iających nasze miasto. Społe
czeństwo Rybnika w yraziło w ten

sposób podziękowanie Ojcu Świę
temu za podniesienie kościoła św. 
A ntoniego do godności bazy lik i 
mniejszej.

Być może w n iedzie lę  9 p aź
dziernika papież przyjmie w czasie 
audiencji prywatnej również grupę 
rybnicką.

damiani RYBNIK 
RYNEK 6

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL
FIRM:
FABRYKA KUCHNI

SUPER OFERTA
Przy każdym zakupie
powyżej 3 mln zł.

nagroda - 
3-dniowy pobyt

dla dwóch osób 
w hotelach w najbardziej 

atrakcyjnych miejscowościach

ARDO
elemis
Amica

z e lm e r

SONY

MAŁA SCENA RYBNICKA
w Rybniku, /ul. Kościuszki 54/ 

zaprasza w każdą sobotę na

DYSKOTEKĘ
w godzinach od 19.00 do 1.00 . 

Cena biletu 40.000.-

UWAGA, UWAGA !!! 
Dla pierwszych 20 osób 
bilety w cenie 20.000.-zł

PRZYJDŹ W C Z E Ś N I E J ,
NIE PRZEGAP OKAZJI!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

W roli Skrzypka Ryszard Słapik

"Skrzypek na dachu" był mocnym końcowym akcentem 
XXV Rybnickich Dni Literatury.
O RDL piszemy na stronie 5 i 6.

Nagroda dla 
"Gazety Rybnickiej

Jury obradujące 16 września w Po
znaniu wysoko oceniło “Gazetę Ryb
nicką” przyznając jej w grupie tygo
dników II nagrodę w drugiej części 
ogólnokrajowego konkursu “Prasa lo
kalna - Demokracja lokalna - Samo
rządność”. Pierwszą nagrodę zdobyły 
ex aequo tygodniki: “Czas Jarocina” i 
“Gazeta Kartuska”. Drugą, oprócz 
“GR”, otrzymały: “Gazeta Giżycka”, 
“Gazeta Jarocińska” i “Gazeta Pleszew
ska”. Nagrody trzeciej nie przyznano. 
Do tej części konkursu zgłosiło się po
nad 70 pism o zasięgu mniejszym niż 
województwo. W protokole z obrad jury, 
któremu przewodniczył Stefan Bratkow
ski, stwierdzono znaczną poprawę po
ziomu edytorskiego i dziennikarskiego. 
Zwrócono uwagę na różnorodność form 
dziennikarskich, dużą pomysłowość i

wyczucie potrzeb czytelników. Nagro
dzono pisma nie ograniczające się do re
klamy władz finansujących gazetę, lecz 
ukazujące żywych ludzi spoza ścisłego 
kręgu władz lokalnych. Jury doceniło 
również rolę prasy lokalnej w umacnia
niu poczucia tożsamości i formowaniu 
się lokalnej opinii publicznej.

Informując w kwietniu br. w numerze 
16 “GR” o przyznanym nam w pierw
szej części tego konkursu wyróżnieniu, 
notatkę zatytułowaliśmy “Gazeta Ryb
nicka wśród najlepszych”. Przyznana 
nam obecnie II nagroda potwierdziła 
prawo do takiego tytułu. Organizatorzy 
konkursu przysyłając nam jego wyniki 
proszą o podanie naszego konta banko
wego. Być może więc nagroda ta przy
bierze konkretny kształt z kilkoma zera
mi. Oby było ich jak najwięcej! /P/

Rok akademicki 
rozpoczęty

W rybnickiej szkole wyższej - Cen
trum  Kształcenia Inżynierskiego Po
litechniki Śląskiej nowy rok akade
micki rozpoczęło 887 studentów. Od 
pierwszego czerwca taką właśnie na
zwę nosi dawny Ośrodek Szkoleniowy 
Politechniki Śląskiej w Rybniku. W 
Centrum studenci kształcą się na trzech 
kierunkach - budownictwie, górnictwie 
i geologii oraz kierunku zarządzanie i 
marketing, dla którego rok akademicki 
94/95 będzie pierwszym rokiem działa
nia. Zarządzanie i marketing to studia 
dzienne, inżynierskie, które trwać będą 
trzy i pół roku. Na pierwszy rok stu
diów przyjęto 101 osób, a także 31 stu
dentów byłej Szkoły Zarządzania i 
Marketingu, którzy będą się uczyć 
przez trzy lata, z możliwością jeszcze 
większego skrócenia czasu nauki.

Budownictwo to studia dzienne lub 
wieczorowe, o specjalności “inżynieria 
miejska”. Na tym kierunku kształci się 
243 studentów studiów dziennych i 
161 studiów wieczorowych. Na I rok 
budownictwa dziennego przyjęto 81, a 
wieczorowego - 89 osób. Górnictwo i 
geologia to studia wieczorowe, zaoczne

i wieczorowe magisterskie. W trybie 
wieczorowym studiują 203 osoby /90 
na pierwszym roku/, zaś na magister
skich studiach 30 osób, wszystkie na 
pierwszym roku. Tryb zaoczny wygasa 
- 118 uczących się w nim osób to stu
denci czwartego i piątego roku.

Jak mówi doc. dr inż. Szczepan 
WYRA, kierujący Centrum Kształce
nia Inżynierskiego, powoli zaczynają 
dominować studia dzienne w rybnic
kim ośrodku. Za naukę na studiach 
wieczorowych studenci muszą płacić - 
około dwóch milionów złotych za 
pierwszy semestr, w drugim semestrze 
opłata wyniesie około 2,5 miliona.

5 października uczelnię wizytował 
Jerzy Gąsiorowski, dyrektor Departa
mentu Nauki Szkolnictwa Wyższego 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Je
rzy Gąsiorowski pochodzi z Rybnika, a 
dziwnym zbiegiem okoliczności jego 
ojciec przed wielu laty pracował wła
śnie w dzisiejszym budynku politechni
ki przy ul. Kościuszki.

W tym roku akademickim poszerzyła 
się nie tylko liczba kierunków, ale także 
i baza uczelni - studenci marketingu i 
zarządzania na zajęcia będą uczęszczać 
do budynku przy ul. Kościuszki 5 - 
segmentu Zespołu Szkół Zawodowych, 
który przekazano od 1 października do 
użytku uczelni. K.M.



Zarząd Miasta informuje

UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA RYBNIKA!
Działając na podstawie Zarządzenia Nr 59/94 prezydenta Miasta Rybnika z dnia 

12 września 1994 roku w sprawie organizacji i zasad współdziałania jednostek sa
morządowych i gospodarczych dla funkcjonowania komunikacji i służb komunal
nych w okresie zimy 1994/1995, podaje się do wiadomości mieszkańcom miasta 
Rybnika telefony dyżurnych dotyczące awarii urządzeń infrastruktury technicznej 
w niżej podanych przedsiębiorstwach:
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Rybnik, ul. Górno
śląska 19, tel. 26192- 23681
- Zakład Energetyki Cieplnej, Rybnik, ul. Winklera 5, tel. 24645, 24956
- Rejon Energetyczny, Rybnik, ul. Sławików 3, tel. 21071-4
- Zakład Gazowniczy ROW, Świerklany, ul. Wodzisławska 14, tel. 553791
- Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rybnik, ul. Wyzwolenia 35, tel. 
21014,21401
- Miejski Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta Rybnika, Komenda Re
jonowa Państwowej Straży Pożarnej, tel. 21000
- Całodobowy Dyżur akcji zimowej - Rybnickie Służby Komunalne, Rybnik, 
ul. Jankowicka 41, tel. 23731

Woda ruda, 
ale zdrowa

Wiele zastrzeżeń budzi ostatnio 
w Rybniku jakość wody - to, co 
płynie z kranów jest mętne, ma 
podejrzany, rdzawy kolor. Sporo 
jest w tej sprawie skarg i telefonów 
do rybnickiego oddziału Sanepidu. 
Jak nas poinformowano w Stacji Sa
n itarno-E pidem iologicznej, woda 
jest bakteriologicznie czysta. Jej 
rude zabarwienie pochodzi z dużej 
ilości żelaza, spowodowanej innym 
kierunkiem przepływu - z powodu 
przebudowy ulic woda płynie w tak 
zwanym przeciwprądzie, porywając 
ze sobą drobiny rdzy, osadzonej w 
rurach. Kiedy skończą się remonty 
dróg, wszystko wróci do normy. Na 
razie woda nie wygląda zbyt ape
tycznie, ale na pewno nie spowodu
je zatruć, choć, jak zawsze, powinno 
się ją  pić po przegotowaniu

W ielk i 
p ik n ik

c.d ze strony 1

Organizatorzy spisali się na piątkę, 
ale wiele uznania należy się także 
wszystkim uczestnikom dożynek. Tłu
my ludzi, piwa co niemiara, a jednak 
rybniczanie udowodnili, że potrafią i 
chcą się kulturalnie bawić. Na orzepo
wickiej łące panowała atmosfera wiel
kiego pikniku. Pilnująca porządku 
Straż Miejska byłaby praktycznie bez
robotna, gdyby nie beztroskie zacho
wanie dzieciaków, które wszystko 
chciały zobaczyć z bliska, wszystkiego 
dotknąć, co przy lądowaniu motolotni 
czy skokach spadochronowych mogło 
się źle skończyć.

Dużym wzięciem cieszyły się losy 
loterii fantowej, a każda wygrana spra
wiała wiele radości. Nagród, ufundo
wanych głównie przez Cech Rzemiosł 
Różnych, było mnóstwo - od drob
nych, jak np. grzebyki, długopisy, po 
rolkę papy, która przypadła w udziale 
mieszkance bloku na osiedlu Nowiny. 
Zwieńczeniem imprezy był wspaniały 
pokaz sztucznych ogni ufundowany 
przez firmę “Wrzospol”. Przypominała 
się atmosfera sylwestrowej nocy na 
rybnickim rynku. Chociaż, jak zapew
niał Jerzy Widera, takie niebo pełne 
kolorowych gwiazd można zobaczyć 
tylko w Orzepowicach. Wielkie emo
cje towarzyszyły losowaniu głównych 
nagród loterii - zegarów i żywego in
wentarza ufundowanego przez Rolni
czą Spółdzielnię Produkcyjną. Świnię

Sąd Konsumencki 
w Jastrzębiu Zdroju 
rozpoczął działalność
Pragniemy poinformować naszych 

czytelników, iż z dniem 1 września 
1994 roku rozpoczął działalność Ośro
dek Zamiejscowy Polubownego Sądu 
Konsumenckiego przy Okręgowym In
spektoracie Państwowej Inspekcji Han
dlowej w Katowicach z siedzibą w Ja
strzębiu Zdroju.

Ośrodek Zamiejscowy funkcjonuje 
w siedzibie Sądu Rejonowego w Ja
strzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 32 
od poniedziałku do piątku w godzi
nach od 8.00 do 15.00 oraz w każdą 
sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 
do 13.00 /tel. 63622/.

Sąd rozpoznawał będzie sprawy wy
nikłe ze stosunków cywilno-prawnych 
między konsumentami a podmiotami 
gospodarczymi, mającymi siedzibę na 
terenie województwa katowickiego a 

przede wszystkim z terenu Rybnickiego  
Okręgu Węglowego.

wygrał mieszkaniec Orzepowic, bara
na - mieszkaniec Zebrzydowic, a o 
kozę toczyła się zażarta licytacja - 
ostatecznie za 500 tysięcy nabył ją  
mieszkaniec Ligoty. Potem było już 
tylko wspólne ognisko i ostatnie tańce. 
Ludzie miło spędzili niedzielne popo
łudnie - udowadniając, że takich swoj
skich imprez przydałoby się więcej - a 
konto budowy orzepowickiego szpita
la wzbogaciło się o kilkadziesiąt mi
lionów.

Organizatorzy za naszym pośrednic
twem chcieliby jeszcze raz gorąco 
podziękować wszystkim sponsorom, 
dzięki którym orzepowickie dożynki 
miały tak uroczysty i bogaty charakter.

Tekst i zdj.: 
JACEK RECLIK

Na targ 
na grzyby!

Jak to jest z tymi grzybami - zastana
wiają się rybniczanie na targowisku - 
można je sprzedawać na targu, czy nie? 
I czy bezpiecznie je tam kupować? 
Otóż na targu można handlować grzy
bami, ale muszą one być jednorodne, 
czyli posegregowane tak, by nie sprze
dawać jednocześnie grzybów różnych 
rodzajów. Zezwolenie na sprzedaż wy
daje klasyfikator - ekspert oceniający 
jadalność. Po opinię dopuszczającą do 
sprzedaży można się zgłosić np. do 
rybnickiego Sanepidu przy ulicy Janie
go, gdzie pracuje dwóch klasyfikato
rów.

/k/

Ślązak Roku 
po raz drugi

Do 10 października można się 
zgłaszać do udziału w kolejnej 
edycji konkursu na Ślązaka Roku. 
Pierwszy etap eliminacji odbędzie 
się 28 i 29 października w Katowi
cach. Będzie się on składał z 
dwóch części - ustnej i pisemnej. W 
części ustnej każdy z uczestników 
wygłosi monolog po Śląsku. Może to 
być tekst literacki, ale najlepiej opo
wiedzieć coś od siebie - na przykład 
jakąś historię z własnego życia. Im 
zabawniejszą, tym lepiej. W części 
pisemnej uczestnicy konkursu będą 
tłumaczyć “z polskiego na nasze”, 
czyli na gwarę śląską.

W następnym etapie z pretendenta
mi do tytułu Ślązaka Roku spotkają 
się jurorzy - senator Dorota Simoni
des, prof. Jan Miodek, Kazimierz 
Kutz i Bolesław Lubosz, bardzo 
życzliwie nastawieni do potencjal
nych Ślązaków Roku. Do konkursu 
zgłosiło się już ponad 150 osób, 
trzeba było więc podzielić konkurso
wiczów na trzy grupy, które wezmą 
udział w pierwszych elim inacjach 
kolejno 28 października po połu
dniu, 29 października rano i 29 paź
dziernika po południu.

Ślązak Roku jest wybierany już po 
raz drugi. Konkurs zorganizowało 
Polskie Radio Katowice z pomocą 
prezydenta Katowic. Rok temu dru
gie miejsce zajął rybniczanin Bog
dan Dzierżawa, którego opowieści 
o Utopku z Wielopola można co ty
dzień przeczytać w “Gazecie Rybnic
k ie j” . Na tegorocznych laureatów  
czekają wspaniałe nagrody - Ślązak 
Roku otrzyma fiata 126p, nagrodą za 
II miejsce będą meble wartości 50 
mln zł, zdobywca trzeciego miejsca 
pojedzie z osobą towarzyszącą na za
graniczną wycieczkę. Jest też nagro
da dla najdowcipniejszego - telewi
zor z oprzyrządowaniem , wart 25 
mln zł.

Do konkursu może się zgłosić każ
dy, niezależnie od wieku, miejsca za
mieszkania i urodzenia, nie trzeba 
więc być rodowitym Ślązakiem, by 
wziąć w nim udział. Wystarczy wy
słać swe zgłoszenie do Polskiego 
Radia w Katowicach, przy ul. Ligo
nia 29, koniecznie z dopiskiem na 
kopercie “Po naszemu, czyli po Ślą
sku” . Trzeba to zrobić do 10 paź
dziernika, decyduje data stempla 
pocztowego. Każdy z uczestników 
otrzyma pocztą zaproszenie na elimi
nacje, podające datę i godzinę ich 
przeprowadzenia. Odbędą się one w 
dużym studiu rozgłośni Polskiego Ra
dia w Katowicach przy ul. Ligonia 29. 
Na eliminacje trzeba przynieść przy
bory do pisania i twardą podkładkę, na 
której można pisać, np. skoroszyt. 
Podpowiadanie nie jest zabronione!

