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W organizm ie każdego miasta 
oświata zajmuje miejsce poczesne. 
Jeśli wziąć pod uwagę ilość p la
cówek, liczbę zatrudnionych w 
nich osób, oraz ilość dzieci i mło
dzieży do nich uczęszczających, 
okaże się, że jest to struktura naj
bardziej rozbudowana, a więc po
chłaniająca też najwięcej środków. 
Nie inaczej jest w Rybniku, gdzie 
w sferze oświaty pracuje 3,5 tys. 
osób, liczba uczniów dochodzi do 
50 tys., a w budżecie m iejskim  
trzeba było w tym roku zarezerwo
wać na jej potrzeby ponad 300 mld 
zł, nie licząc remontów i inwesty
cji.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pragnę przekazać wszystkim trudniącym się wychowywa

niem i kształceniem ponad 35-tysięcznej rzeszy dzieci i mło
dzieży w naszym m ieście słowo solidarność z ich odpow ie
dzialną misją.

Miasto, mimo ogromnego wysiłku finansowego wspierające
go środki budżetu państwa, nie jest w stanie w znaczący spo
sób poprawić trudnej sytuacji oświaty, zważywszy, że w roku 
bieżącym nakłady na nią są najniższe w całym okresie powojen
nym.

Życzę więc tej nadziei, która pozwala nawet w trudnych 
chwilach trwać przy swoim powołaniu i która jest rzeczywi
stym świadectwem wartości wobec tych, których wychowuje
my.

Józef Makosz
Prezydent Miasta

Szkół nie zamkniemy!
S z k ó ł  n i e  z a m k n i e m y !
O kondycji ośw iaty w naszym  

mieście i jej funkcjonow aniu  w 
ramach organizm u m iejsk iego  
rozmawiamy z wiceprezydentem  
Jerzym KOGUTEM.

- Czy powiedzenie “małe dziecko , 
mały kłopot” sprawdza się w kontek
ście problemów przedszkoli?
- Kłopot nieduży, ale pieniądze wielkie. 
Przedszkola przejęliśmy najwcześniej, 
bo w momencie zaistnienia władzy samorządowej

samorządowej. Działają 43 takie placów
ki, a bieżące utrzymanie jednej wynosi 
ponad miliard złotych rocznie. Łatwo 
obliczyć, jak ogromne są to pieniądze, 
co nie znaczy że wystarczające. Do 
rybnickich przedszkoli uczęszcza po
nad 3 tys. dzieci, z czego połowa do 
“zerówki”. Do tej pory środki rozdzie
lano niejako centralnie, z czego kie
rownictwo palcówek zadowolone nie 
było. Postanowiliśmy zatem od nowe
go roku sprawić, by każda dyrektorka

poczuła się w swoim przedszkolu go
spodarzem do końca. Będzie ona odtąd 
swój budżet “trzymała w garści” i go
spodarowała nim po swojemu. Liczy
my, że będzie to motywacją do oszczę
dzania. Zobiektywizowanie pewnych 
parametrów nie jest proste, nie wszyst
ko przecież zależy od kierującego pla
cówką, mamy jednak nadzieję, że to 
dobre posunięcie i przyniesie efekty.

c.d. na stronie 3

Regulowane dotychczas sygnalizacją 
świetlną skrzyżowanie ulic Gliwickiej, 
Wyzwolenia i Kotucza zostało zastą
pione rondem. Dzięki dobremu oświe
tleniu i oznakowaniu włączenie ronda 
do ruchu drogowego odbyło się bez za
kłóceń. Tak więc od godziny 23.00 
ubiegłego piątku ruchem reguluje w 
naszym mieście już sześć rond nowego 
typu /tzn. niewielkich i “nieprzezroczy
stych”/. Rybnik z pewnością jest rekor
dzistą pod tym względem wśród miast 
w Polsce.

Dlaczego ronda? Prezydent Miasta 
Józef Makosz - inicjator wykorzystania 
doświadczeń francuskich - uzasadnia 
ich budowanie przede wszystkim po-

c.d. na stronie 2
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MAŁA SCENA RYBNICKA
w Rybniku, /ul. Kościuszki 54/ 

zaprasza w każdą sobotę na

w godzinach od 19.00 do 1.00 .
Cena biletu 40.000.-

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

P R Z Y J D Ź  w c z e ś n i e j
N I E  P R Z E G A P  O K A Z J I !

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Jasio, Romcio i Mysza
W ostatnią niedzielę, 9 października, 

na dużej scenie TZR Centrum Kultu
ry Młodzieżowej z Kielc zaprezento
wało program muzyczny dla dzieci. 
Mimo pory niedzielnej poobiedniej 
drzemki, czyli godz. 15.00, widownię 
całkowicie zapełniły maluchy. Już przy 
wejściu obok szatni dzieci witał z wy
sokości szczudeł klaun wielkolud. Pro
gram zaprezentowany przez kielczan

był składanką muzyczno-taneczną, 
którą wykonywały dziecięce i młodzie
żowe zespoły ze wspomnianego już 
Domu Kultury z Kielc. Pomiędzy po
szczególnymi utworami młodą publicz
ność zabawiało dialogami i konkursami 
dwóch klaunów: gruby Jasio i chudy 
Romcio na szczudłach, oraz pani My
szą. Dzieciom się podobało!

Tekst i zdj.: szoł

Dzień Edukacji Narodowej

P o tr z e b a  o p ty m iz m u  
i n a d z ie i

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
w Urzędzie Miasta odbyło się spo
tkanie środowiska nauczycielskiego z 
przedstawicielami władz samorządo
wych Rybnika.