Do 15 listopada można też zgłaszać 
do Polskiego Radia Katowice kandy
datów do tytułu Honorowego Ślązaka 
Roku. Honorowy Ślązak to ktoś, kto 
decyduje o współczesnym kształcie 
kultury na Śląsku. Kto nim zostanie, 
zdecydują słuchacze Radia Katowice, 
którzy wybiorą swego faworyta spo
śród sylwetek, które zaprezentuje ra
dio. Zgłoszenia powinny mieć dopi
sek: “Honorowy Ślązak Roku”. Fina
łem całego konkursu będzie galowy 
koncert, który odbędzie się 26 listopa
da w Centrum Kultury w Katowicach.

A może znajdzie się w Rybniku ktoś, 
kto ufunduje nagrodę dla najwyżej no
towanego w konkursie rybniczanina? 
Bo że rybniczanie wezmą w nim 
udział i zajmą wysokie miejsca, nie 
wątpimy!

KLAUDIA MICHALAK

Listy do redakcji 

Brodówki na języku
Nie wiem, czy sie Marek Matyja je

szcze kiedy łopowoży do Wos cosik po 
naszymu napisać, bo tak sie sparzoł, że 
mu sie snadno docna wszystkigo ode
chciało. A było tymu tak: na urodziny 
dali mu staroszkowie dość mocka pię
toków na ruksak do szkoły, bo tasza 
mioł już schacharzono jak trza. Był tak 
z tej uciechy sfyrtany, że poprosił skle
piorki o ruksak, choć może by sie cejco 
zazdało inakszy pedzieć. Sklepiorka, 
Ślązaczka widać, spokopiła, o co sie 
hechłało, ale jedna paniczka, kiero pra
wie taśka oglądała, fronkła Markowi 
wnerwiono, że po ruksak mo sie do Re
ichu pojechać, lebo ruksak spakować i 
sie do Vaterlandu przekludzić. Marka 
zatkało i jak łoparzony wyderzoł ze 
sklepu, a jo za nim. Kieby mnie łojco
wie szocunku do starszych nie uczyli, 
to bych tej paniczce rzeknął, że jak sie 
komu nasza śląsko godka nie widzi, to 
niech sie przekludzi tam, kaj piyknie 
godajom. Alech sie ino w język ugryzł. 
Starzyk ino głową pokiwali, a starce 
płaczki w oczach stanyły. Kozali nom 
sie na ryczki posiadać i starzyk zaczon 
łosprawiać, skąd sie te niemiecko-cze
sko-morawskie brodówki wziony na 
naszym śląskim języku, i za kiere my, 
Ślązoki, nie są winni. Prawił, że teroz 
to sie już dużo tych brodówek potraci
ło, a jak sie starzyki potracom za wielaś 
tam lot, to sie brodówki z języka śląski
go też potracom. Uśmioli my sie do po
puku, jak starzyk łosprowiali o “bro
dówkowej” godce, kiedy Polska przy
szła nazod kole dwiedwudziestego 
roku.
- Kaj lecisz? Ano na bana, bo musza do 
anwalta jechać, bo jedyn mie anzeigo
woł. Leca, bo mi cug ucieknie.

Nieskorzy, to sie z takiej godki już 
no błozny robiło.
Nie gebrauchuj tych niemieckich aus

druków, bo to sie źle anchyruje. Teroz
ki to sie już ani takich błoznów nie 
robi. Starzyk pedzieli, że nie Ślązacy, 
co na Śląsku terozki mieszkają, jakby 
mieli trocha filipa w głowie, to by sie 
choć mało wiela mogli historii Śląska 
pouczyć. A jak im sie nie chce, to choć 
“Gazeta Rybnicko”, w kieryj Abecadło 
Rzeczy Śląskich tak roztropnie o Śląza
kach pisze. Starzykowego beranio my 
słuchali, aż sie ćma zrobiło. Jo potem 
jeszcze długo medytowoł, jak to jest, że

Lokalny
RMF

rozpoczyna
nadawanie
Od najbliższego czwartku w Wo

dzisław iu  Ś ląskim  rozpoczyna 
dzia ła lność  now a stacja  rad iow a 
RMF W odzisław. Radio nadawać 
będzie na częstotliwości 90 MHz 
/FM -UKF/, a swym zasięgiem po
w inno objąć obszar R ybnickiego 
Okręgu W ęglowego. Poza re tran
sm itow anym  program em  sieci 
RMF głównym tem atem  po ru sza
nym na antenie - wg opin ii szefa 
rozgłośni, A ndrzeja M ielim onki - 
będą problem y nurtujące spo łecz
ność zam ieszkałą na naszym te re
nie. Liczymy, że czytelnicy, którzy 
pierwsi “złapią” tę stację, podzielą 
się z nami swymi wrażeniam i.

/R /

niekierym ruksak od Marka zawodzo, a 
nie wadzi nikomu na tyn przykłod na
pis nad sklepem “Eis”, lebo “Autowae
scherei”, lebo na kupionej przez starka 
zaprawianej u nos papryki “Tomaten
paprika”, abo “Oktoberfesf ’ w Kato
wicach. Są też ogłoszenia , że robią 
“ szyberdachy”.
Ciotka, kiero mieszko 18 km od Rybni
ka godała, że u nich jest “Kaufhof. 
Wielkimi literami pisze - “Kauf bei 
uns” a pod spodem małymi “kupuj u 
nas”. Nie umia tego spokopić, starzyk 
też nie. Jeszcze my sie starych bro
dówek na śląskim języku nie wyzbyli a 
już zaczynajom nowe rosnąć.

Chowcie sie!
Edek, fumfel Marka Mateji.

Od redakcji: Marka Mateję lub Edka, 
jego fumfla prosimy o osobisty lub te
lefoniczny kontakt z redakcją.

Po pasach!
Jestem stałą czytelniczką Waszego 

pisma. Proszę Was /.../, by uczulić 
m ieszkańców  z ul. Różańskiego i 
przyległych, by korzystali z przejścia 
dla pieszych z sygnalizacją świetlną 
na ul. W yzwolenia. To naprawdę 
przykry widok, kiedy dziecko cią
gnie rodziców na pasy, a oni /.../ są 
złym przykładem dla swych pociech 
narażają je i siebie na niebezpieczeń
stwo, gdy kierowcy z piskiem hamul
ców przejeżdżają... Przecież, to urzą
dzenie zainstalowano dla ich bezpie
czeństwa. Stw ierdzam , że dzieci 
chodzące do szkoły nr 5 już opano
wały sztukę korzystania z tychże pa
sów, czego nie można, niestety, po
wiedzieć o dorosłych. Szczególnie w 
niedzielę całymi rodzinami omijają 
przejście i przepisy. Może by dzieci 
ze szkoły nr 5 zaczęły uczyć swych 
rodziców zasad korzystania z bez
piecznych dla nich przejść? Dowo
dem łamania przepisów jest wydep
tana ścieżka przez trawnik, dopiero 
co założony po przeciwległej stronie 
bloków m ieszkalnych. Od nas sa
mych zależy, czy w naszym pięknie
jącym z dnia na dzień mieście będzie 
się nam żyło dobrze i schludnie.

Z pozdrowieniami dla Redakcji 
Obserwatorka

Niedobczyce
też

posprzątane
Rada Dzielnicy Rybnik - Niedo

bczyce podsumowała akcję “Clean 
up the w orld” , czyli “Sprzątanie 
świata”. Niedobczyce porządkowano 
aż przez dziesięć dni, od 14 do 23 
września. Zebrano 25 przyczep trak
torow ych złomu, oczyszczono też 
najbardziej zaśmiecone miejsca, np. 
“na Beacie” przy ulicach Krzywou
stego, Gruntowej i Raciborskiej. 
Oprócz złomu m łodzież z niedo
bczyckich szkół zebrała trzy wywrot
ki śmieci, które później wywiozła 
spółka “Eko” . N atom iast firma 
“Atak” działająca przy kopalni “Ry
mer” bezpłatnie udostępniła autobus, 
który dowiózł dzieci do sprzątania 
lasu “B eata” . Radni oceniają, że 
mieszkańcy dzielnicy przyjęli akcję 
bardzo pozytywnie, zaś sami mie
szkańcy proponują, by takie sprząta
nie powtarzać co roku, a może nawet 
częściej. /K/

/K ./
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Po raz trzeciB Y Ł  L A S . . .
Las - ostoja natury pośród naszej betonowej cywilizacji. 

Miejsce niedzielnych wycieczek i licznych spacerów. Świat, 
który jest dla człowieka ucieczką od codzienności i antidotum 
na wszelkie stresy. Nie wiadomo jednak jak długo jeszcze leśna 
fauna i flora będzie mogła radować nasze oczy i serca, gdyż 
ludzki standard życia jest okupiony jej coraz gwałtowniejszą 
degradacją.

Tydzień P olsk i 
w M azam et

Mieszkańcy Rybnika mogą być na
wet zadowoleni, albowiem w przeci
wieństwie do innych miejsc śląskiej 
ziemi, nasze miasto jest otoczone 
znacznymi kompleksami leśnymi.

Nadleśnictwo Rybnik podzielone na 
3 obręby: Rybnik, Paruszowiec i Knu
rów oraz posiadające 18 leśnictw obej
muje swym zasięgiem tereny rozciąga
jące się od Jastrzębia i Żor niemal po 
Gliwice, a także od Wodzisławia i Ra
ciborza po Kobiór i Pszczynę. Jak wi
dać, jest to ogromny obszar o łącznej 
powierzchni 16.200 hektarów, z czego 
niemal 15 ha to powierzchnia zalesio
na.

Niestety, jak się okazuje cały teren 
zalicza się do drugiej strefy zanieczy
szczeń. Okoliczne zakłady przemysło
we, mimo wielu ulepszeń w związku z 
ochroną środowiska, nadal jednak są 
głównym źródłem takiego stanu rzeczy. 
Wiele szkód wyrządza także 17 kopal
ni, które znajdują się w obrębie rybnic
kiego nadleśnictwa. Ich eksploatacja 
powoduje osiadanie gruntów oraz po
wstawanie wielu zalewisk. Są niszczo
ne drogi leśne oraz rowy melioracyjne. 
Gwałtownie też maleje przyrost drze
wostanu. Jak przewidują prognozy do 
2010 r . , zakres tych szkód będzie obej
mował 950 ha. Jednak zagłada lasów 
nie jest uwarunkowana tylko działalno
ścią przemysłu. Oto bowiem w tym tylko

tylko roku spaliło się 27 ha. W najwięk
szym pożarze 30 lipca br. w okolicach 
Kłokocina, zniszczeniu uległo aż 18 
ha, a straty jakie wtedy powstają są ko
losalne /i to nie tylko finansowe/! 
Mimo, iż rocznie zalesia się ok 150 ha, 
to jednak jest to niewiele wobec szkód 
wyrządzonych bądź to przez działal
ność człowieka, bądź przez różnego ro
dzaju owady. Koniecznością są wtedy 
wycinki chorych drzew w celu urato
wania zdrowych. A trzeba wiedzieć , że 
70 procent to lasy iglaste z przewagą 
sosny i świerka, zaś pozostała część li
ściasta zajmują dąb, brzoza i olcha.

Zaskakujący może więc być fakt, że 
nadal na terenie naszych lasów licznie 
występuje zwierzyna. Pomijając zwy
czajne zające, samy, dziki czy bażanty, 
w Zwonowicach i Książenicach można 
natknąć się na czarne bociany, a w Ru
dach i Bierawce nawet na bobry.

Podziwiając przeto podczas jesien
nych wędrówek piękno leśnych ostę
pów pamiętajmy, w lesie jesteśmy tylko 
gośćmi. Dlatego zwracajmy uwagę na 
wszelkiego rodzaju przejawy wandali
zmu jak np. wyrzucanie śmieci do 
przydrożnych rowów, czy biwakowanie 
i palenie ognisk w miejscach nie prze
znaczonych do tego celu, pamiętając o 
powiedzeniu : “był las, nie było nas” 

MIKAEL

Miejscem inauguracji oraz więk
szości imprez III Tygodnia Pol
skiego w Mazamet we Francji było 
dopiero co oddane do użytku no
woczesne centrum kultury, nazwa
ne “Espace Apollo”.

Kompleks ten, mieszczący salę ki
nowo-teatralną, drugą mniejszą salkę 
kinową, sale wystawowe, bibliotekę 
oraz scenę na wolnym powietrzu, zo
stał otwarty 1 września tego roku w 
obecności francuskiego ministra kul
tury. Francuscy gospodarze tak 
uzgodnili terminy, by polski, a wła
ściwie rybnicki tydzień w Mazamet 
inaugurował jednocześnie działal
ność nowego centrum.

Inicjując w 1992 roku I Dni Pol
skie Towarzystwo Przyjaźni Rybnik- 
Mazamet, którego założycielem jest 
dyrektor Liceum Katolickiego Joan
ny d ’Arc Jaques Beaulieu, założyło, 
że impreza ta będzie organizowana 
na przem ian w obu miastach. Ze 
względu jednak na wybory w 1993 
roku nie zorganizowano jej w Rybni
ku, ale znów w Mazamet. W Rybni
ku odbyło się za to dwukrotnie świę
to francuskiej kuchni. Również tego
roczny Tydzień Polski miał miejsce 
w Mazamet, ustalono jednak, że w 
przyszłym roku wielu Francuzów z

M azamet, a także z A les i Metzu, 
spędzi swoje narodowe święto 14 
lipca w Rybniku.

W skład oficjalnej rybnickiej dele
gacji na tegoroczne III Dni Polskie 
w M azamet w chodzili prezydent 
Józef Makosz, wiceprezydent Mi
chał Śm igielski, przewodniczący 
Komisji Kultury RM Jerzy Widera

oraz Elżbieta Paniczek - dyrektor 
rybnickiego A lliance Francaise, 
które spełnia u nas rolę odpowiedni
ka Towarzystwa Przyjaźni Rybnik- 
Mazamet. Ich pobyt w Mazamet był 
oczywiście kolejną okazją do zacie
śnienia kontaktów między naszymi 
miastami, nie mogło więc zabraknąć 
w programie spotkania z merem Mi
chelem Bourguignon.

Przede wszystkim jednak Tydzień 
Polski był okazją do prezentacji kul
tury. - P rzyw ieźliście to co macie 
najlepszego  - mówili Francuzi po 
wysłuchaniu koncertu w wykonaniu 
O rkiestry Kam eralnej rybnickiej 
Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Eu
geniusza Stawarskiego. Orkiestra, 
oprócz pełnego, dw ugodzinnego 
koncertu jaki dała w “Espace Apol
lo”, wystąpiła również w domu spo
kojnej starości oraz w katolickim ko
ściele Zmartwychwstania. Umiejęt
ności młodych muzyków i ich profesjonalny

profesjonalny poziom wzbudzały w szę
dzie ogólny podziw. Podobały się 
również gitarzystka Dorota Lam
pert i flecistka Katarzyna Banisz - 
uczennice IV klasy Liceum Sióstr 
U rszulanek, które w ystąpiły  jako 
grająco-śpiew ający duet w ośmiu 
szkołach podstawowych Mazamet.

W M azamet zaprezentow ało się

także rybn ick ie  środow isko  p la
styczne. W salach m uzeum  obej
rzeć można było prace siedemnastu 
plastyków  z grupy “O blicza” , zaś 
czworo członków tej grupy, będą
cych gośćmi III Tygodnia Polskie
go, wzięło udział wspólnie z fran
cuskim i kolegami w plenerze ma
larskim . I to z sukcesem , gdyż w 
katego rii m alarstw a o le jnego  I 
miejsce przyznano M aksym iliano
wi Hojce, zaś III Irenie Wiktor.

Niedawno wybrany szef Komisji 
Kultury Rady M iasta Jerzy Widera 
nie rozstaw ał się z kam erą wideo, 
chcąc zdobyć ja k  najw ięcej d o
świadczeń, przede wszystkim z za
kresu organizacji imprez ku ltu ra l
nych. Spotkał się rów nież w tym 
celu z B ernardem  C astagnet, 
który pełni w Mazamet funkcję od
p o w iad a jącą  funkcji w icep rezy
denta.

Rów nie p racow ic ie  tydz ień  w 
M azamet spędzili przedstaw iciele 
pięciu rybnickich przedsiębiorstw: 
Huty “S ilesia” , “Energoinw estu”, 
p aru szo w ieck ich  “ S ygnałów ” , 
“EL R O W -u” i “ E lk o n u ” . Celem  
ich w izyty było naw iązanie kon
taktów  handlow ych i w spółpracy 
gospodarczej z przedsiębiorstwami 
francuskim i. Takie też było zada
nie prezesa rybnickiej Izby H an
d low o-Przem ysłow ej Zbigniew a  
Paciorka, który prowadził rozmo
wy ze swoim odpow iednik iem  w 
Mazamet Jeanem Bertinem.

Francuscy gospodarze zapewnili 
p ięćdz iesięc ioosobow ej grupie z 
Polski nie tylko doskonałe warunki 
bytowe, ale i ciekawy program tu
rystyczny. Rybniczanie mieli oka
zję zw iedzić św ietn ie zachow ane 
średniowieczne miasto Carcasonne 
oraz Albi z bardzo interesującą go
ty ck ą  k a ted rą  p.w. św. C ecylii i 
muzeum T oulouse-L autreca, stąd 
bowiem, z regionu Południowe Pi
rene je , pochodził ten znakom ity 
malarz.

Następne spotkania w Rybniku w 
lecie przyszłego roku. A bientôt!

W.R.

Szkolna orkiestra z Rybnika w holu merostwa w Mazamet

Wystawa psów w Kamieniu

Rambo kontra Jerry
Tereny MOSiR-u w Kamieniu były w 

ostatni weekend dla przeszło 1000 psów 
reprezentujących 140 ras miejscem rywalizacji

rywalizacji o najwyższe laury. Impreza 
odbyła się w ramach XIII Klubowej 
Wystawy Owczarków Niemieckich 
oraz III Klubowej Wystawy Psów Ra
sowych. Od wczesnych godzin rannych

można było podziwiać psie piękności 
zgrupowane w poszczególnych ringach. 
Było na co popatrzeć. Ranga wystawy 

przyciągnęła hodow
ców z najdalszych za
kątków naszego kra
ju, a także z zagrani
cy: z Niemiec, Au
strii, Czech i Słowa
cji. Na wystawie pre
z e n to
w a n y  
b y ł 
w s p a
n i a ł y  
owcza
rek kau
k a s k i , 
którego 
w łaści
c ie lem

jest ksiądz dziekan Henryk 
Jośko.

Przed pokazami psy były 
poddawane ostatnim za
biegom kosmetycznym -

szczotkowaniu i strzyżeniu. Zwierzęta, 
jakby przytłoczone tym co się wokół 
nich dzieje, przyjmowały to z iście aniel
skim spokojem. Nic dziwnego, że we
rdyktami i ocenami sędziów bardziej 
zdawali się przejmować właściciele niż 
ich czworonożni podopieczni. Niejako 
zwieńczeniem imprezy był finał, przygo
towany przez organizatorów w amfitea
trze. Tutaj wręczono nagrody rybnickie
go Zarządu Oddziału Związku Kynolo
gicznego w Polsce dla najlepszych psów 
w poszczególnych grupach.
A potem już to, na co widownia czeka

ła najbardziej - wybór najpiękniejszego 
psa wystawy. W ocenie sędziego międzynarodowego

Owczarek niemiecki prezentuje się we wzorowej 
postawie konkursowej

Bull terrier Bej - "Lepiej ze mną nie zadzierać! "

międzynarodowego, Mariana Szymande
ry, został nim mały czarny pudel JERRY 
Awajuk /należący do 
Joanny Gołeckiej z Gli
wic/, który uhonorowa
ny został Pucharem 
Prezydenta Miasta 
Rybnika, wręczonym 
przez wiceprezydenta 
Michała Śmigielskie
go. Z okazji wystawy 
do Rybnika zawitały 
najwyższe władze 
Związku Kynologicz
nego z Przewodniczą
cym Zarządu Główne
go, Andrzejem Manią, 
na czele. Przewodni
czący rybnickiego od
działu, Henryk Fonfara, 
miał powody do zado
wolenia - impreza pod 
każdym względem wy
padła bardzo okazale, 
co być może zaowocuje 
przyznaniem Rybniko
wi organizacji wystawy 
międzynarodowej.

Tekst i zdj.: 
JACEK RECLIK
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Hutnictwo
Przedstawiamy ko

lejny witraż zdobiący 
Urząd Miasta przy ul. 
Chrobrego. Znajduje 
się on w Sali Posie
dzeń Rady Miasta i 
wypełnia jej drugie 
okno od strony zacho
dniej. Trzymetrowy 
witraż przedstawia 
mężczyznę w kapelu
szu i skórzanym fartu
chu, trzymającego 
wielkimi kleszczami 
kawał rozgrzanej do 
czerwoności stali. 
Oglądający nie ma 
wątpliwości, że chodzi 
o personifikację jedne
go z najpopularniej
szych na Górnym Ślą
sku zawodu hutnika. 
U dołu witrażu jest 
ponadto napis: “HUT
NICTWO”. Witraż 
projektował Jan Pia
secki z Poznania, zaś 
w 1928 roku wykona
ła go firma S.G. Że
leński z Krakowa.

Tekst i zdjęcie: 
MAREK SZOŁTYSEK

uczniowie PISZĄ

Przyjęcie w poczet braci uczniowskiej 
ZSB “Otrzęsiny 94”

Niektóre obyczaje studenckie zado
mowiły się na dobre w szkołach śre
dnich, a wrzesień stał się miesiącem 
otrzęsin dla wielu pierwszoklasistów.

W Technikum Budowlanym w Ryb
niku impreza ta odbywa się zwykle w 
Dzień Budowlańca, czyli w ostatnich 
dniach września. Od 
kilku lat dzień ten jest 
jednocześnie Świętem 
Szkoły. Komisja 
Przedmiotów Zawo
dowych wraz z dyrek
cją szkoły i samorzą
dem postanowiła w 
tym roku odświeżyć 
tradycję Rajdu Bu
dowlanych i
“ochrzcić” pierwsza
ków na Stożku.

W czwartek 29 
września cztery auto
kary z młodzieżą i 
opiekunami /160 osób/ 
wyruszyły w Beskidy.
Złota polska jesień 
wyraźnie sprzyjała ich 
zamiarom. Trasa z Ku
balonki na Stożek po
zwoliła odetchnąć nie
co od powagi sal lek
cyjnych, a nawet zła
pać ostatnie tego lata 
promyki słońca.

W schronisku czeka
ła ciepła grochówka, a 
potem rozpoczęły się 
otrzęsiny. Pierwszo
klasiści wykazali się sprawnością fi
zyczną, szacunkiem dla starszych, po
czuciem humoru i z wdziękiem wyko
nywali kolejne zadania. A że czasem 
trzeba skosztować diabelskiej mikstury 
czy też pozwolić zrobić sobie indiański 
makijaż - ha, trudno... taka dola bea
nów. W końcu nadszedł czas na wielki 
finał. Przewodnicząca samorządu 
szkolnego Anna Józefiak i jej zastępca 
Tomasz Krok uroczyście wręczali dy
plom budowlańca. Każdy z “otrzęsa
nych” był pasowany kielnią murarską i

pokornie całował pierścień damy. Dro
ga powrotna do Rybnika była okazją do 
śpiewów i wspólnej zabawy. Za rok po
witamy nowych kolegów i koleżanki! 
Jak? ... zobaczymy!

Na terenie szkoły natomiast odbyły 
się otrzęsiny dla młodych adeptek na

Ciężka jest dola beana...

krawcowe. Uczennice pierwszych klas 
liceum krawieckiego zdawały egzamin 
przed dostojną komisją ze sprawności 
fizycznej, poczucia humoru, a także 
predyspozycji zawodowych. Zdany eg
zamin potwierdził odpowiedni doku
ment , który wszystkie adeptki otrzy
mały. Całość przygotowała komisja 
przedmiotowa i klasy drugie. Zabawa 
była pyszna.

Samorząd uczniowski 
Zespołu Szkół Budowlanych
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 Kina 
“APOLLO”

7 -9  października, godz. 17.00 i 19.00,
8 października, godz. 16.00 i 18.00, 
“PSI DETEKTYW”, prod. USA
11 - 13 października, godz. 17.00 i 
19.00, “ŚWIAT WAYNE’A”

DKF “EKRAN” przy TZR 
10 października, godz. 19.00, “KON
FORMISTA”, prod.włoskiej,reż. B. Ber
tolucci, wstęp za okazaniem karnetów 

“PREMIEROWE” przy TZR
12 -14 października, godz. 17.00 i 
19.15,“SPEED-NIEBEZPIECZNA 
SZYBKOŚĆ”, prod.USA, cena 35.000 zł

“WRZOS” - Niedobczyce
9 października, godz. 17.00, “TOMB
STONE”, prod. USA

“ZEFIR” - Boguszowice 
9 -13 października, godz. 17.00 i 19.00, 
“EGZORCYSTA 2 1/2”, prod. USA

 Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej 

9 października, godz. 15.00, koncert 
estradowy dla dzieci: minilista przebo
jów, artyści cyrkowi, “Iskierki” i inni, 
cena 50.000 zł

Podziękowanie
dla

Rejonu Energetycznego

Dość daleko od Rybnika /18 km/, w 
Pogrzebieniu, znajduje się niewielka 
szkoła podstawowa “utopiona” wśród 
zieleni. Tak jak inne szkoły kuratoryj
ne, boryka się ona z ogromnymi kłopo
tami finansowymi. Dlatego musi sama 
walczyć o swoje przetrwanie, tzn. wy
szukiwać sprzymierzeńców, którzy 
choć sami są nienajbogatsi, zechcą 
udzielić jej niezbędnej pomocy. Takim 
sprzymierzeńcem jest dla nas Rejon 
Energetyczny w Rybniku. Na własny 
koszt zlikwidował on grożące cięż
kim wypadkiem stare oświetlenie te
renu przyszkolnego i założył nowe, 
wyposażone w energooszczędne lam
py. /.../

Wspomniana wyżej groźba ciężkie
go wypadku z powodu złego stanu sta
rego oświetlenia była bardzo realna, 
gdyż na krótko przez jego likwidacją 
jedna z ciężkich żeliwnych lamp pod 
wpływem podmuchu wiatru runęła i 
zniszczyła rower uczestnika gry sporto
wej na boisku przyszkolnym, obok 
którego stała wspomniana lampa. Na 
szczęście żadnego dziecka nie było w 
pobliżu.

Ten wielki dar Rejonu Energetyczne
go w Rybniku trudno jest przecenić, 
ponieważ pozwala on zaoszczędzić 
sporo energii elektrycznej i stale braku
jących pieniędzy, a dzieci będą mogły 
rozwijać się sportowo nie tylko latem, 
ale i w czasie długich, jesiennych oraz 
wiosennych wieczorów. Innych sporto
wych atrakcji nasi podopieczni mają 
niewiele. Ofiarowane przez Rejon 
Energetyczny w Rybniku lampy przy
niosły nam już dodatkowo także kon
kretny efekt finansowy. Przy nowym 
oświetleniu i przy pomocy dalszych 
przyjaciół szkoły udało się zorganizo
wać zabawę ludową, z której dochód 
przeznaczono na zakup i odnowienie 
ławek /.../, w których siedzieli nasi 
dziadowie i pradziadowie. Jeszcze w 
ubiegłym wieku w jednej z nich sie
dział dziadek niżej podpisanego...

Mając na uwadze takiego sprzymie
rzeńca jak Rejon Energetyczny w Ryb
niku uczniowie naszej szkoły pod wie
lu względami będą mniej “odstawać” 
od uczniów szkół miejskich a wiejscy 
nauczyciele mogą z większym optymi
zmem patrzeć w przyszłość.

Publikacja naszego listu w Waszej 
Gazecie będzie skromnym wyrazem 
wdzięczności społeczności szkolnej z 
Pogrzebienia za dar serca Rejonu Ener
getycznego w Rybniku dla małej i bied
nej wiejskiej szkoły.

Koncerty 
Dom Kultury - Niedobczyce

11 października, godz. 17.00, otwarcie 
wystawy rzeźby Jana KOZIOŁA i rzeź
by dziecięcej

 Konkursy 
“KLUB ENERGETYKA” 

ul. Podmiejska
7 października, godz. 17.00: konkurs 
plastyczny pt. “Antyczny świat”; 8 paź
dziernika, godz. 13.00, konkurs kompu
terowy, godz. 17.00, Małe “Koło Fortu
ny”; 9 października, godz. 17.00, Spo
rtowe potyczki rodzinne; 11 październi
ka, godz. 17.00, Paczka z niespodzianką 
- zabawa dla dzieci; 12 października, 
godz. 17.00, “Fryzuriada I” - konkurs o 
tytuł mistrza grzebyka; 13 październi
ka, godz. 12.00, “Jesienna mozaika” - 
konkurs plastyczny dla przedszkolaków 

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA - ul. Szafranka

12 października, godz. 15.00 - 17.00, z 
cyklu “Spotkania plastyczne”: “Kaszta
ny” /uczestnicy proszeni są o przyniesie
nie kasztanów/

 Dyskoteki 
Piątek, 7 października, Restauracja 
“OLIMPIA”, godz. 20.00 - 2.00, cena 
30.000 zł; Sobota, 8 października,
Mała Scena Rybnicka, godz. 19.00 - 
1.00, cena 40.000 zł; Kino “Apollo”, 
godz. 20.00 - 2.00. gw/

Smołkowie dziękują
W imieniu całej Rodziny Smołków ser

decznie dziękujemy Wam za udział w 
naszej uroczystości.

Dziękujemy również Panu wiceprezy
dentowi Jerzemu Kogutowi oraz Jego 
małżonce, którzy zaszczycili naszą uro
czystość swoją obecnością.
Od redakcji:
Zachęcamy czytelników, by dzielili się z 
nami historią swoich rodzin - chętnie 
opiszemy rodzinne dzieje w "Gazecie 
Rybnickiej"

" P APARAPA"
U WITKACEGO

Znany Teatr im. Stanisława Ignace
go Witkiewicza w Zakopanem pod 
koniec września gościł na swej dużej  
scenie widowisko “Muchy - dwoje"  
Teatru Plastycznego “PAPARAPA” z 
Niedobczyc.