Wzięli w nim udział dyrektorzy szkół 
i innych placówek oświatowych, przed
stawiciele rybnickiej delegatury Kura
torium Oświaty, Miejskiego Zarządu 
Szkół i Przedszkoli, a także nauczyciel
skich związków zawodowych. Gości 
powitał prezydent Józef Makosz skła
dając podziękowanie za pracę pedago
giczną, życząc jednocześnie radości, 
optymizmu i wiary w to wszystko co 
robią. Prezydent podkreślił swój zwią
zek emocjonalny z nauczycielskim śro
dowiskiem zapewniając, że jego pro
blemy są władzom doskonale znane, od 
długiego przecież już czasu czynnie 
uczestniczą w ich rozwiązywaniu. Prezydent

Prezydent, podzielił się z zebranymi wąt
pliwościami co do uczciwości państwa 
względem miast, które przystąpiły do 
programu pilotażowego, gdyż za prze
kazanymi gminom zadaniami nie idzie 
odpowiednia ilość środków potrzeb
nych do ich wykonania. Tegoroczne 
państwowe dotacje nie wystarczają, by 
szkoły mogły normalnie funkcjonować, 
stąd potrzeba dokładania pieniędzy z 
budżetu gminy. Reguły gry nie są więc 
czyste, ale ich zmiana nie leży w kom
petencjach władz samorządowych.

Dyrektor rybnickiej delegatury Jan 
Bochenek życząc wszystkim nauczy
cielom optymizmu i nadziei przypo
mniał powiedzenie, że “tyle wiemy o 
sobie, ile nas sprawdzono”, a spraw
dzianem takim mogą być sukcesy 
uczniów, ale i nagrody osobiste. Tymi 

c.d. na stronie 2

“ Poznaj wszystkie obowiązki, do jakich
Cię życiowe koleje powołują: 
skoro zaś je  poznasz i uznasz, 
miej zawsze wszystkie siły potrzebne 
do podjęcia ich i spełnienia”

/A.Świętochowski/

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim pracownikom oświ aty 

wyrazy sympatii i życzenia pomyślności
składają:

pracownicy Kuratorium Oświaty pracownicy Miejskiego Zarządu
Szkół i Przedszkoli w RybnikuDelegatury Zamiejscowej 

w Rybniku

Zarząd Oddziału ZMP 
w Rybniku

NSZZ “Solidarność” 
Pracowników Oświaty 

w Rybniku
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Już się kręci

GAZETA 
RYBNICKA

T Y G O D N IK  S A M O R Z Ą D O W Y



Zarząd Miasta informuje

Konkurs na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza konkurs na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rybniku.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni dołączyć do podania dokumenty 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 6 marca 1992 
roku /Dz.U. Nr 22, poz. 96/.
Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia 
pod adresem: Zarząd Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, 
z adnotacją na kopercie “KONKURS”.

Podstawowych informacji o zakładzie pracy oraz warunkach socjalnych udziela 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Rybniku, ul. Energetyków 46, tel. 23-972, 21- 
958, 28-805. Miasto nie zapewnia mieszkania.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Potrzeba 
optymizmu 

i nadziei
c.d. ze strony 1
słowami poprzedził wręczenie dyrek
torce I LO im. Powstańców Śląskich 
Janinie Wystub nagrody I stopnia Mi
nistra Edukacji Narodowej. Nagrodę 
Kuratora Oświaty otrzymali natomiast 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 
Marek Florczyk oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 18 Zdzisław Dyrcz.

Szczególne podziękowania przedsta
wiciele władz miejskich i oświatowych 
złożyli Michalinie Wieczorek, do nie
dawna pełnomocnikowi prezydenta d/s 
oświaty, która w tych najtrudniejszych, 
przełomowych dla miasta, ale i dla sfe
ry oświaty czasach włożyła w swoją 
pracę wiele serca i zaangażowania.

Różne koleje losu rybnickiego szkol
nictwa wyższego przypomniał kierują
cy Centrum Szkolenia Inżynierskiego 
doc. Szczepan Wyra, związany z tym 
ośrodkiem od lat bez mała trzydziestu. 
Poinformował on zebranych o nowym 
kierunku kształcenia w zakresie zarzą
dzania i marketingu, o nowej, pięknej

dla niego siedzibie i planach zmierzają
cych do zwiększenia samodzielności 
centrum.

Niedawno wybrany na przewodni
czącego Komisji Oświaty Rady Miasta 
Tadeusz Szostok wypowiedział się na 
temat obranego kierunku działań, pod
kreślając chęć kontynuacji prac, jakie 
komisja prowadziła w czasie poprze
dniej kadencji. Należy odłożyć wielką 
politykę na bok, stwierdził, i rozwiązy
wać problemy, które bezpośrednio lub 
pośrednio dotyczą prawie wszystkich 
mieszkańców miasta.

Mimo świątecznej okazji niewiele 
było miejsca na laurki, bo problemów, 
które nurtują środowisko nauczyciel
skie, jest mnóstwo. Sprawy bytowe 
szkół zdominowały też dyskusję, bo 
przecież święto minie, a problemy po
zostaną. Każde więc miejsce i czas są 
dobre, by o nich mówić. W.R.

listy do redakcji

Postulaty przedwyborcze 
zrealizowane

My mieszkańcy ulicy Małej na Wa
woku chcielibyśmy podziękować Ra
dzie i Zarządowi Miasta Rybnika, a w 
szczególności prezydentowi Adamczy
kowi i naczelnikowi Wydziału Komu
nikacji Jerzemu Wróblowi, że postulaty 
przedwyborcze są tak szybko realizo
wane. Największą naszą bolączką były 
nieutwardzone, rozjeżdżone drogi. Od 
dnia wyborów minęło 3 miesiące, a już 
jest na ukończeniu ulica Mała. Zostały 
zamontowane lustra umożliwiające lep
szą widoczność wyjeżdżającym z ulicy 
Małej i Korczaka na główną ulicę 
Rudzką. Postawiono też znaki drogowe 
ograniczające prędkość na samej ulicy 
Rudzkiej, aby bezpieczniej można było 
wyjechać z tych dwóch ulic. Równo
cześnie utwardzono dość długi odcinek 
drogi przy ulicy kpt. Janiego. Są na 
ukończeniu chodniki. Czujemy się 
również bezpieczniej, bo ulice dawniej 
ciemne, dziś są oświetlone /szczególnie 
ulice przy cmentarzu/.

Liczymy również, że przy inicjatywie 
i pomocy mieszkańców ulic Szczy
głów, Jaskółczej i Korczaka zostaną też 
utwardzone te ulice. Życzymy mie
szkańcom pozostałych dzielnic równie 
szybkiej realizacji ich postulatów, a Ra
dzie i Zarządowi Miasta tak wspania
łych osiągnięć.