Wizyta w Zakopanem była jednym z  
planów sukcesu “PAPARAPY” w Ty
skich Spotkaniach Teatralnych wiosną 
br. Wtedy to rybnicki spektakl został  
zarekomendowany Teatrowi im. Witka
cego. Choć widzów było niewielu, to 
przyszli ci, którzy na teatrze się znają.

- Był to nasz najlepszy spektakl. Po  
występie udzielono nam kilku istotnych 
uwag reżyserskich. Troszkę zmądrzeli
śmy - stwierdził Marian Bednarek, szef 
“Paparapy”. - Obecnie pracujemy nad 
dwiema nowymi sztukami: “niebieską”  
i “czarną Ta ostatnia będzie nosiła 
tytuł “Pozytywka ” i wystąpimy z nią  
jesienią. /gw/ 

miłej Halince
najserdeczniejsze 

życzenia urodzinowe 
dobrego zdrowia oraz radości w życiu 

życzą koleżanki 
i koledzy z pracy 

* * *
Solenizantce 

Małgorzacie Fuchs
z domu Bombik z okazji 81 urodzin 

dużo zdrowia, wiele pogodnych 
i spokojnych lat życia 

oraz wszystkiego najlepszego 
życzą syn Rajmuś i cera Ela z 

rodziną

Jeśli lubisz robić zdjęcia
zgłoś się do naszej redakcji.

Czeka na Ciebie ciekawa praca fotoreportera

F U J IC O L O R Zdjęcie
z albumu czytelników
Zapraszam y naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 

W ystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem , które po sko
piowaniu natychm iast zwrócimy. /M ożna też wrzucić je do naszych 
"żółtych skrzynek"/.

Autora najsym patyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" 
zdjęcia firm a "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi 
bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

I  jak tu takiego wyprzedzić. Zdjęcie: Antoniego Tkocza

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Większość widzów, którzy do ostat
niego miejsca zapełnili Teatr Ziemi 
Rybnickiej by obejrzeć “Skrzypka na 
dachu” w wykonaniu chorzowskiego 
Teatru Rozrywki, mając w pamięci 
wspaniałą, filmową wersję tego musi
calu, była gotowa do konfrontacji. 
Wszelkie jednak porównania przestały 
mieć sens, kiedy ze sceny zabrzmiały 
pierwsze dźwięki skrzypiec... Znaleźli
śmy się w zaczarowanym, choć prze
cież bardzo realnym, pełnym nędzy i 
niesprawiedliwości świecie Anatewki,

Czar
"Skrzypka na dachu"

kresach carskiej Rosji w pierwszych la
tach naszego stulecia są materiałem na 
musical. Trzeba również podziwiać au
torów chorzowskiego przedstawienia, 
którzy nie bojąc się konfrontacji z le
gendarnymi światowymi przedstawieniami

Choreografia była mocną stroną przedstawienia. Zdj.: wack

w którym Tewje-Mleczarz wadzi się i 
targuje z Bogiem, by zrozumieć “istotę 
świata i przyczyny stanu rzeczy” . I 
wszyscy ulegliśmy czarowi tego świata, 
którego już nie ma, a który jakby na 
przekór biedzie i wcale nieśmiesznym 
wydarzeniem ujmuje nas ciepłem i 
optymizmem.

Trzeba podziwiać wyobraźnię auto
rów “Skrzypka na dachu” Jerry Bocka i 
Sheldona Harnicka, którzy uwierzyli, 
że dzieje biednej żydowskiej gminy na

przedstawieniami, uwierzyli w swój bardzo młody 
zespół i z powodzeniem przedstawiają 
swoją wizję Anatewki. Reżyserem, a 
jednocześnie scenografem jest Marcel 
Kochańczyk, który ma na swoim kon
cie m.in. sukces w postaci uznanego za 
wydarzenie sezonu “Cabaretu”, przy
gotowanego również w chorzowskim 
teatrze. Kierownictwo muzyczne spra
wuje wspólnie z szefem teatralnej 
orkiestry Jerzym Jarosikiem Leopold 
Kozłowski - kompozytor i dyrygent, /

znawca muzyki żydowskiej/ współpra
cujący m.in. ze Spielbergiem przy “Li
ście Schindlera”, a wcześniej współau
tor serialu “Wichry wojny”, w którym 
grał również legendarny odtwórca fil
mowego Tewje-Mleczarza - Chaim To
pol. Nienajgorsze to, trzeba przyznać, 
koneksje...

Mając takiego poprzednika jak Cha
im Topol, Stanisław Ptak wziął na sie
bie trudne zadanie. Jednak dzięki do
skonałemu aktorstwu i wciąż świetnym 
warunkom głosowym ten ceniony na 
Śląsku aktor i śpiewak doskonale sobie 
z rolą radzi. Wokalnie świetna jest rów
nież Marta Kotowska w roli Gołdy, a 
także Elżbieta Okupska, jako swatka 
Jentl. Największym skarbem Teatru 
Rozrywki w Chorzowie jest jednak 
młodzież. Dynamiczna, dobrze przygo

tow ana wokalnie przez Ewę Mentel, 
sprawna aktorsko i ruchowo, a więc 
mająca te wszystkie cechy, które w tea
trze muzycznym są niezbędne. Podkre
ślić należałoby również pracę choreo
grafa Henryka Konwińskiego, która 
procentuje perfekcyjnym wykonaw
stwem układów baletowych, choćby 
oczekiwanego przez wszystkich tańca z 
butelkami.

Jednym słowem chorzowski “Skrzy
pek na dachu” wzruszył i poruszył, cze
go dowodem były wilgotne oczy żeń
skiej części widowni oraz długotrwała 
owacja na stojąco, niewymuszona i 
szczera. Spektakl ten okazał się być 
pięknym końcowym akcentem XXV 
jubileuszowych Rybnickich Dni Litera
tury. W. RÓŻAŃSKA

KAWAŁEK TYMA, 
czyli przywracanie porządku

Środowy wieczór /28 września/ na 
Małej Scenie Rybnickiej był bardzo 
udany. Stanisław TYM - bohater wie
czoru - bawił nas dwie i pół godziny 
słowem, ruchem, gestem, mimiką. Bez 
kartki, notesu, ściągawki, za to w nie
modnym garniturze /z lat STS-u?/. Do 
minimum /czyli gitary/ ograniczona 
scenografia, jedyny rekwizyt to niby- 
słuchawki sprawozdawcy sportowego. 
Salwy śmiechu i oklaski licznie zgro
madzonych widzów należały do gatun
ku katartycznych, tzn. oczyszczają
cych. Każdy słuchacz - nawet ten, 
któremu czynny bufet przeszkadzał się 
skupić - czuł, że jest ważny, że o niego 
tu chodzi, że do niego, dla niego i /nie
kiedy/ za niego wypowiadane są słowa 
ważkie i mądre. Tym lepiej, iż ubrane w 
komiczną szatę parodii i wariacji, prze
sady i koloryzacji, skoro fakty, których 
dotyczą, są nie do wytrzymania.

Z czego kpi Stanisław Tym? Kpi - 
to mało powiedziane! Z czym walczy, z 
jakiego brudu nas oczyszcza? Przede 
wszystkim walczy z niechlujstwem ję
zykowym, wyznaje bowiem tezę Wasi

lija Rozanowa, że “błędy filologiczne 
są najczęściej przyczyną poważnych 
błędów politycznych.” Dokłada więc 
prasie, a przede wszystkim telewizji,

która “jeśli ma do wyboru dwie kon
strukcje - poprawną i błędną - wybiera 
błędną i właśnie ją  lansuje”. Udowa
dnia w znakomitym monologu-parodii 
sprawozdania z meczu piłki nożnej, że 
to właśnie sprawozdawcy sportowi 
osiągnęli dno /filo/logicznego idioty
zmu, z którego do dzisiaj nie umiemy 
się wydobyć. “Jeden Miodek nie czy
ni ula” - powiada w ich stylu. Podpa
truje i obśm iewa naszą codzienną 
głupotę: “Polak, jak czegoś nie rozu
mie, to kiwa głową”, naszą bezmyśl
ną telemanię. ZChN - to “chorzy z 
nienaw iści” . Porozum ienie “Cen
trum ” z nikim, nawet samo z sobą, 
nie umie się porozumieć - te przykła
dy wprowadzają w obserwacje życia 
politycznego współczesnej Polski, 
opanowanego przez głupotę, prywatę 
i złą wolę rządzących. Wszystko to z 
przykładami: skleroza marszałka sej
mu poprzedniej kadencji przy głoso
waniu nad ustaw ą o prywatyzacji, 
wypowiedź obecnego szefa Urzędu 
Rady M inistrów  /”Jaś F aso la”/ o 
tym, jak to biura poselskie krzewią 
idee PSL-u w terenie za pomocą spo
łecznych pieniędzy czy wojewody 
poznańskiego, który o aferze korup
cyjnej w poznańskiej policji stwierdził

stwierdził, że “nawet gdyby to była praw
da, nie należało o tym mówić...”

“Samozwańczy rzecznik prasowy” 
szarego człowieka - bo tak nie od 
dzisiaj nie bez racji przedstawia się 
Stanisław Tym - pokazuje, jak ludzie 
władzy nie rozumieją języka demo
kracji i zapom inają o honorze, 
uczciwości, odpowiedzialności - o 
tym, że władza jest służbą społeczną.
I jak tu być optymistą, jeśli otaczają 
nas kłamstwo, zło i nienawiść? Wte
dy w łaśnie - to kolejna praw idło
wość podkreślana przez Tyma - lu
dzie idą do miejsca kochanego, waż
nego, szlachetnego, jakim jest teatr. 
Bo jest w nim uczciwość i “miejsce - 
jak mówi za Novalisem - czynnej re
fleksji nad samym sobą”.

Na koniec zaśpiewał Tym razem z 
publicznością starą, żydowską pio
senkę, którą poznał jeszcze w STS-
ie, z refrenem:

Kawałek szczęścia, kawałek 
Gluecku,

I ju ż  je s t dobrze, i ju ż  po krzyku.
Nie wszystko dolar, nie wszystko 

funt,
Grunt trochę szczęścia - 

bo szczęście to grunt.

“Takie małe coś” tym razem otrzy
maliśmy od Stanisława Tyma. Kiedy 
następny raz i kto następny?

GRZEGORZ WALCZAK

Rozmowa ze Stanisławem Tymem

KONKURENCJA GŁÓWNA 
I DODATKOWE

Stanisław  TYM był w Rybniku 
człow iekiem  szalenie zapracow a
nym i... nie do zdarcia. Zgodził się 
na wywiad po dwu- i p ó łgodz in
nym w ystęp ie na M ałej Scenie 
Rybnickiej, późno, po dwudziestej 
drugiej. A tu ani śladu zm ęczenia 
po w łaśnie zakończonym , so len
nym koncercie  gry ak to rsk ie j. 
Przed nim - następnego dnia - dwa 
program y au to rsk ie  przed p o łu
dniem dla młodzieży oraz w ieczo
rem występ gościnny z kabaretem 
“Potem” w TZR. W nocy planował 
je szcze  p isan ie felietonu  do n a j
b liższego  num eru tygodn ika 
“W prost” , a wokół chaos - popę
dzający kierowca i dwóch dzienni
karzy. Obok mnie reporter z “F ili
pinki” - “przedstawiciel płci pięk
nej” /słowa Tyma/. Stąd wzięło się 
pierwsze pytanie:
- Jaka je s t  rola kobiet w pana ży

ciu?
- Bardzo lubię kobiety - za wszyst
ko - i ogólnie im sprzyjam. Jak po
w iedział kiedyś Karol Borchardt, 
kapitan żeglugi w ielkiej: “Dobroć 
kobiety  znaczy stokroć bardziej 
niż mądrość mężczyzny” .
- Czy m a pan ja k i ś  najlepszy  
chwyt na p u b l ic z n o ść , żeby ona 
się śmiała, reagowała albo podda
wała się pana intencji?
- Nie ma takiego chwytu, to jest po 
prostu sprawa zawodowa i warsztat 
moim obow iązkiem  je s t w yjść 
przed publiczność, samemu na sce
nę i być atrakcyjnym przez dwie i 
pół godziny. Taka je s t po prostu

konkurencja, k tó rą  sobie w ybra
łem.
- Ale pan używa chwytów, np. do
skonale  pan się bawi swoją  p o
wierzchownością, rozśm iesza jąc  
przy tym publiczność.
- N ie m yślę o tym , tu ta j mam 
wszystkie te elementy, które spra
wiają, że mogę być interesujący, i

mam obowiązek ich używać.
- Uprawia pan wiele różnych dzie
dzin sz tuki:  a k to rs tw o , scen a
riusz, f ilm, estrada, satyra, publi
cystyka, f e l ie to n .  Czy ma pan  
wśród nich swoją ulubioną, albo 
którą uważa pan  za n a jw ażn ie j
szą?
- N ajw ażniejsze jest pisanie, a re
szta to są konkurencje dodatkowe - 
kom entarz do tego w szystk iego . 
Pisanie jest zawodowo najtrudniej
sze, np. p isanie sztuki teatralnej. 
Jeżeli ja  to w jakimś sensie umiem, 
to z tego jestem  najbardziej zado
wolony i z tego się najbardziej cie
szę, mimo że to jest najtrudniejsze.
- A reszta, np. felietony?
- To je s t norm alne, że człow iek, 
który p isze w ogóle, p isze także 
felietony. Pisali je Prus, Słonimski
- my piszemy felietony po prostu, 
bo uważamy, że należy pisać o rze
czywistości, która nas otacza, o tej 
Polsce, o dniu codziennym, o tym, 
co pan widzi na ulicy, w telewizji, 
wchodząc do baru m lecznego czy 
do sklepu, czyta w gazecie. My - 
ludzie piszący książki, pow ieści, 
sztuki te a tra ln e ,, my, to znaczy: 
Bolesław Prus, Antoni Słonimski i 
ja  - mówiąc nieskrom nie. Bo wie 
pan - to są po prostu moi starsi ko
ledzy.
- Trzy lata temu p isa łem  w nie  
ukazującym się ju ż  cyklu f e l i e to
nów “K o s za łk i -o p a łk i” o pana  
program ie  autorskim w telewizji  
pt. “Pies czyli k o t”. Tam podawał  
pan sw ój osobis ty  adres i apelo

wał do odbiorców, 
żeby p isa l i  do 
pan a  o sprawach,  
które ich obch o
dzą. Czy ludzie do 
pana piszą, a je ś l i  
tak, to czy pan  z 
tego czerpie?

No, p iszą, ale 
p rzew ażn ie ci, 
którzy się zgadza
ją. To jest norm al
na spraw a, ale to 
nie jest źródło mo
je j in sp irac ji. Nie 
mam tego rodzaju  
po trzeb , żeby do 
m nie p isano  z te 
m atam i. P rzew aż
nie p iszą , że on 
jest zadowolony, że 
to prawda, że tak 
jest, ale jeśli podsu
w ają tematy - to 
nieciekawe. To rze
czyw istość je st po 
prostu wystarczają
co atrakcyjna i cie
kawa, żeby o niej

pisać.
- A ja k  to było z “Psem czyli ko
tem”? Dlaczego zniknął z ekranu?
- Zdjął mnie Terlecki, bo mu się nie 
podobało.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: 
GRZEGORZ WALCZAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5
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Uśmiechnij się...
Stanisława Celińska jest odważ

nym człowiekiem. Jej odwaga obja
wiła się, gdy Celińska przyznała, że 
przeszła przez alkoholizm. Wiado
mo, że wielu aktorów pije, ale żaden 
nie mówi o tym otwarcie, a najtru
dniej ujawnić swoje uzależnienie od 
alkoholu kobiecie.

Recital Stanisławy Celińskiej 
przedstawiony w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej pierwszego października 
również dowodził jej odwagi. Celiń
ska nie jest młodą, wiotką dziewczy
ną, ale nie waha się stanąć na scenie 
“w całej okazałości” i wykorzystać 
swój wygląd, tuszę, by stworzyć po
stać “pani Stasi” - sprzątaczki którą 
“pani Celińska” poprosiła, by śpie
wała wesołe piosenki. Pani Stasia 
śpiewała więc wesoło, a pani Celiń
ska poważnie i poetycko. Pani Stasia

poruszała bliską sobie problematykę 
zawodową, czyli zagadnienia doty
czące sprzątania i budzenia, nato
miast pani Celińska zaśpiewała wier
sze refleksyjne i piękne erotyki, 
utwory między innymi Ronsarda i 
Kochanowskiego. Przejście między 
swojską panią Stasią, popijającą na 
scenie dla kurażu i częstującą muzy
ków, trzymającą się szmaty, bo trze
ba się czegoś trzymać, a dystyngo
waną, poważną panią Celińską odbywa

odbywa się właściwie tylko w nastroju, 
jaki stwarza artystka - Celińska nie 
przebiera się, obie swe role gra w tej 
samej czarnej sukni, a jednak na sce
nie kreuje dwie zupełnie różne oso
bowości.

Odwaga aktorki to także sposób, w 
jaki używa swego narzędzia - głosu. 
Nie dąży do tego, by wydobywać z 
siebie piękne, melodyjne dźwięki, 
stosuje całą  skalę chrapliwości i 
krzyku. Zwłaszcza wyśpiewane 
przez nią wezwanie do radości, pieśń 
“Uśmiechnij się” , było niezwykle 
przekonywujące - widzowie mieli 
wrażenie, że jeśli natychmiast się nie 
uśmiechną, to artystka zejdzie ze 
sceny i im przyłoży. A było to wy
śpiewane wielkim głosem...

Oczywiście ekspresja oparta na 
szeptach i krzykach nadwyręża głos, 

ale Celińska udźwi
gnęła zróżnicowany 

bardzo długi, 
dwuczęściowy pro
gram. Jeżeli czegoś 
w tym śpiewanym 
spektaklu zabrakło, 
to powiązania 
utworów w jedną 
całość - jakiejś fa
buły, opowieści,  
która wiązałaby 
jedną  piosenkę z 
drugą. Recital był 
zbudowany na za
sadzie kontrastu 
poważnych pieśni 
pani Celińskiej i 
sw obodn ie jszych  
piosenek pani Sta
si, lecz dobór utwo

rów sprawia wrażenie pewnej przy
padkowości. Ale oczywiście znalazły 
się wśród nich oczekiwane przez 
wszystkich przeboje “Zorba” i “Mor
mon” . I właśnie te piosenki, jak 
można się było spodziewać, za
brzmiały w bisach - trzech - w 
których aktywny klaszczący udział 
wzięła publiczność. Wyszliśmy, kla
skaniem mając obrzękłe prawice.

KLAUDIA MICHALAK

POEZJA N A  TR ZY  G ŁOSY  
I D W IE GITARY

“ W cywilizacji ludzi, którzy mijają 
się obojętnie, spotkanie jest wyda
rzeniem i wystarczającym powodem 
takiego wieczoru” - tymi słowy Jan 
Poprawa otwarł koncert poezji śpie
wanej na Małej Scenie Rybnickiej. 
Koncert, w którym obok Zofii ŁAW
RYNOWICZ, Krystyny ŚWIĄTEC
KIEJ /śpiew/, Stefana BRZOZOW
SKIEGO /śpiew i gitara/, Andrzeja 
CZAMARY /gitara/, Jana POPRA
WY i Bogusława SOBCZUKA /pro
wadzenie/ wzięło udział zaledwie 
trzydziestu kilku słuchaczy. Organi
zatorzy czekali z rozpoczęciem do 
godziny 20.50, licząc może, iż choć
by część słuchaczy kabaretu “Potem” 
i Stanisława Tyma przyjdzie z Teatru 
Ziemi Rybnickiej na Małą Scenę. 
Nie przyszła.

A szkoda, gdyż był to doprawdy

wieczór piękny i pełen wzruszeń. 
Różne klimaty, nastroje, uczucia wy
rażane przez poetów znalazły dosko
nałe dopełnienie w prostych melo
diach, skomponowanych najczęściej 
przez Stefana Brzozowskiego - twór
cę spotkań z poezją śpiewaną na 
olsztyńskim zamku. Ale tu, w Rybni
ku, zaprezentował się on przede 
wszystkim jako artysta o mocnym, 
dynamicznym głosie, znakomicie 
sprawdzającym się w piosenkach 
zbliżonych klimatem do rosyjskich 
romansów. Zofia Ławrynowicz, te
goroczna laureatka Festiwalu Pio
senki Aktorskiej we Wrocławiu, to 
subtelna interpretatorka tych wier
szy-piosenek, w których mowa o de
likatnych odcieniach ludzkich uczuć 
- głównie miłości - tej wyimagino
wanej i tej spełnionej. Z jej lirycznym

Dlaczego kabaret “ Potem ” nazy
wa się “ Potem ” ? Nie wiadomo, 
zwykle kabarety nazywa się pseu
donimem lub nazwiskiem gwiazdy, 
jak  “ D udek” , albo ładnym, 
dźwięcznym, dobrze się ko jarzą
cym rzeczownikiem, np. “Egida” . 
Dobra też jest nazwa typu “Piwni
ca pod Baranami” - sensowna, trochę

T e ra z  "P O T E M "
kochanka, mąż odkrywa ten ro 
mans i zabija ich i siebie. Albo: 
zbój Dyliżans postanawia się po
prawić, ale potem zmienia zdanie i

trochę dwuznaczna i przy okazji za
wiera adres. Ale “Po tem ” ? Po 
czym? Może zielonogórscy kabare
ciarze uważają, że ich przedstawie
nia zapowiadają to, co nastąpi, gdy 
widzom znudzi się zabawa w śmi
chy-chichy z polityków i śmiech 
przez łzy z niedoli swojej, emery
tów, rencistów i rzeczników praso
wych, którzy muszą tłumaczyć, co 
pan prezydent chciał powiedzieć. 
Jeśli ktoś oczekiwał tego rodzaju 
żartów w czwartkowy i piątkowy 
wieczór, 29 i 30 września, gdy ar
tyści z Zielonej Góry prezentowali 
się w Teatrze Ziemi Rybnickiej,  
przeżył rozczarowanie. Dowcipów 
politycznych nie było wcale, po
nieważ kabaret “Potem ” zajmuje 
się wyłącznie problematyką ponad
czasową, nie zależną od szerokości 
geograficznej i w ogóle uniwersal
ną. Oto przykłady: Pelargonia ma

lirycznym głosem i talentem znakomicie 
kontrastowały dramatyczne interpre
tacje Krystyny Świąteckiej - niegdyś 
członkini /razem ze Stefanem Brzo
zowskim/ grupy “Niebo” . Andrzej 
Czamara wyczarowywał ze swej gi
tary ozdobniki, które tworzyły wła
ściwe tło i głębię dla głosów trojga 
solistów.

Nie wierzę, że w Rybniku tylko 
trzydzieści osób chce słuchać poezji 
śpiewanej. Może termin był źle do
brany, a może pora zbyt późna - 
szczególnie dla młodzieży, natural
nego sprzymierzeńca tej dziedziny 
sztuki wokalnej. “Co mam zrobić 
bez siebie, bez słów, jak żyć?” - pyta 
w przepięknie wykonanej piosence 
trio Ławrynowicz - Świątecka - 
Brzozowski. Pytanie to noszą w so
bie i adresują w jesienną, rybnicką 
noc do nieobecnych na tym spotka
niu miłośników poezji.

GRZEGORZ WALCZAK

znowu stosuje przemoc. Lub też 
taki przykład: Jacuś je s t  świnią. 
Wydaje się, że Jacuś przestaje być 
świnią, ale okazuje się, że nie. Czy

może być problem atyka bardziej 
uniwersalna, znajoma wszystkim 
ludziom na naszym błękitnym glo
bie? Oczywiście każdy z tych pro
blemów ilustruje odpowiednio roz
brajająco śmieszna scenka, zawsze 
poprzedzona wprowadzającym w 
sytuację komentarzem, np.: “Jacuś 
umiera. Jacuś jest świnią i nikt go 
nie żałuje” . Przypomina to trochę 
niemy film z planszami zapowia
dającymi rozwój akcji.

Program kabaretu  “ Potem ” to 
powiew świeżości i odrobina lu
ksusu dla każdego, kogo nudzą 
żarty z tego co mówi prezydent i 
czego nie mówi premier, a także 
dowcipy o seksie - czysta, absur
dalna zabawa, o świetnym tempie, 
przerywana co chwila wybuchami 
śmiechu z widowni. Śmiechu tym 
zdrowszego, że nie z konkretnych 
osób, ale z człowieka - czyli z nas 
samych. Miły wieczór, dobra zaba
wa - kabaret “Potem” powinien go
ścić w Rybniku często.

K. MICHALAK

" P I O S E N K A  J E S T  D O B R A  
N A  W S Z Y S T K O "

Rzeczywiście, “piosenka jest do
bra na wszystko”, pod warunkiem, 
że jej autorami są Jeremi Przybora i 
Jerzy Wasowski. Publiczność, która 
w połowie wypełniła salę Teatru Zie
mi Rybnickiej na programie kabare
towym pt. “Prysły zmysły” w wy
konaniu sześciorga aktorów  Tea
t ru  im. J a n a  K ochanowskiego z 
Opola, nagrodziła uprzejmymi okla
skami ten spektakl. Zapewne ciepły 
liryzm “starszych panów” spowodo
wał, że oklaskiwano widowisko źle 
wyreżyserowane i słabo zagrane, nie 
mówiąc już o przeciętnych warun
kach głosowych aktorów. Trudne za
danie przymiarki do legendarnych 
już interpretacji Kaliny Jędrusik, 
Barbary Kraftówny,
Mieczysława Cze
chowicza i innych, 
pogłębiły jeszcze 
kłopoty techniczne 
z odtwarzaniem 
piosenek z półplay- 
backu.

Nie był to jednak 
czas stracony. Świat 
“ starszych panów” 
jest poruszany, na
pędzany i ogrzewa
ny energią miłości.
To nic, że “prysły 
zmysły”. Siła miło
ści, od tej pierwszej 
- najszczerszej, po 
tą u ciepłej wdówki 
i starszego pana 
sprawia, że “najpro
stsze postulaty wio
sny” muszą zostać 
spełnione, choćby 
ktoś sobie obiecywał, że “nie pójdzie

tej wiośnie na rękę, a serce w żadną 
mu nie wrośnie panienkę”.

I choć nie ma już “Kabaretu star
szych panów”, w ich tekstach i melo
diach pozostały dyskretny czar 
mówienia o wszystkich zawiłościach 
uczuć, delikatność oraz pełen humo
ru dystans względem przemijania. 
Ten nieco staroświecki - a szkoda, a 
szkoda - urok dwóch dżentelmenów 
doskonale zrozumiała autorka sceno
grafii, która ubrała aktorów - narra
torów w pumpy etc., dzięki czemu 
spektakl można było oglądać jak 
film z epoki Jadwigi Smosarskiej i 
Eugeniusza Bodo: nic to, że taśma 
skacze i trzeszczy, skoro wzrusza.

GRZEGORZ WALCZAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Konflikt o 
Śląsk Cieszyński

Burmistrz Cieszyna wita na dworcu PKP prezydenta RP Ignacego Mościckiego

Abecadło
Rzeczy

Śląskich

W średniowieczu Śląsk Cieszyński, 
podobnie jak cały Śląsk, przechodził ko
lejno pod wpływy Czech a od 1526 Au
strii. Jednak w latach czterdziestych 
XVIII wieku, po wojnach śląskich między

tyczącą sąsiedzkiej granicy. Ziemie, na 
których przeważała ludność polskoję
zyczna przydzielono Polsce, tak więc w 
zasadzie cały historyczny Śląsk Cieszyń
ski miał należeć do Polski. W ten sposób

złożyła skargę do Rady Najwyższej kon
ferencji pokojowej w Wersalu, gdzie 
obradowano nad kształtem powojennej 
Europy. Rada przyjęła skargę, przysłała 
na Śląsk Cieszyński obserwatorów, po 
czym 28 lipca 1920 roku, wbrew sytua
cji etnicznej, wyznaczyła na rzece Olzie 
granicę między Polską a Czechosłowa
cją. Poza Ojczyzną pozostało wtedy 
około 140 tysięcy ludzi przyznających 
się do narodowości polskiej. Ten kon
flikt graniczny wpłynął na stosunki poli
tyczne między obu państwami w całym 
okresie międzywojennym.

Mijały jednak lata i nadszedł wrzesień 
roku 1938, kiedy agresywna polityka hi
tlerowskich Niemiec doprowadziła do 
“konferencji monachijskiej”, gdzie mo
carstwa europejskie w imię “pokoju za 
wszelką cenę” postanowiły pozwolić Hi
tlerowi na zajęcie części Sudetów. Słaba 
militarnie i opuszczona politycznie Cze
chosłowacja zostaje postawiona przed 
faktem dokonanym i 1 października 
1938 roku wojska niemieckie dokonują 
zajęcia jej ziem “w majestacie prawa.” 
Sytuację wykorzystuje Polska, i następnego

następnego dnia, czyli 2 października 1938 
roku, zajmuje zbrojnie część Śląska Cie
szyńskiego zwaną potocznie “Zaol
ziem”, która pomiędzy styczniem 1919 
a lipcem 1920 roku została jej odebrana 
przez Czechów. Tak więc Polska niejako 
odegrała się za konflikt sprzed lat. Kres 
temu konfliktowi położył wybuch II 
wojny światowej.
Wydarzenie z 2 października 1938 roku 
nie przysporzyło Polsce chwały na mię
dzynarodowej arenie, posądzono nawet 
władze polskie o sprzyjanie Niemcom i 
ich polityce. Ten wątek będzie później

często wracał w dyplomatycznych dys
kusjach nad statusem powojennej Pol
ski.