W imieniu mieszkańców 
Genowefa Cwalina

W alka o indeks 
c.d.

Moja córka w tym roku zdała maturę 
w LO I i na studia z jej klasy dostał się 
1 /słownie: jeden!/ uczeń. Potem po 
zdaniu egzaminu oczywiście każdy 
szukał dla siebie miejsca gdzie indziej. 
Jedni w drogich szkołach wyższych 
prywatnych, inni zdawali dodatkowe 
egzaminy w innych szkołach, jeszcze 
inni szukali szkół wyższych przyjmują
cych bez egzaminu. Dużo młodzieży 
skorzystało ze studiów zaocznych, 
gdzie nie było egzaminu. Studia zaocz
ne od 2 lat są płatne /8 - 10 mln za rok/ 
, a pani Anna Burda /w “GR ” nr 39 w 
artykule “Walka o indeks”/  pisze, że ci 
których nie stać na studia dzienne po
szli na zaoczne.

Dalej ta sama pani pisze, że 3 
uczniów z LO I dostało się na studia 
bez egzaminów, bo byli laureatami 
olimpiad. Na 196 uczniów szkoły eks
perymentalnej jest 3 olimpijczyków 
szczebla ogólnokrajowego. To wstyd, 
że tak mało, a nie powód do chwalenia! 
Na studia w pierwszym podejściu nie 
zdało wielu uczniów mających świa
dectwa z czerwonym paskiem! Tego się 
nie pisze, a to przecież o czymś świad
czy! Poza tym dlaczego pisząca o LO I 
nie zainteresowała się ilu uczniów ko
rzysta z korepetycji, bo nie wystarczy 
im to, co dowiedzą się w szkole.

Parę tygodni temu wyczytałam u Was 
wywiad z panią dyrektor I LO. Dowie
działam się o sporej ilości kółek /szcze
gólnie taneczno-śpiewaczych/. Czy to 
jest, do licha, szkoła artystyczna czy

ogólnokształcąca!
Dlaczego nie mogę doczekać się 

choćby paru słów na temat LO II, III i 
IV? Czyżby tylko p. Wystub miała u 
Was preferencje? Przecież piszecie, że 
jesteście wydawani na zlecenie Rady 
Miasta. Mamy też inne szkoły, kto wie 
czy nie z większymi osiągnięciami.

Pozdrowienia

PS. Nawet przez sekundę nie wierzę w 
odzew na mój list, ale przynajmniej mi 
ulżyło!

Od autora: Dane dotyczące liczby 
uczniów przyjętych na studia podałam 
za dyrektorami wymienionych w arty
kule liceów. II  LO im. H. Sawickiej 
podobnych danych jeszcze nie posia
dało.
Kolejna sprawa - kształtowanie się ko
sztów studiów stacjonarnych i zaocz
nych. Założeniem tych ostatnich jest 
umożliwienie nauki osobom pracują
cym, a więc zarobkującym. I  jeszcze 
jedno, istotą mojego artykułu było 
przedstawienie “policealnych” losów 
uczniów, a nie wnikanie w to w jaki 
sposób następowały przygotowania do 
egzaminów na studia wyższe.
A. Burda

Od redakcji: Przypominamy naszym 
Czytelnikom o podpisywaniu listów 
do redakcji (z ewentualnym dopiskiem: 
tylko do wiadomości redakcji). Dyskre
cja zapewniona.

Orzepowiczanie wspomogli fundusz
Prezydent M iasta Józef Makosz 

serdecznie podziękow ał p rzedsta
wicielom  Rady D zielnicy w O rze
powicach oraz Cechowi Rzem iosł 
R óżnych za uczes tn ic tw o  w p racach

Japonki na foxach
Tydzień w rybnickim Aeroklubie 

spędzili egzotyczni goście - dwie pilot
ki szybowcowe z Japonii. Japonki prze
bywały w Rybniku od 1 do 8 września, 
a przejechały przez pół świata po to, by 
poćwiczyć na akrobatycznym szybow
cu “Fox”, wyprodukowanym przez 
MDM w Bielsku. Leon Starzyczny, 
dyrektor Aeroklubu, twierdzi, że 
“FOX” jest najlepszym szybowcem na 
świecie. Kupili go już Włosi, Austria
cy, Niemcy, chcą go też kupić Japoń
czycy. Przed mistrzostwami Europy w 
Rybniku trenowało też dwóch Austria
ków, jeden z nich zajął w mistrzostwach

mistrzostwach trzecie miejsce. Japońskie za
wodniczki przygotowują się do Mi
strzostw Świata, które prawodpodobnie 
odbędą się w sierpniu 1995 r. Jeszcze 
raz przyjadą do Rybnika w maju, by 
ponownie ćwiczyć lotnicze akrobacje. 
Jak mówi Leon Starzyczny, Japonki są 
bardzo zdyscyplinowane, sumienne, 
skromne, punktualne i pracowite. Nie 
wybrzydzały też na jedzenie - jadły pol
ską kiełbasę bez protestu. Niestety, z 
powodu pogody mogły szybować tylko 
przez pięć dni.

/K .M ./

A I D S  C i t y
Ilu młodych ludzi ma kontakt z 

narkotykami i narkomanami ? Jaki 
jest stosunek młodzieży do AIDS, do 
chorych i nosicieli? Na te pytania ma 
odpowiedzieć akcja AIDS City, pro
wadzona przez punkt konsultacyjny dla 
osób dotkniętych narkomanią przy ryb
nickiej Poradni Wychowawczo-Zawo
dowej. Młodzież szkolna otrzyma do 
wypełnienia ankietę - uczniowie klasy 
V i VI odpowiedzą na następujące py
tania:
Czy miałeś kontakt z osobą uzależnio
ną od narkotyków? Czy proponowano 
ci jakiekolwiek środki uzależniające? 
Jeśli tak, to jakie? Czy istnieje pro
blem narkomanii w twoim środowi
sku? Uczniom z dwóch najwyższych 
klas podstawówki i ze szkół średnich 
zostaną zadane te same pytania, a 
oprócz tego trzy dodatkowe: Czy inte
resujesz się problemem HIV? Czy osoba
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choroba chora na AIDS znajdzie zrozumie
nie, pomoc w swoim otoczeniu? Czy w 
klasie tolerowałbyś kolegę, koleżankę 
- nosiciela wirusa HIV?

Oprócz ankiety AIDS City organizu
je także pogadanki w szkołach, rozmo
wy z pielęgniarkami i z pracownikami 
punktu konsultacyjnego, projekcje fil
mu o AIDS i konkurs wiedzy o tej cho
robie, którego rozstrzygnięcie nastąpi 
na uroczystej akademii 1 grudnia - w 
Międzynarodowy Dzień AIDS. Cała 
akcja zostanie najpierw - oczywiście z 
powodu braku pieniędzy - przeprowa
dzona w Żorach, gdzie rozpoczęto ją  
już 10 października. Jak powiedziała 
nam Mariola Kujańska z punktu kon
sultacyjnego dla osób dotkniętych na
rkomanią, w Rybniku AIDS City może 
się rozpocząć na początku przyszłego 
roku.

/K /

pracach związanych z organizacją do
żynek w dzielnicy Orzepowice.

Festyn ten przerodził się w rado
sne spo tkanie tysięcy  rybniczan , 
którzy bawiąc się wspomogli dzie
ło budowy szpitala m ającego s łu
żyć m iastu  i całem u rejonow i. 
D zięki w span iałym  nagrodom  
ufundowanym przez licznych spo
nsorów na czele z rybnickim i rze
m ieślnikami zrzeszonymi w Cechu 
Rzemiosł Różnych, oraz ofiarności 
mieszkańców, którzy zakupili losy 
lo te rii fan tow ej, zebrano  
32.080.000 złotych.

Do góry 
brzuchem
Martwe ryby, płynące rzeką Rudą 

w kierunku zalewu zauważyli prze
chodnie 24 września po południu.
Ryby wysłano do Katowic, by tam wy
kryć przyczynę ich śnięcia. Okazało 
się, że zginęły z powodu braku tlenu. 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta wystosował pismo do Państwo
wej Inspekcji Ochrony Środowiska, 
czyli “policji ekologicznej” w Katowi
cach z prośbą o zbadanie, która z oko
licznych firm wpuściła do rzeki sub
stancję niszczącą tlen. /K./

Papuzia wystawa
Miłośnicy ptaków egzotycznych będą 

mogli podziwiać je na wystawie, która 
wkrótce odbędzie się w Rybniku. 
Wzorem lat ubiegłych, ekspozycję 
organizuje rybnicki oddział Polskiego 
Związku Hodowców Kanarków i 
Ptaków Egzotycznych. Wystawa 
odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 
9 przy ul. Cmentarnej od 21 do 23 
października, w godzinach od 8.00 do 
17.00. Goście wystawy będą mogli nie 
tylko podziwiać piękne ptactwo, ale też 
wziąć udział w loterii fantowej - wśród 
nagród papugi i kanarki.

/K ./

K onkurs oszczędnego gospodarow ania

Dziś w SKO, jutro w PKO
“Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan 

nie będzie umiał” - to przysłowie, jak 
można mniemać, przyświecało Banko
wi Państwowemu PKO, Ministerstwu 
Edukacji Narodowej i ZHP, czyli orga
nizatorom konkursu oszczędnego go
spodarowania dla szkół pn. “Dziś 
oszczędzam w SKO - jutro w PKO”. 
Coroczne zmagania szkół w 
całym kraju o tytuł “mistrza 
gospodarności” polegają na 
wpłacaniu dowolnych sum 
na książeczkę Szkolnej Kasy 
Oszczędności oraz utrzymy
wanie ich przez czas trwania 
konkursu. Dobrze widziane 
jest również podejmowanie 
inicjatyw pomnażających za
soby materialne szkoły, jak 
zbiórka surowców wtórnych, organiza
cja sklepików, bufetów, kiermaszy, pro
wadzenie ogródków warzywnych czy 
kwiatowych, ale także samodzielne re
peracje sprzętu, prace introligatorskie 
w szkolnej bibliotece czy oszczędzanie 
prądu.

W tym roku konkurs potrwa od 16 
września do 21 kwietnia 1995 roku, a 
zgłoszenia szkoły powinny przesłać 
do 18 listopada tego roku do najbliż
szego oddziału PKO-BP. W wypad
ku szkół rybnickich będzie to więc 
oddział banku PKO przy ul. Białych 
/dawna Kunickiego/. Tam też opieku
nowie szkolnych kas oszczędności 
otrzymają wszystkie dodatkowe in
formacje oraz karty zgłoszenia do 
konkursu.

W poprzednich edycjach konkursu 
rybnickie szkoły mogą pochwalić się 
sporymi sukcesami, i to na etapie krajo
wym. W roku szkolnym 1992/93 wy
różnienie za duży wkład pracy otrzy
mała Szkoła Podstawowa nr 29, na
grodzono również opiekunkę szkol
nej kasy Irenę Kurpierz. W roku na
stępnym szkoła ta zdobyła III nagrodę 
na etapie wojewódzkim. Wyróżnić na
leżało by również SP nr 33 wraz z

opiekunką Iwoną Zimoń oraz SP nr 
1, gdzie kasą opiekuje się Irena Beł
towska. Gwoli zachęty najlepsze szko
ły oraz opiekunowie otrzymują nagro
dy pieniężne.

W rybnickim oddziale PKO BP nad 
konkursem czuwa Jadwiga Jemielity, 
która podkreśla wychowawcze działa

nia konkursu. W ocenie dzia
łalności szkół i drużyn har
cerskich są brane pod uwagę 
wszelkiego rodzaju akcje 
związane z oszczędzaniem i 
z zarobkowaniem, które 
świadczyć mogą o zaradno
ści i gospodarności uczniów. 
Uwzględnia się również pra
ce społecznie użyteczne, 
działalność usługową 

uczniów, a także wysokość wkładów 
indywidualnych. W nagrodę - najlepsi 
mogli z bliska przyjrzeć się pracy ban
kowców.