Po 1945 roku między PRL, a CSSR 
przywrócono linię graniczną z lipca 
1920 roku. I to jest jedna z przyczyn po
nownie złych stosunków pomiędzy Po
lakami a Czechami, których nie można 
było zmienić w uciążliwych czasach “so
cjalistycznego braterstwa”. O złym obra
zie Polaka wśród Czechów przekonywa
łem się każdorazowo podczas tranzyto
wych podróży do Austrii, kiedy musia
łem obcować z czeskimi celnikami i

Orkiestra Wojska Polskiego czekająca na przyjazd do Cieszyna marszałka Rydza 
Śmigłego i prezydenta RP Ignacego Mościckiego, którzy w październiku 1938 
roku dokonali oficjalnego włączenia Zaolzia do Polski. / Unikalne i nigdzie dotąd 
nie publikowane zdjęcia pochodzą ze zbioru ks. Karola Bardonia z Cieszyna/

między Austrią i Prusami, większość Śląska 
została włączona do Prus, a jedynie 
Śląsk Cieszyński pozostał przy Austrii. 
Było tak do 1918 roku, kiedy po wojnie 
światowej monarchia austriackich Habs
burgów przestała istnieć. Na gruzach tej 
monarchii powstały nowe państwa - Re
publika Austrii, Węgry, Czechosłowa
cja, zaś ziemie polskie byłego zaboru 
austriackiego wróciły do odrodzonej 
Polski. Śląsk Cieszyński, będący od 
1526 do 1918 roku pod panowaniem 
Austrii, nie należał de facto do ziem za
boru austriackiego. Komu zatem przy
znany zostanie Śląsk Cieszyński - Pol
sce czy Czechom? Politycy nowopow
stających państw, Polski i Czechosłowa
cji, chcąc uniknąć przewidywanego kon
fliktu o granice, spotkali się 5 listopada 
1918 roku. Podpisano wtedy umowę dotyczącą

powiaty bielski, cieszyński i frysztacki 
zostały uznane za część ziem polskich, a 
tę część polskiej linii granicznej uznano 
wtedy za najbezpieczniejszą i obsadzono 
je tylko nielicznymi garnizonami młode
go wojska polskiego. Mniemanie to jed
nak okazało się błędne, kiedy 23 stycz
nia 1919 roku wojska czechosłowackie 
zaatakowały znienacka polskie posterun
ki graniczne i zajęły prawie cały Śląsk 
Cieszyński, w tym takie miasta jak Sko
czów, Ustroń, Wisłę i Bielsko. Atak ten 
był dla Polski “ciosem w plecy”, trwało 
bowiem powstanie wielkopolskie, kon
flikt z Niemcami o granice na linii całe
go Górnego Śląska oraz Warmii i Mazur, 
zaś na wschodzie mieliśmy niepewne 
granice z Rosją bolszewicką i Ukrainą. 
Na agresję wojsk czechosłowackich Pol
ska nie odpowiedziała zbrojnie, lecz Oficerowie Wojska Polskiego na cieszyńskim tynku 2 października 1938 roku.

służbami granicznymi. W 1989 roku w 
Czechosłowacji starsi ludzie przekony
wali mnie jeszcze o zagrożeniu jakie 
stwarza dla Polski “Solidarność” i ame
rykańska kinematografia /sic!/. Również 
w październiku 1990 roku w Czeskim 
Cieszynie byłem świadkiem ulicznego 
zbierania podpisów pod petycją o ogra
niczenie przejazdów przez granicę dla 
Polaków, co opisywałem swego czasu w 
“Gazecie Rybnickiej” /GR 15, 
21 .XI. 1990, s.5/.

Dzisiaj jednak kiedy tygodniowo dzie
siątki tysięcy Czechów przyjeżdża na 
zakupy do Cieszyna i nikt im tego nie 
utrudnia, a wprost przeciwnie, można 
mniemać, że “konflikt o Śląsk Cieszyń
ski” przemija.

MAREK SZOŁTYSEK

Utopek 
 z Wielopola
“Jutro jest sobota, ida z Tadkym i 

Hajnelym kaczki wyganiać na pajto
ku” - kwolił sie Zeflik synkom na 
wielkij pauzie w szkole. “Obiecoł 
nom feszter Paszynda i tyn goniorz 
Bober, że nom za to dajom na bilety 
do cyrku, kery prawie do Rybnika 
przijechoł. Wczoraj ech był na targo
wisku jak te namioty stawiali, godom 
wom, że takigo tu jeszcze niy było. 
Sztyry masty mo tyn cyrk, a wiela 
tam majom tych elefantow - ni ma co 
godać”. - Tela tego tyn Zefek nago
doł, że wszyjscy chcieli iść te kaczki 
wyganiać, ale yno trzech synkow 
wybroł tyn feszter. Jak jo to usłyszoł 
zaroski żech poszukoł na placu Hu
berta, tego synka od Bobra, bo 
chcioł żech sie dow iedzieć czy to 
jest prowda. Hubert mi wszystko po
łosprowioł jak to tymu było. “Przija
dom - padoł mi Hubert - jutro do fe
sztra Paszyndy jakiś asy z Rybnika, 
bo już wszystki kaczki na Rudzie i 
na paruszowskim stawie wystrzylali. 
Zaprosiył ich na swoji stawy Hanys 
Ośliźlok, bo bezmała tam pełno ka
czek i łysków ryby mu chytajom. Wi
dzioł tam tyż na wieczór dwie siwe 
czaple stoć we wodzie, a te doprow
dy umiom ryby chytać. Moj tata tyż 
idzie na tyn gon, bo kaj by tam bez 
niego mogli do kaczek strzylać, kto 
by te postrzylane kaczki w tych szu
warach poznajdowoł, jak niy nasza 
Bella. Wiysz chyba, że moj tata mo 
nojlepszego psa na kaczki. Tak po 
prowdzie to jest suka i tela już rostomajntych

roztomajntych medali i dyplomów zebra
ła, że cołko jedna ściana w izbie jest 
tym postrojono. Jutro po połedniu 
majom do tych kaczek strzylać, bez
toż Paszynda i moj tata byli wczora u 
Ośliźloka co by to obgodać. Spotka
li po drodze Tadka i Zefka i pedzieli 
im co by jeszcze jednego synka 
wziyni ze sobom, żeby w sobota te 
kaczki wyganiać z chaszczy na pajto
ku.” Tela mi tego Hubert pogodoł. 
Teraz żech już  w iedzioł co nos z 
“Żabkom” czeko. Trzeba zawczasu 
dać znać Utopkowi, bo nom wszystki 
kaczki w W ielopolu wystrzylajom. 
Jak na fesztrowni w Wielopolu był 
tyn stary feszter, Orawiec, 
to nom żodyn pod lasym 
butlu niy robiył. Chodziył 
tyż po lesie i po wsi z tom 
tuplowom na plecach, ale 
on tam czego inkszego pa
trzył. Strzyloł przeważnie 
szpontami z flaszek, to tyż 
nojwiynkszy profit to miała 
śniego spółdzielnia spożyw
ców. Teraz jak  tyn Norbet 
prziszoł na fesztrownia, to 
co chwila kańś pukali z tym 
Bobrym. Niy dojść tego, to 
im sie zachciywo jak ichś 
asow z Rybnika sproszać.
Jak to nasz Utopek Magierka 
usłyszoł, był cołki furt. Ale 
od czego som utopki na sta
wach, już one wiedziom co 
trza zrobić. M agierka pozganioł 
wszystkie kaczki i łyski z pajtoka i 
tych drugich stawow, a potym im po 
swojimu wszystko połosprow ioł. 
Musiały to kaczki pojońć, bo wczas 
rano w ta sobota fechtły sie wszystki 
i poleciały do tego stawu w lesie

miyndzy Podlesiym  i M łynami. 
Szpyndlowiec my na tyn stow goda
li. Rosło tam tela sitów i rostomajn
tych chaszczy, że tam by żodyn pies 
ich niy wyniuchoł. Tam tyż sie wszy
stke te kaczki pochowały, jak im uto
pek przikozoł. Niy poradziyli my sie 
doczkać, co to bydzie po połedniu. 
N iyjbardzi sie “Żabka” nerwowoł, 
bo był zżyty z tymi ptokami i żol mu 
ich było.

Hanys już  chodziył po grobli 
miyndzy stawami, jak prziszoł Pa
szynda i Bober z tom swojom Bel
lom. Prziśli tyż te nasze komple, co 
chcieli na te bilety do cyrkusu zarobić

zarobić. Siedzieli my w krzokach po dru
gij stronie stawu i wszystko my wi
dzieli. Strach my yno mieli, że mo
gymy oberwać szrotym jak zacznom 
strzylać, ale wiedzieli my, że niy by
dzie do czego. Niy twało długo jak 
przijechało auto od Rybnika i wylazło

wylazło śniego trzech basetloków i dwa 
psy. Za jakoś chwila było drugi auto 
i juzaś jakiś dwa panoczki wyleźli. 
Był to bezmała jakiś syńdzia i jego 
brat dochtor. Potym jeszcze przije
chali jakiś dyrektory ze zjednoczynio 
wynglowego. Tego jednego to my z 
widzynio poznali, bo tych żużlow
ców mioł pod sobom. Podany był do 
tego francuzkigo generała i tyż mioł 
taki klupaty kichol jak łon. Nom sie 
już ścigało w tych krzokach siedzieć, 
ale twardo siedzymy, bo my byli cie
kawi co to z tego bydzie. Jak na 
ujma w iecznie macali te goniorze. 
Wyciongali z tych aut te swoji tuplo

wy, a potym chyba “obulili” 
jedna flaszka i coś tam tyn 
nojwyższy fazolił w iecznie 
zanim ruszyli ku pajtoku. Po
tym poustawiali sie na grobli 

i kozali tym naszym kamratom 
lyść do tych sitow i kijami trza
skać po charpyńciach. Boroki 
te synki - budowali jak yno po
radziyli, ale nic niy chciało wy
furgnyć. Puściyli tyż potym te 
swoji psy do pomocy, ale tyż 
nic niy pomogło. Hanys i tyn 
nasz feszter byli nerwowi jak 
diosi, bo to gańba posproszać 
takich asów, a tu nic jak  na 
złość niy wyleci do luftu. Jak 
tyn jedny bachrocz padoł: 
“Ośliźlok, idź po tego swojigo 
pawia i ciepni go do góry, moż

no wtedy co ustrzelymy” - to my niy 
umieli wytrzimać ze śmiychu. Potym 
sie zaś wszyjscy zeszli do kupy i ju
zaś flaszki bulyli. Coroz weselij tam 
było na tyj grobli, a na koniec Tadek 
i Zefek musieli te prozne flaszki do 
gory ciepać, a te panoczki do nich

Czesi zakończyli 
Dni Muzyki Kameralnej 

i Organowej
Sobotni koncert w bazylice za

kończył Dni Muzyki Kameralnej i 
O rganow ej. W ystąpił czeski chór 
“Komensky” oraz profesor konser
watorium w Ostrawie Aleś Rybka. 
“Kom ensky” od 1987 roku w spół
pracuje z n iedobczyckim  chórem  
im. A dam a M ick iew icza, w iele 
razy koncertował w Rybniku, a te
raz, po raz pierw szy, w kośc ie le  
św. Antoniego. Aleś Rybka zapre
zentow ał u tw ory B acha, a także 
je d n ą  w łasną kom pozycję. D yry
gent chóru im. Adama M ickiew i
cza, W acław M ickiew icz, pow ie
dział nam, że ostatn i koncert Dni 
M uzyki O rganow ej m iał bogaty, 
różnorodny program  i godnie za
kończył festiwal.

/K ./

strzylali. Bella od Bobra zarozki do 
wody w skoczyła, bo m yślała, że 
kaczka spadła. Za jakoś chwila przi
niosła rychtyk kaczka w pysku, tela 
że z guminu, tako nadmuchano. Tyn 
pierzin “Żabka” przinios jom ze so
bom z chałpy, żeby trocha szpasu na
robić. Od tego czasu mieli my spokój 
ze strzylaniym do kaczek.

B. DZIERŻAWA

Utopek na gonie

Zamiast do kaczek... strzylali do flaszek.
Rys.: B. Dzierżawa

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

I NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO.
Przedmiotem przetargu jest:
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku-Kamieniu przy ul. 
Willowej 28 stanowiącej własność Gminy miasta Rybnika.
Nieruchomość zabudowana zapisana jest w KW 646 Rzędówka parc. nr 1990/54 
K.m. Leszczyny dod. Kamień obręb Kamień o pow. 1135 m2.
Działka obwarowana jest służebnością drogi na rzecz parcel oznaczonych numera
mi 3219/54 i 3220/54 K.m. i Leszczyny obręb Kamień.
Wartość składnika budowlanego 227.754.000,-zł
Wartość składnika gruntowego 79.570.000,-zł

Cena wywoławcza 307.320.000,-zł
Najem lokalu użytkowego położonego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Pl. 
Pokoju 1c o pow. 168,0 m2 na stawkę miesięczną czynszu za 1 m2 pow. lokalu 
użytkowego na działalność handlowo-gospodarczą.
Cena wywoławcza wynosi 35 tys. zł/1 m2 pow. użytkowej z obowiązkiem na
liczenia podatku od towarów i usług tzw. VAT w wys. 22 proc.
Wizja nieruchomości i lokalu użytkowego w dniu 21 października 1994 r. od 
godz. 9.00 do godz. 11.00.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium na sprzedaż w/w nie
ruchomości w wys. 10 proc. ceny wywoławczej, natomiast na najem lokalu użyt
kowego wadium wynosi 10.000.000 zł, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 
przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wys. 100 tys. zł od jednej pozy
cji przetargu.
Przetarg nastąpi 24 października 1994 r. o godz. 10.00 w sali nr 37, na I pię
trze w budynku Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nie
ruchomości i odpłatności czynszowej lokalu.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wy
grywającego przetarg.
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.

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza

OFERTOWY PRZETARG NA PRACE GEODEZYJNE Z ZAKRESU 
EWIDENCJI GRUNTÓW

Dla obrębów ewidencyjnych KŁOKOCIN, SMOLNA i ZAMYSŁÓW
Rozliczenie klasyfikacji gruntów, sporządzenie wykazu zmian gruntowych, uzu
pełnienie rejestrów gruntowych, sporządzenie zawiadomień dla Wydziału Finan
sowego, sporządzenie wykazu gruntów wg grup rejestrowych, wkreślenie do map 
ewidencyjnych nowej klasyfikacji gruntów dla 1034 ha.
Oferty należy składać do dnia 13 października 1994 r.
Rozpatrzenie ofert odbędzie się dnia 14 października 1994 r. w Urzędzie Miasta 
Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Do oferty należy dołączyć kosztorys wstępny.
Termin zakończenia prac ustala się na dzień 23 grudnia 1994 r.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od prze
targu bez podania przyczyn.

K rym inałki

Przepiła 
pieniądze córki

Pewnego dnia na początku w rze
śnia policjanci zauważyli przed bu
dynkiem Komendy Rejonowej 
dziewczynkę, która stała tam dłuższy 
czas aż do wieczora. Gdy zaczęli ją  
wypytywać co się stało, dziewczynka 
powiedziała, że została wyrzucona z 
domu. Policjanci postanow ili to 
sprawdzić. Wzięli ją  do radiowozu i 
pojechali do miejsca zamieszkania. 
Tam okazało się, że matka i ojczym 
są pijani. Na widok policji zaczęli 
krzyczeć, a przestraszona dziew
czynka schowała się za plecy poli
cjantów. Opiekunowie dziecka po
wiedzieli: “Lepiej ją  zabierzcie, bo w 
domu może coś się jej stać”. Dziew
czynkę umieszczono więc w Ośrod
ku Pomocy Wychowawczej na Żuż
lowej. Następnego dnia zaczęła ona 
opowiadać o stosunkach panujących 
w domu.

8

- Gdy rodzice piją to ja  mam post, 
nie wolno mi nic jeść - mówiła. Ale i 
tak nie jest tak źle. Mogę iść do ła
zienki napić się wody.
D ziew czynka w czasie wakacji 
uzbierała ok. 1 mln zł na wyjazd na 
“zieloną szkołę”. Matka i ojczym za
brali jej te pieniądze i przepili w cią
gu jednego popołudnia. Była bardzo 
rozżalona, że nie będzie mogła wyje
chać. Termin rozpoczęcia “zielonej 
szkoły” był tuż, tuż. Sierżant An
drzej Rula z rybnickiej policji skon
taktow ał się szybko z dyrektorem  
szkoły, w ychow aw czynią i opieką 
społeczną przy Urzędzie Miejskim. 
M aria K ufa-Skorupa pom ogła w 
uzyskaniu pomocy finansowej mia
sta. Dziewczynka wyjechała na “zie
loną szkołę” i obecnie tam przeby
wa. Jej sytuacja rodzinna jest bardzo 
trudna. Już wcześniej w miejscu za
m ieszkania doszło do interw encji 
policji. W sądzie toczy się sprawa 
opiekuńcza.
Rodzice dziewczynki rozwiedli się z 
winy matki. Ojciec mieszka w Kato
wicach. Jest rencistą i płaci niewiel
kie alimenty. Jak widać, z tych pie
niędzy córka niewiele korzysta.

/jak/

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

Rybnik, tel. 23-710  k o n k u re n cy jn e  c e ny! 
u l. Chrobrego 19  Zapraszamy do współpracy!

W razie potrzeby

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

Okaż serce
Fundacja Przyjaciół Dzieci z Choro

bami Serca wspierająca Oddział Kar
diologii Dziecięcej Wojewódzkiego 
Ośrodka Kardiologii w Zabrzu prowa
dzi wraz z Pocztą Polską na terenie wo
jewództw katowickiego, bielsko-bial
skiego i częstochowskiego akcję 
OKAŻ SERCE. We wszystkich urzę
dach pocztowych znajdują się specjal
ne blankiety wypełnione na kwotę 
10.000,-zł i opatrzone numerem konta 
fundacji. Organizatorzy mają nadzieję, 
że ci wszyscy, którym los małych pacjentów

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 7 do 13 października apteka przy ul. 
Pzemysłowej 16, Rybnik-Paruszowiec, tel. 22-834

T A P E T Y
Nowo otwarty specjalistyczny sklep oferuje 

największy wybór tapet na Śląsku, najlepszych firm 
krajowych i zagranicznych oraz okleiny samoprzylepne 

firmy “ALKOR” - nr 1 w Europie.
Wzornictwo dla każdego, od tradycyjnego do bardzo nowoczesnego. 

Ponadto fototapety, kleje, paski i inne artykuły. 
Ceny konkurencyjne.

RYBNIK, PL KOPERNIKA 2, "PEWEX" l p.

pacjentów z chorobami serca nie jest obo
jętny, chętnie taki blankiet wypełnią i 
wyślą. Spodziewany dochód z pomyśl
nie przeprowadzonej akcji pozwoliłby 
na zakup echokardiografu, urządzenia, 
które w sposób nieszkodliwy i bezbole
sny, a co najważniejsze, bez najmniej
szego ryzyka umożliwia postawienie 
pełnej i szybkiej diagnozy. Dysponują
cy doskonałą kadrą medyczną oddział 
jest w stanie leczyć pacjentów na świa
towym poziomie. Niestety, obecne wy
posażenie nie pozwala w pełni wyko
rzystać tego potencjału. Apelujemy 
więc o OKAZANIE SERCA. 
FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIE
CI Z CHOROBAMI SERCA 
Siedziba: Klinika Kardiologii Dzie
cięcej Śląskiej A.M.
41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2, tel. 
71-34-01
Konto: Bank Śląski SA-BSK OI Za
brze 319809-204323-132 
Adres fundacji: 41-800 Zabrze, ul. 
Wolności 262, tel. /03/ 171-33-021

Nowe sklepy
* W Rynku otwarto sklep “Magnum”, 
oferujący odzież
* W kamienicy narożnej na rogu 
Rynku i ul. Sobieskiego powstał sklep 
muzyczny “Takt” sprzedający nagrania 
i T-shirty
* Artykuły gospodarstwa domowego 
można nabyć w nowym sklepie 
"Andal" przy pl. Wolności

Przeceny
* Sklep przy ul. Sobieskiego 32 obniżył 
ceny letniej odzieży
* W “Fudalim” przy placu Wolności 
można kupić przecenione buty
* Sklep odzieżowy, mieszczący się w 
budynku na rogu ul. Łony i pl. 
Wolności, oferuje przecenioną odzież 
letnią

/K /

KREDYTY GOTÓWKOWE
dla ludności

od 5 do 30 milionów
Rybnik-Boguszowice, Os. Południe 37 (Dom Górnika), 

tel.39-21-34 lub 230-31 w 5134,
Żory, ul. Rybnicka 34,

Leszczyny, Dom Kultury, tel. 311-239 w. 2.

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

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

"KORPOS" sp. z o.o.
44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel./fax (0-36) 27-395, telex 732-604

zap rasza  h u rtow n ie  i sk lep y
do nowo otwartego składu fabrycznego

konserw mięsnych 
produkcji Z.M.S. Bydgoszcz

w godz. od 8.00 do 16.00 Zapraszamy!

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 87,2 85,6 135,6 69
Powstańców 2 83 81 115-125 66
TARG 7 9 -8 9 8 5 -8 7 125-138 67-71

Owoce/Warzywa pomidory papryka winogrona ziemniaki

Cytrusek 30 35 32 4,5

Raciborska 15 35 29 34 4,5
TARG 1 8 -2 5 2 0 -3 5 2 5 -2 8 4

Spożyw cze masło cukier jajko mąka

Jan Noga 14 13,5 3 7

H erm es 14,5 15 3,2 7,5

TARG 13 -13,5 12,5-13,3 2,2-3,2 6,8 -7

W aluty dolar marka czeska francuska

Pewex duży 22900\23150 14800\14980 797\807 4300\4400
Delikatesy, ul. Miejska 22900\23150 14800\14900 800810 4320\4400
Gallux, Rynek 22900\23150 14750\14900 790\805 43004400

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zwycięska drużyna koszykarek Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego wraz z prowadzącymi 
ją  Kazimierzem Mikołajcem i Mirosławem Orczykiem. Zdj.: wack

trudnym i wyma
gającym. W 
hali widowi
skowo-spo
rtowej w  Bo
guszowicach 
zjawili się ci 
najwierniejsi 
kibice żeń
skiej koszy
kówki, pa
miętający je
szcze występy 
d r u ż y n y  
ROW-u w ko
szyka r ski e j  
ekstraklasie.
Nie było nie
stety p laka
tów anonsują
cych ten 
mecz, toteż 
publiczności 
było raczej niewiele.

Po emocjonującym i ciekawym 
meczu, rybniczanki pokonały aka
demiczki z Krakowa 73:65, prze
grywając po I połowie 27:35. W 
pierwszej części meczu młody zespół 
RMKS-u grał bardzo nerwowo i nie
co chaotycznie, nie wykorzystując 
wielu okazji do zdobycia punktów, 
często tracąc piłkę po niecelnych podaniach

Orczyka z czasem uspokoiły grę i 
systematycznie odrabiały straty, do
prowadzając do remisu w połowie 
drugiej części meczu. Końcówka na
leżała już  do rybniczanek, które 
wspomagane dopingiem publiczno
ści uzyskały bezpieczną przewagę.

Dobry mecz rozegrały młode za
wodniczki Danuta Sęk i Agnieszka 
Kuszka, a nieodzowną dozę rutyny i

stadionie przy ul. Gliwickiej.
Punkty dla zespołu RMKS-u zdo

były: Joanna Kałus 1, Danuta Sęk 
14, Agnieszka Grelak 11, Grażyna 
Szulik 1, Agnieszka Kuszka 14, 
Gabriela Czapelka-Fulbiszewska 
17, Agata Tomaszewska 13, Ga
briela Troszka 2, Ewa Pryciak 0, 
Agata Kuśmirak 0.

Ch

 Koszykówka 
doświadczenia wniosły do zespołu 
Grażyna Szulik i najskuteczniejsza 
zawodniczka drużyny Gabriela  
Czapelka-Fulbiszewska. Wszystko 
wskazuje na to, że rybnicki zespół 
sprawi swym kibicom i sponsorom 
jeszcze wiele radości. Jedno nie ule
ga wątpliwości - w sobotę w Bogu
szowicach było więcej emocji niż w 
ciągu całego sezonu żużlowego na

W minioną sobotę drużyna koszy
karek Rybnickiego Młodzieżowego 
Klubu Sportowego zadebiutowała 
w rozgrywkach ligowych. W inaugu
racyjnym spo
tkaniu rybni
czanki spo
tkały się z 
drużyną AZS-
u Kraków, ry
walem trudnym

podaniach. I choć krakowianki uzyska
ły już kilkunastopunktową przewagę, 
rybniczanki prowadzone przez Kazi
m ierza Mikołajca i M irosława

Koszykówka  Koszykówka

O b iecu jący  d e b iu t  
koszykarek  RM KS

Kronika policyjna

Spawacz włamywacz
W nocy z 24 na 25 września wła

mano się do spawalni na terenie bazy 
Rybnickich Służb Komunalnych. Po 
wycięciu otworu w szybie sprawca 
otworzył okno i skradł komplet węży 
i palników spawalniczych oraz re
duktory tlenu i acetylenu o wartości 
5 mln zł.

Złodziej - posadzkarz
Między 24 a 26 września z remon

towanych pomieszczeń kawiarni w 
budynku Teatru Ziemi Rybnickiej 
przy ul. Wysokiej skradziono 27 
opakowań płytek podłogowych. 
Straty wyniosły ok. 10 mln zł.

Samobójczy skok
26 września o godz. 4.30 z balko

nu na VII piętrze bloku przy ul. Cha
browej wyskoczył 36-letni mężczy
zna. Samobójca poniósł śmierć na 
miejscu.

Przez okno po wieżę
27 września między 17 a 22 na ul. 

Basisty nieznany sprawca włamał 
się do domku jednorodzinnego. 
Wszedł do środka po wypchnięciu 
okna kuchennego. Skradł wieżę 
“Sony” , 65 płyt kompaktowych, 5 
kaset video, 5 mln zł i 2 butelki wód
ki koszernej. Straty wyniosły 31 mln 
zł.

Obrót bezgotówkowy
27 września jednemu z mieszkańców 
Domu Górnika przy ul. Śląskiej 
skradziono z szafki książeczkę cze
kową. Złodziej zrealizował 4 czeki 
na sumę 4 mln zł.

Trzaśnięta karetka
27 w rześnia na skrzyżowaniu ulic 
Zebrzydowickiej i Kotucza fiat 126 
p nie udzielił pierwszeństwa przeja
zdu karetce pogotowia ratunkowego 
z Rydułtów. W wyniku wypadku po
tłuczeń głowy doznała sanitariuszka, 
którą odwieziono do szpitala do Ry
dułtów.

Pożar domku
29 września powstał pożar w budyn
ku jednorodzinnym przy ul. Adam
skiego. Spaleniu uległo wyposażenie 
mieszkania oraz dach. Straty wynio
sły 200 mln zł. Praw dopodobną 
przyczyną pożaru było zaprószenie 
ognia.

Trzech na raz
28 września na ul. Raciborskiej pro
wadząca samochód renault 19 kobie
ta nie zachowała ostrożności w cza
sie jazdy i doprowadziła do zderze
nia z trzema innymi autami - fiatami 
125 p i renault clio.

Młodo zaczynają
30 września o godz. 2.30 policjanci 
zatrzymali sprawców włam ania do 
sklepu warzywno-owocowego przy 
ul. Wandy. Złodzieje weszli do środ
ka po wyłamaniu drzwi. Okazało się, 
że są nimi dwaj chłopcy w wieku 10 
i 11 lat. Łup został odzyskany.

Koziołkowanie w trabancie
29 września ok. 21.00 na ul. Raci
borskiej dwudziestodwuletnia kobie
ta prowadząca trabanta podczas wy
przedzania rowerzysty straciła pano
wanie nad pojazdem. Trabant prze
koziołkował i zjechał na prawe po
bocze.

Daleko nie uciekli
30 września o godz. 13.10 w sklepie 
spożywczym “Noga” przy Rynku za
trzymano dwóch sprawców kradzie
ży. Ponad pół godziny wcześniej 
skradli oni w sklepie przy ul. Po
wstańców pięciokilogramową puszkę 
szynki “Krakus” o wartości ok. 800 
tys. zł. Złodziei zatrzymał pracownik 
sklepu wraz z funkcjonariuszem  
Straży Miejskiej.

Biją w “Czynie”
1 października około północy na ta
rasie baru “Czyn” w Niewiadomiu 
sześciu nieznanych mężczyzn pobiło 
dwudziestoczteroletniego mieszkań
ca Niewiadomia. Napastnicy zadali 
mu dwie rany kłute ostrym narzę
dziem w klatkę piersiową i brzuch. 
Rany okazały się powierzchowne i 
nie zagrażają życiu poszkodowane
go.

Włam po sztuczne kwiatki
W nocy z 30 września na 1 paździer
nika włamano się do hurtowni przy 
ul. Zebrzydowickiej. Sprawcy urwali 
kłódki od drzwi na zapleczu i skradli 
sprzęt komputerowy oraz sztuczne 
kwiaty o łącznej wartości 100 mln zł.

Chuligan w areszcie
2 października policjanci z komisa
riatu w Boguszowicach zatrzymali 
na gorącym uczynku dw udziesto
trzyletniego mężczyznę który z 4 za
parkowanych m aluchów pourywał 
lusterka. Porysował także karoserię 
jednego z samochodów. Chuligan 
został umieszczony w areszcie.

/jak/

 Koszykówka 
Koszykarskie

przedbiegi
W sobotę 17 września w sali gimna

stycznej rybnickiej Komendy Policji 
rozegrano turniej koszykarski kade
tów z udziałem zespołów Odry Wodzi
sław, Unii Knurów i drużyny Miejskie
go Koszykarskiego Klubu Sportowego 
Rybnik. Jego organizatorami byli: 
MKKS Rybnik, firma Grambud oraz 
Rejonowa Komenda Policji w Ryb
niku. W kolejnych meczach MKKS 
Rybnik zremisował z Unią Knurów 
46:46, Odra Wodzisław zwyciężyła 
Unię Knurów 51:43 i MKKS Rybnik 
pokonał Odrę Wodzisław 67:46. W tur
nieju zwyciężyła drużyna MKKS-u 
Rybnik, drugie miejsce zajęła Odra 
Wodzisław, trzecie Unia Knurów.

Dla rybnickiej drużyny punkty zdo
byli: R. Pietrasik 25, K. Borgul 24, A. 
Kisiel 23, Ł. Mańka 10, M. Balcerzyk 
10, M. Jarmundowicz 8, R. Schinske 
4, Ł. Żyła 4, M. Klapuch 4, R. Kac
przyk 1.