Dobrze, że bankowi zależy, by poten
cjalnych klientów wychowywać sobie 
już wcześniej. Umiejętność oszczędza
nia i dobrego inwestowania może się 
niebawem okazać jedną z najważniej
szych umiejętności w życiu.

/róż/

Serdeczne podziękowanie 
wszystkim,

którzy okazali nam serce 
i wzięli udział 

w uroczystościach 
pogrzebowych

naszej ukochanej
Mamy

JADWIGI PIĄTEK
składają synowie 

z rodzinami

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Szkół
nie zamkniemy!

c.d. rozmowy z wiceprezydentem 
Jerzym Kogutem ze strony 1

-Szkoły podstawowe miasto przejęło w 
roku 1992, a więc dwa lata wcześniej 
niż wymagała tego ustawa...
- Tak, szkoły te, których dziś jest w 
Rybniku 35 i uczęszcza do nich ponad 
20 tys. dzieci i młodzieży, przejęliśmy 
wcześniej z własnej woli. Zdecydowa
liśmy się na to, aby zapobiec dewastacji 
bazy szkolnej, a nie po to, jak oceniła 
ten krok część opinii publicznej, 
by ”nasadzać” dyrektorów. Raptem 
zmieniono 10 procent dyrektorów . Od 
momentu przejęcia szkół przez gminę 
oddano do użytku dwie nowe - nr 34 i 
35, z tym, że nowoczesna szkoła przy 
ul. Reymonta była budowana już wcze
śniej.
Z góry postanowiliśmy, że na remon

ty szkół przeznaczone zostaną środki z 
budżetu miasta, zakładając, że tzw. 
subwencja szkolna państwa wystarczy 
na bieżące ich utrzymywanie, czyli pła
ce, pochodne, wydatki rzeczowe itd. I 
rzeczywiście, w 1992 roku ona prawie 
wystarczyła, bo dołożyliśmy zaledwie 
około miliarda zł, w 1993 zaś wystar
czyła w zupełności. W roku bieżącym 
okazało się, że subwencja jest poważ
nie zaniżona i by szkoły mogły funk
cjonować, miasto musi dołożyć prawie 
14 mld zł! Okazało się, że każdego 
roku subwencja obliczana jest według 
innych kryteriów współczynników i 
wzorów, a więc reguły gry są każdego 
roku inne. Koniec końców, w tym roku 
subwencja jest zaniżona co najmniej o 
około 10 procent czyli o wysokość 
dość drastyczną i od tego nie ma odwo
łania. Zresztą te dołożone pieniądze 
pozwolą zaledwie związać koniec z 
końcem, nie ma np. mowy o ekstra 
podwyżkach dla nauczycieli, poza tymi 
z góry założonymi, na które przycho
dzą pieniądze.
- Dla miasta, w tym i dla oświaty, po
czątek bieżącego roku był przełomowy. 
Wszedł w życie program pilotażowy, 
który zakłada przejęcie przez gminę 
zadań państwa, oczywiście wraz z od
powiednimi środkami na ich wykona
nie...
-Przejęliśmy kilkanaście szkół śre
dnich, rodzinne domy dziecka, ośrodki 
pracy pozaszkolnej i młodzieżowy dom 
kultury. Do tego dochodzi funkcja do
towania szkół zawodowych, specjal
nych / medyczna, muzyczna/, szkół 
prywatnych i dzieci w rodzinach za
stępczych. Dotacja państwa z racji pro
gramu pilotażowego na potrzeby prze
jętych placówek wyniosła niecałe 100 
mld zł, a braki szacujemy na co naj
mniej 16 mld zł. A więc w całej oświa
cie, tej finansowanej przez państwo, 
brakuje około 30 mld i ta suma obciąża 
miasto. W przypadku szkół podstawowych

Już się kręci
c.d. ze strony 1

prawą bezpieczeństwa i płynnością ru
chu. / ”Brak czołowych zderzeń. Nie ma 
martwych chwil na rondzie - nie czeka 
się na zmianę świateł. Wystarczy 10 
metrów wolnego pasa jezdni z lewej 
strony i można włączyć się płynnie w 
ruch okrężny. Jest to najtańszy i naj
skuteczniejszy sposób regulowania ru
chem na niewielkich skrzyżowaniach. 
Nie ma awarii sygnalizacji świetlnej, 
mniejsze koszty utrzymania. Po prostu 
takie rondo kręci się samo ”./

Łączny koszt tej nowej inwestycji 
oceniany jest na 6,5 mld zł, z czego 1 
mld pochodzi od dyrekcji Okręgowej 
Dróg Publicznych w Katowicach.

podstawowych trzeba to przełknąć, bo chodzą do 
nich przede wszystkim rybnickie dzie
ci. Natomiast jeśli chodzi o szkoły śre
dnie, nie możemy się z tym zgodzić, bo 
to uderza w funkcję gminy. Przecież 
podatnicy rybnicccy nie mogą finanso
wać oświaty dla społeczności dwa razy 
większej niż Rybnik! A należałoby do
dać, że w tym roku szkolnym liczba 
uczniów szkół średnich zwiększyła się 
z 12.400 do 13.600, czyli o prawie 
10%. Rozwiązanie strukturalne tego 
problemu powinno być zatem przejrzy
ste, uczciwe, motywacyjne itd. Godzili
śmy się przejąć do wykonania zadania

państwa, ale za państwowe pieniądze. 
Kiedy jednak ich zabrakło, nie możemy 
po prostu szkół zamknąć, to w ogóle 
nie wchodzi w rachubę. No więc jakie 
jest wyjście? Trzeba dokładać! Można 
oczywiście atakować ministerstwo, 
rząd itd., domagać się większej dotacji 
co czynimy wspólnie z miastami pilota
żowymi, ale zanim coś się wywalczy i 
coś się zmieni, na dzisiaj trzeba kupić 
węgiel, trzeba zapłacić za prąd, bo to 
my jesteśmy gospodarzami.
- Mówiliśmy o utrzymaniu bieżącym, 
a przecież budynki się dekapitalizują, 
szkoły robią się ciasne...
- W tym roku wydatki na wszelkie re
monty szkół i prace modernizacyjne 
wyniosły 12 mld zł. Nie wspominając o 
nowych inwestycjach oświatowych, na 
które miasto przeznaczyło 48 mld, do 
czego kuratorium dodaje 6-7 mld, czy
li śladowe ilości. Ponieważ jednak 
przez cztery lata ciągle w szkoły inwe
stowano, liczymy, że za parę lat baza 
szkolna przedstawiać się będzie przy
zwoicie. Na razie jesteśmy zadowoleni, 
że dachy nie przeciekają, nic się nie 
wali, możemy więc, zgodnie z rosnący
mi wymaganiami, podnosić standard. 
Jak obliczyliśmy, samych okien do wy
miany jest w szkołach 2 tysiące, co 
musi kosztować co najmniej 6 mld zł!

Koszt samego ronda to niecały miliard. 
Resztę pieniędzy przeznaczono na po
łożenie asfaltu, nowych chodników, 
wymianę sieci gazowej i wodociągowej 
i innych. Szybką przebudowę skrzyżo
wania wykonało Rybnickie Przedsię
biorstwo Budownictwa Drogowego. 
Wysepkę ronda kunsztownie “zaziele
nił” w kształcie spirali Zakład Zieleni 
Miejskiej w Rybniku. Zaś w samym 
centrum wysepki ronda umieszczono 
pomnik kpt. Jana Kotucza, na który 
składają się okazałe głazy. Do tej pory 
pomnik ten znajdował się nieopodal 
skrzyżowania w mniej wyeksponowa
nym miejscu. Być może więc z czasem 
do tego nowego ronda przylgnie nazwa 
“rondo Kotucza”.

Na wiosnę planuje się budowę kolej
nych rond, m.in. przy “Domusie”.

/P/

Wszystko ma jednak swoje granice. W 
rodzinie, w mieście i w państwie możli
wości są na pewnym pułapie i nie są 
przecież nieograniczone.
- Jak problemy te widzi druga strona - 
kierujący placówkami, nauczyciele?
- Myślę, że szkoły 2-3 lata temu odczuły 
wyraźnie poprawę w sferze finansowej i 
organizacyjnej. Ruszyły remonty, coś 
wokół szkół zaczęło się dziać. Natomiast 
dzisiaj nastąpił pewien pat, czują więc 
niedosyt, bo więcej się spodziewali. A 
my, niestety, możemy dać mniej niż wte
dy. Nasz budżet, chociaż nominalnie jest 
co roku większy, praktycznie jest coraz 
mniejszy. Poza tym nauczyciele sądzili, 
że jeżeli przejdą pod gminę, to nie dość, 
że budynki będą remontowane, ale im 
coś się dołoży. Takiej możliwości jednak 
nie ma, bo jak wynika z prostego wyli
czenia, podniesienie pensji o nędzne 10 
procent pociąga za sobą konsekwencje

rzędu 20 mld zł rocznie, czyli dwuletnie 
koszty remontów szkół! Tak więc na do
kładanie do pensji nauczycielskich po 
prostu nas nie stać, a po drugie uważa
my, że stawki powinno ustalać minister
stwo, a nauczyciel o podobnych kwalifi
kacjach i ilości przepracowanych go
dzin, powinien w całym kraju zarabiać 
podobnie. Bo przecież są gminy bie
dniejsze i bogatsze, a te zawsze byłyby 
konkurencyjne. A Rybnik nie jest gminą 
zbyt zamożną. Z klasyfikacji 90 gmin 
województwa katowickiego według 
przychodów własnych, przeprowadzo
nej przez RIO wynika, że Rybnik znaj
duje się w przedziale najniższym, za to 
w przedziale wyższym, jeśli chodzi o 
wydatki. Nie mamy żadnych nadwyżek, 
wydajemy wszystko co mamy i jeszcze 
więcej, korzystając z kredytów. Prowa
dzimy taką politykę, i to nie tylko prze
cież w sferze oświatowej, świadomie, 
uważając ją  za korzystną zarówno pod 
względem finansowym i społecznym.
- Czego życzyłby Pan nauczycielom z 
okazji ich święta?
- Życzyłbym takich czasów dla oświaty, 
jakich próbkę mieliśmy w momencie 
wejścia w życie ustawy o rewaloryzacji 
płac w sferze budżetowej. To było po
czątkiem bardzo korzystnego zjawiska 
przychodzenia do oświaty ludzi z praw
dziwym powołaniem do pracy pedago
gicznej. Szczególnie mężczyzn, którzy 
mogli w szkole zarobić na potrzeby ro
dziny. Był to czas, kiedy dyrektor mógł 
wymagać, bo płacił. Do oświaty powinni 
trafiać ludzie którzy chcą uczyć i czerpią 
z tego zajęcia prawdziwą satysfakcję. 
Życzyłbym zatem dobrej kondycji pań
stwu, bo sfera oświatowa jest z nią zwią
zana nierozerwalnie. Swoją zaś rolę jako 
gminy widzimy w tym, by zapewnić jak 
najlepszą bazę materialną i być dobrym 
gospodarzem szkół. Natomiast sfera 
płac, nadzoru pedagogicznego, progra
mów oświatowych, powinna leżeć w ge
stii władz oświatowych. Takiego też 
przejrzystego podziału kompetencji ży
czymy i sobie, i szkołom.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: 
Wiesława RÓŻAŃSKA