Drużyna MKKS wystąpiła w tym tur
nieju już bez swych trzech podstawo
wych zawodników, którzy trafili do in
nych klubów. Dziś, 7 października, in
auguruje rozgrywki Wojewódzka Liga 
Kadetów, w której występuje 18 zespo
łów podzielonych na trzy grupy. Dru
żyny, które wystąpiły w tym turnieju 
razem z Piastem Cieszyn i MKS-em 
Mikołów i MOSM Tychy występować 
będą w tej samej grupie. Ch

List do redakcji
C z a r  k o b ie c e g o  b a sk e tu
Na początku mojego listu serdecznie 

pozdrawiam całą redakcję “Gazety 
Rybnickiej” i chciałbym się podzielić z  
redakcją oraz z czytelnikami moimi 
spostrzeżeniami dotyczącymi młodej, 
ale ambitnej drużyny RMKS-u Rybnik.

1 października br. w hali widowisko
wo-sportowej kopalni “Jankowice” za
inaugurowały rozgrywki drugiej ligi 
koszykówki kobiet. Rybniczanki w tym 
pierwszym spotkaniu spotkały się z 
drużyną AZS-u Kraków. RMKS to 
młoda drużyna, w której skład wchodzą 
jednak również doświadczone zawo
dniczki, m.in.: Gabriela Czapelka - Ful
biszewska i Grażyna Szulik. W sobotę 
w hali zjawiła się dość liczna grupa ki
biców spragnionych kobiecego baske
tu. Ci, którzy przyszli zapewne nie ża
łują. Mimo że podopiecznym Kazimie
rza Mikołajca i Mirosława Orczyka 
zdarzały się błędy, ich oglądanie było 
wielką radością, choćby ze względu na 
zaangażowanie w walkę, poświęcenie i 
oczywiście zwycięstwo. W boguszo
wickiej hali powiało młodością - 
oprócz młodych zawodniczek i trene
rów RMKS-u był również młody spi
ker - Marcin Troszka. Ja natomiast się 
przekonałem po raz kolejny, że lepiej 
zobaczyć mecz koszykówki, niż cały 
dzień oglądać telewizję. Tych, którzy 
jeszcze nie zawitali do hali, serdecznie 
zapraszam w dniu 15 października br. 
na godz. 16.30 - rywalem RMKS-u 
Rybnik będzie zespół LKS-u Cieszy
nianka Cieszyn.

RYSZARD LEONARD

Turniej
niezrzeszonych siatkarzy

Ognisko TKKF przy kopalni “Janko
wice” było organizatorem Turnieju Pił
ki Siatkowej, w którym udział wzięło 
sześć zespołów niezrzeszonych w 
Okręgowym Związku Piłki Siatkowej. 
Zwycięzcą został zespół gospodarzy, 
który wygrał wszystkie spotkania. Ze
spół ten tworzą prawdziwi pasjonaci 
piłki siatkowej, byli pracownicy kopal
ni, a wśród nich były dyrektor A. Ma
chura, były zawodnik dawnej “Silesii”

Rybnik Ł. Świerszcz, bracia P. i R. Pi
noczkowie, H. Majewski, M. Tatar
czyk i inni.

Drugie miejsce zajął młody zespół 
“Sexy Boys” /!/, zaś trzecie zespół 
“Glorki” prowadzony społecznie przez 
przewodniczącego Komisji Kultury Fi
zycznej UM w Rybniku.

Wszyscy uczestnicy otrzymali od 
organizatorów upominki rzeczowe.

/r/

Złodziejskie hobby
Coraz częściej przy okazji robienia 

codziennych zakupów zaskakiwani 
jesteśm y pojawiającym i się w na
szych sklepach urządzeniami czujnie 
śledzącymi każdy nasz krok... Poja
w ienie się tych cudów techniki w 
sklepach, jest przykrą koniecznością. 
A jak się okazuje, amatorzy cudzej 
własności są niezwykle pomysłowi. 
Pracownica samoobsługowego pawi
lonu w D.H. “Hermes” w Rybniku, 
zapytana przez nas o liczbę nieuczci
wych klientów, schwytanych na go
rącym uczynku, określiła ją  na 3-4 
osoby dziennie. K radną już siedmio- 
ośmioletnie dzieci, usiłujące w torni
strze czy reklamówce “przem ycić” 
reklam ow ane batony, mydełka, 
szampony. Najczęściej na próbach 
kradzieży przyłapywane są szesna
sto-, siedm nastolatkow ie, którzy 
szczególnie upodobali sobie drogie, 
markowe kosm etyki, posiadaniem  
których mogliby zaszpanow ać 
rówieśnikom. Szczególnie cennym 
łupem zdają się być wszelkiego ro
dzaju sery, od topionych poczynając 
na żółtych kończąc, którch smak 
specjalnie przypadł widać do gustu 
złodziejom. Na wybór “złodziejskie
go fachu” żadnego wpływu nie ma

prawdopodobnie stan majątkowy, za
możność danej osoby, gdyż obok za
biedzonych staruszków kradnących 
chleb czy mleko, zdarzają się i wy
padki kradzieży przez osoby bardzo 
zamożne, często nawet zasiadające 
na wysokich stanowiskach. Pomy
słowość w wynoszeniu “pożyczo
nych” rzeczy jest ogromna, dość po
wiedzieć, że jeden ze złodziei, które
mu udało się w ten sposób skomple
tować trzy tomy “Kroniki XX wie
ku”, został przyłapany w księgarni 
przy Zamkowej na kradzieży czwar
tego już /jak sam się chwalił/ tomu 
“K roniki” , k tórą w ynosił schowa
ną... na plecach pod letnią koszulką. 
A co robi przyłapany złodziej? No 
cóż, tłumaczy się, że zapomniał za
płacić, przez przypadek wpadły mu 
do torby kradzione rzeczy albo, że to 
ktoś złośliwie podrzucił mu dany to
war. Chyba jednak nikt zbytnio nie 
wierzy w takie historie, skoro owi 
nieuczciwi “kolekcjonerzy” trafiają 
ze sklepu wprost na komisariat poli
cji, gdzie długo i ze szczegółam i 
mogą opowiadać o swoich złodziej
skich pasjach.

ANNA BURDA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Piękne i solidne nowe ogrodzenie (róg ul. Gliwickiej i Cegielnianej) już stoi!

Przyzwyczajeni już do tempa zmian w naszym mieście zaczynamy się niecier
pliwić, obserwując rozbiórkę domu przy ul. Gliwickiej. Choć to zdjęcie wykona
liśmy kilka miesięcy temu, od tego czasu prace rozbiórkowe /mające na celu 
m.in. późniejsze wyprostowanie i poszerzenie tego fragmentu ulicy/ niewiele 
posunęły się naprzód.

A może zburzono dom do połowy tylko po to, by poprawić widoczność planszy 
reklamowej?

damiani
RYBNIK RYNEK 6

Poziomo: A / wyrób hutniczy lub kulinarny, B/pomiędzy nocą i dniem, 
C/świat z marzeń, D/niejeden w żelbecie, E/świstek do aresztowania, 
wywozu śmieci, F /w  czosnku lub w buźce dzieciaka, G/czasem ma 
spotkanie z kamieniem, H /w g wieszcza - puch marny, I/  reklamowy 
gaz, J/samochód... na kuchennym stole
Pionowo: 1/pieniężny lub satelitarny, 2/ siedzi w tynku, 3 / w wózku do 
żłobka, 4 / dawniej zawsze z bocianim gniazdem, 5/ nie dziedzic, ale 
Dziedzic, 6/ w morzu finansowego nie znajdziesz, 7/ lassa wiedzy, 8/ 
roztacza się z drapacza, 9/ na sawannie z trąbą, 10/zbójecka chustka 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: I-7, A-10, H-6, A-5, E-1, C-4; E-6, B-8, 
I-8; E-10, I-5, G-3, A-4, F-5; D-1, C-5, A-7, A -3, I-10, B-8 
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania się 
numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na 
nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” /Rynek 12, Ko
ściuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 49 z hasłem “GŁASKA NAS 
LOS NIESTETY POD WŁOS” otrzymują: JOLANTA KATUSZO
NEK, ul. Krótka 2/4, 44-238 Leszczyny oraz MAREK PĘKALA, ul. 
Chabrowa 10B/10, 44-200 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklep DAMIANI, 
Rybnik, Rynek 6

Pod znakami zodiaku

BARAN - Dyskomfort jaki odczuwasz wynika z ciągłego porównywania osiągnięć 
własnych i cudzych, a to pociąga za sobą konieczność oceny. Mniej krytycyzmu, wię
cej optymizmu, oto czego Ci potrzeba!
BYK - Pozwól, by kurz, który wznieciła Twoja nadaktywność, opadł, a zobaczysz 
wszystko we właściwych proporcjach. Okaże się, że wszystko jest na swoim miejscu i 
nie ma powodu do niepokoju.
BLIŹNIĘTA - Musisz się zastanowić jakie talenty posiadasz, a nad czym trzeba i 
warto jeszcze popracować. A swoje możliwości sprawdzisz tylko poprzez czynne włą
czenie się do akcji, której nie będziesz wprawdzie liderem, ale ważnym ogniwem. 
RAK - Znajdziesz się w sytuacji, w której potrzebne będzie neutralizowanie konflik
tów, a także organizacja grup ludzi do współpracy. Uda Ci się to znakomicie, a Two
je  zasługi nie ujdą uwagi prominentnych ludzi.
LEW - Będziesz miał okazję zaniżyć wartość współpracownika w oczach szefa, po 
to by pokazać, że jesteś lepszy. Nie zrobisz tego, czym zaskarbisz sobie wdzięczność i 
szacunek jednego i drugiego...
PANNA - Znajdziesz się w sytuacji, która w dość radykalny sposób da Ci lekcję to
lerancji. Okażesz się pojętnym uczniem, a w przyszłości... nawet nauczycielem! 
WAGA - Wzniesiesz się nieco ponad codzienność, by lepiej ją  ocenić. Pozwoli Ci to 
zorganizować swoje otoczenie tak, by nic nie zakłócało Ci ładu niepotrzebnymi 
zgrzytami. Osiągniesz to co lubisz - spokój i harmonię.
SKORPION - Pocieszanie się myślą, że inni są gorsi, wprowadza tylko atmosferę 
konfliktów, konkurencji i podziałów. Zamiast ozdrowienia, może to przynieść co naj
wyżej coraz to nowe stany przygnębienia.
STRZELEC - Zamiast natychmiast oceniać, spróbuj najpierw trochę poobserwo
wać. Okaże się, że pierwsze wrażenie wcale nie było trafne, a nowo poznana osoba 
wniesie w Twoje życie sporo pozytywnych wartości.
KOZIOROŻEC - Twoje dobre chęci mogą zostać źle zrozumiane i odebrane nie tak 
jakbyś sobie tego życzył, nie wyczuwasz bowiem cienkiej granicy między ‘jeszcze ” 
pomocą a “ju ż ” ingerencją...
WODNIK - Trudno Ci będzie znieść monotonię sytuacji, w której musisz przebywać 
z racji obowiązków. Nowe zadania, jeżeli podejdziesz do nich twórczo, mogą stać się 
jednak ożywczymi bodźcami...
RYBY -  Aby wydobyć się z chaosu myślowego, nieco staranniej porządkuj dostarczo
ne Ci wiadomości i częściej sięgaj do analogii. Sytuacje lubią się powtarzać...

Brązowo mi...
Pisanie o kolorach w czarno-białym 

piśmie jest jak gadanie o tychże ze śle
pym... Ale wychodząc naprzeciw spo
łecznemu zapotrzebowaniu odpowia
dam na skierowane bezpośrednio do 
Wróżki konkretne pytanie: jakiego ko
loru mam kupić kurtkę? Informuję 
więc, że bardzo, ale to bardzo modny 
na jesień i zimę jest kolor brązowy. 
Dawno go nie było, a jest to przecież 
kolor jesieni, cieplejszy od - też zresztą 
modnych - czerni i szarości. Modna 
jest cała gama brązów: od ciemnej cze
kolady, poprzez odcienie jaśniejsze aż 
do beżów, bardzo niekiedy rozbielo
nych. Jest jeszcze jeden modny kolor, 
który Barbara Hoff określiła jako zmie
szanie ciemnej czekolady z sokiem z 
buraków. Za wynik takiej kompozycji 
nie ręczę, ale informuję.

Ale z drugiej strony modne jest ha
sło: colour power czyli siła koloru, a 
więc ostra czerwień, żółć, zieleń. Po 
ekologicznych barwach lata, które nieco

F a ta ła c h y  z  n a s z e j  s z a fy

W oryginale strój ten prezentuje całą 
gamę brązów

nieco nam się już przejadły, może to być 
akcent bardzo ożywczy.

Wróżka

5  m in u t ła m a n ia  g ło w y  

Górnik uradowany przyszedł na 
gruba i pado:

Chłopy, synek mi sie urodził! - No 
wszyscy mu gratulowali.

Jeden pyto:
- A do kogo podobny?
- Na gęba tośmy jeszcze  wcale nie 
patrzeli!

k k k

Na dole w kopalni m łody żonkoś 
powiada kamratom:
- Przyjdźcie dziś do mnie, oblewom 
wesele, boch sie ożenił.
No i p rzy sz li. On przedstaw ił im 
swoja kobieta, ci patrzą, bierą go na 
bok i do ucha mu godają:
- Człowieku, ja k  mogłeś sie z takim 
szkaradztwem  ożenić? Małe to, 
brzydkie to, kulawe...
- Możecie głośno godać - pado żon
koś - ona i tak je s t głucho.

Ilustracje różnią się w 7 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 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-Boguszo
wic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 38 nagrodę otrzymuje: WOJCIECH CHROMIK, ul. Mglista 
19/14, 44-207 Rybnik

Śląskie
beranie

Jedni żyli z sobą, ja k  to padają, “na 
kryka”, ju ż  może z dwadzieścia lot. 
Mąż powiado: - A może by my się 
pobrali?
A żona na to:
- A m yślisz , że by nos jeszcze kto 
chcioł?

* * *

Była niedziela, a Kampowo ze swo
im chłopem poszli na przechadzka 
do ogrodu zoologicznego. Wszędzie 
się tak przypatru ją  i nadziwić sie 
nie mogą, ja k  to też te dzikie zwie
rzęta tu na Śląsku umieją wytrzy
mać. Kam powo praw ie z płaczem 
pado do chłopa:

Patrz, ten biedny tygrys, całe życie 
w takiej niewoli.
- Ale on chociaż poryczeć może 
odpowiedzioł Kampa.

k k k

Roz jedn o  m ałżeństwo poszło do 
muzeum. Przewodnik oprowadzo i 
pado:
- Tu macie państwo obraz palenia 
ostatniej czarownicy.
- Myślołby wto, że to ostatnio - pado 
małżonek stojący obok.

k k k

- Alojz, co to wczoraj było u wos za 
larm o ?  Jo m yśloł, że mi żyrandol 
na głowa zleci - pyto kamrat w gru
bie.
- Ach, w iesz, nic, ino moja staro 
chodziła na sztyrech.
- A to skuli czego?
- Ano, bo jo  przed  nią skocył pod 
stół, a ona stoła na sztyrech na zie
mi i wołała: “Alojz, jak  mi zaroz nie 
wyleziesz, to kloprem dostaniesz”. 
Ale jo  ani myśloł na je j  prośba wy
leźć.

k k k

Sędzia pyto na rozprawie:
- Dlaczego to pan i udusiła swego 
męża ręcznikiem?
- A oni by tak prędko znodli kawoł 
porządnego sznura w mieszkaniu?
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- Panie Gajda, czy wasza kobieta 
je s t w doma?
- Nie, przed trzema godzinami po
szła na pięć minut do sąsiadki.
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