Szkoła nr 34 - jedna z miejskich inwestycji. Zdj.:/p/

NAUCZYCIEL SZCZĘŚLIWY
Na kilka dni przed Świętem Edukacji 

Narodowej udało się “Gazecie Rybnic
kiej” spotkać Szczęśliwego Nauczyciela. 
Właściwie - Szczęśliwą Nauczycielkę, 
Asenatę Kwaśniewską, od kilku lat 
pracującą w SP 34.
- Znamy się na tyle, że wiem, że nie pra
cowałabyś w szkole, gdyby cię to nie in
teresowało. Co ci się najbardziej podo
ba w zawodzie nauczyciela?
- Hm. To, że jest tak dużo wakacji. / 
Śmieje się./ Lubię mieć wakacje. Tak jak 
dzieci. Choć na początku tego roku 
szkolnego zdarzyło się coś, co mnie ab
solutnie zaskoczyło... Miałam na lekcji 
omawiać z dziećmi wiersz “Pożegnanie 
wakacji”. Smutny wiersz. Czytałam go 
dzieciom głośno i samej robiło mi się 
smutno - już po wakacjach, niestety, a 
przede mną dziesięć miesięcy pracy... 
żadnych dłuższych wyjazdów...
- Które, tak lubisz...
- Właśnie... Przeczytałam ten wiersz i 
pytam dzieci: “Jaki nastrój panuje?...” 
Pół klasy zgłasza się do odpowiedzi. 
Wybieram jedno dziecko. A ono mi od
powiada: “W wierszu panuje wesoły na
strój”. Hm. No cóż, w każdej klasie 
może się znaleźć osoba, której nie żal 
wakacji, myślę sobie. Pytam inne dziec
ko, a ono też mi odpowiada, że wiersz 
jest wesoły! Pytam następne - to samo! 
Więc przeczytałam im ten wiersz jeszcze 
raz - grobowym tonem. I znowu ich 
przepytałam. Odpowiedź była jednogło
śna: “ W wierszu “Pożegnanie wakacji” 
panuje radosny nastrój”! Pytam: “dla
czego tak myślicie?” “Bo można sobie 
układać kredki w piórniku i robić cieka
we rzeczy na lekcjach...” Pomyślałam, 
że te dzieci nie miały ciekawych waka
cji. Ale nie, niektóre nawet powyjeżdża
ły z miasta. One l u b i ą  chodzić do 
szkoły.
- Może po prostu lubią ciebie? Jesteś 
ich wychowawczynią już trzeci rok. A 
poza tym słyszałam z niezależnego 
źródła, że w badaniach “na podmioto
wość ucznia” *prowadzonych przez stu
dentów WSP** w Opolu wypadłaś tak 
dobrze, że profesor, któremu zostały 
przedstawione wyniki stwierdził, że tak 
znakomity rezultat jest wręcz niepraw
dopodobny i w pierwszej chwili podej
rzewał błąd w metodzie badań.
- Tak, słyszałam o tym. /Uśmiecha się./
- Prowadzisz zajęcia ze wszystkich 
przedmiotów?
- Tak, z wyjątkiem religii. Właściwie 
spędzam z tymi dziećmi więcej czasu niż 
ich rodzice. To znaczy ś w i a d o m i e  z 
n i m i  spędzam więcej czasu. Rodzice 
w Polsce myślą o tym, żeby dzieci mieć, 
a o tym, jak potem z tymi dziećmi żyć, 
chyba nie myślą wcale. A przecież jest 
teraz tyle książek o wychowywaniu dzie
ci, napisanych przez najlepszych peda
gogów! Książek naprawdę dla każdego! 
W każdej księgami i bibliotece są książ
ki z rzetelną wiedzą i konkretnymi rada
mi, a napisane potocznym językiem.
- Gdybyś miała jednym słowem, no, 
może jednym zdaniem określić, jakie są 
teraz dzieci - te “twoje”, i te, które spo
tykasz poza szkołą - to co byś powie
działa?
- Krótko? Hm. Każde dziecko jest inne... 
Ale ogólnie - dzieci są świetne! Dzieci 
są uczciwe, otwarte, nie palą, nie piją, 
nie tak jak dorośli. Są twórcze, jeszcze 
nie nauczyły się schematycznych zacho
wań.
- Nie są zaniedbane, bezczelne, zdemo
ralizowane?..
- Są zaniedbane. Głównie jeśli chodzi o 
sferę ducha. Takie czasy - rodzice przede 
wszystkim zarabiają pieniądze, żeby 
dziecko ubrać i nakarmić, a po powrocie 
z pracy do domu na ogół traktują dziec
ko jak część wyposażenia mieszkania: 
ono tam po prostu jest. To, co przeżywa, 
jest mało istotne. Czasem dziecko jest 
traktowane jak dorosły, tzn. jak osoba, 
która powinna dbać o siebie sama. A 
kiedy te dzieci mają być dziećmi? Wyro
sną w końcu na ludzi tak zagonionych i 
nieczułych na własne potrzeby jak ich 
rodzice. Jeśli nie doświadczą troski, miłości

miłości od swoich rodziców, to nie będą 
wiedzieć, jak kochać swoje własne dzie
ci. Krąg się zamknie. Rodzice tych dzie
ci, które ja uczę, po prostu powtarzają to, 
co robili ich rodzice.
- Nie uważasz, że gdyby sięgnęli po 
którąś z tych książek na temat wycho
wania, zyskałyby na tym nie tylko ich 
dzieci, ale i oni sami?...
- Jasne! Mogliby zrozumieć doświad
czenia z własnego dzieciństwa. To za
wsze pomaga.
- Rozumiem. Ja miałam raczej na my
śli to, że jeśli zaczęliby traktować swoje 
dzieci i ich uczucia przynajmniej na 
tyle poważnie, na ile traktują siebie i 
swoje uczucia, to wtedy mogliby na
prawdę się zaprzyjaźnić z własnymi 
dziećmi i dzięki nim przypomnieć sobie 
swoje własne twórcze, pozytywne nasta
wienie do świata...
- Oczywiście, że tak. To mi przypomina, 
że czytałam świetną książkę Korczaka, 
nie pamiętam niestety tytułu, w której on 
stawał po stronie dziecka w sytuacji, w 
której punktu widzenia dziecka na ogół 
wcale nie bierze się pod uwagę. Chodzi
ło o nocne wycieczki. Korczak wyjaśniał 
dzieciom, jak przekonać dorosłego opie
kuna do urządzenia nocnej wycieczki! 
Nie moralizował, ale tłumaczył, jak 
można zorganizować bezpieczną nocną 
wyprawę, tak bardzo atrakcyjną dla każ
dego chłopaka. To jest naprawdę poważ
ne traktowanie swojej roli opiekuna - to 
jest chronienie dziecka “od wewnątrz”, 
nie “od zewnątrz”. Bo przecież jeśli się 
kogoś zamknie w pokoju, to on i tak 
może wyskoczyć oknem. A jeśli dziecko 
wie, że jego uczucia są traktowane serio, 
to chętnie przystanie na takie warunki, 
dzięki którym będzie mogło w całkowi
cie bezpieczny dla siebie sposób zaspo
koić swoją ciekawość.
- Czy mogłabyś krótko powiedzieć, jacy
- twoim zdaniem - są teraz nauczyciele? 
Może porównałabyś dzisiejszych nau
czycieli z tymi, którzy uczyli ciebie, kie
dy byłaś dzieckiem? Bo pewnie ich pa
miętasz?
- Myślę, że trudno być dobrym nauczy
cielem, jeśli się nie pamięta swojego 
dzieciństwa. Zdarza się, że dziecko z 
płaczem przychodzi do nauczyciela: 
“Zgubiłem kapsel!”, a nauczyciel na to: 
“też masz problem, na świecie jest mi
lion takich samych kapsli!” A dla tego 
dziecka ten kapsel był jakąś pamiątką, 
albo ozdobą kolekcji... Warto w takiej 
sytuacji pamiętać, co dla nas samych, 
kiedy byliśmy o dziećmi, mógł znaczyć 
jakiś oszlifowany kawałek szkła. Porów
nywać raczej nie będę, ale myślę, że te
raz w moim zawodzie są już tylko lu
dzie, którzy swoją pracę lubią. Bo mająt
ku nauczyciel nie zbije. Dlatego zresztą 
wielu nauczycieli stara się dorabiać w 
tym czasie, który mogliby poświęcić na 
lepsze przygotowanie zajęć z dziećmi.
- Czy gdybyś mogła dodać do programu 
jakiś przedmiot, zrobiłabyś to? Co by to 
było?
- Teatr. Jakieś zajęcia teatralne. Na przy
kład jakąś lekcję wychowawczą, która 
byłaby prowadzona metodą dramy. 
Dzieci ogromnie lubią grać, przedsta
wiać coś, wczuwać się w role i uważam, 
że to jest wspaniały sposób na wspólne z 
dziećmi rozwiązywanie szkolnych pro
blemów, nie tylko zresztą szkolnych. 
Właściwie wszystkiego można by tak 
uczyć.
- Zastanawiałam się, czego ci życzyć 
przy okazji Dnia Nauczyciela. Już 
wiem. Obyś jeszcze długo cudze dzieci 
uczyła!

Rozmawiała: 
MICHALINA CHOMERSKA

* Przy pomocy tych badań ocenia się, w 
jakim stopniu poszczególny uczeń jest 
przez nauczyciela traktowany indywidu
alnie. Im lepszy wynik, tym wyżej oce
nia się nauczyciela.
** Wyższa Szkoła Pedagogiczna, od nie
dawna Dolnośląski Uniwersytet Pia
stowski
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O przesłaniu 
"Namiotu Światłości"

Próba wyjścia poza ramy malarstwa 
sztalugowego oraz zaaranżowanie sytua
cji otwierającej nowe możliwości 

przekazu artystycznego typu wagne
rowskiej koncepcji 
tzw. “GESAMT- 
KUNSTW ERKU” 
czyli sztuki komple
mentarnej, było od 
wielu lat moim go
rącym pragnieniem.
Czułem, że tylko w 
ten sposób będę w 
stanie wyrazić moje 
doznania, tęsknoty, 
radości, smutki, nie
pokoje i nadzieje, a 
więc emocje i stany 
ducha, które są 
udziałem każdego 
człowieka, a zwła
szcza człowieka 
wrażliwego-myślą
cego.

Z płynącego z gło
śników DIALOGU

Światłości” pojawia się olśniewająca ja
sność, wyobrażająca ŚWIATŁOŚĆ 
ABSOLUTU - ŚWIATŁO WIECZNO
ŚCI, którego źródło pierwotne jest 

człowiekowi niezna
ne, za którym wszy
scy tak bardzo tęsk
nimy. “ŚWIATŁOŚĆ 
świeci w CIEMNO
ŚCI, lecz CIEM
NOŚĆ jej nie prze
może” . Albowiem 
człowiek odwiecznie 
dążył poprzez MI
ŁOŚĆ, POKÓJ, 
PRAWDĘ I SZCZĘ
ŚLIWOŚĆ do życia 
w SACRUM, do roz
topienia się w 
ŚWIATŁOŚCI i 
zjednoczenia z BO
GIEM. W ten system 
aluzji, metafor i sko
jarzeń poruszających 
wyobraźnię widza, 
wbudowałem malarstwo

Z  cyklu "Autoportrety 
Marian Rak

CZŁOWIEKA Z 
ABSOLUTEM wynika, iż każdy z nas 
zastanawia się KIM JEST, SKĄD 
PRZYCHODZI I DOKĄD ZDĄŻA: 
odpowiednio dobrane fragmenty utwo
rów muzycznych Bacha, Verdiego czy 
Pendereckiego, nastrojowy wystrój 
wnętrza namiotu, otaczająca uczestnika 
“widowiska - misterium” czerń “Na
miotu Światłości” oraz nieprzenikniona 
ciemność są elementami niepokojący
mi, stwarzającymi atmosferę smutku i 
zagrożenia. Przede wszystkim jednak 
są symbolem zagubienia, zwątpienia i 
niewiedzy. Ale oto w “Namiocie Światłości

malarstwo - autoportrety i 
kompozycje malarskie częściowo przy
słonięte czarnym i białym tiulem oraz 
obrazy, ukazujące żywiołowy i niekon
trolowany własny automatyzm psy
chiczny czyli wizje malarskie powstałe 
bez udziału świadomości. Malarstwo 
wydaje się zatem konsekwencją łańcu
cha rekwizytów, a cały ciąg sytuacji, 
nastrojów i aluzji muzycznych wydaje 
się wynikać z przesłanek intelektual
nych malarstwa. Posłużenie się auto
kreacją /w przypadku autoportretów/ w 
żadnym wypadku nie wynika z próby 
gloryfikacji własnej osoby, ale z warunków

warunków obiektywnych - własny wizerunek 
jest bowiem najłatwiej dostępny i nie 
krępując możliwości interpretowania 
zarówno formy jak i koloru, umożliwia 
zarówno drążenie własnej jaźni, jak i 
przenoszenie idei transcendentalnych.

Jest więc “Namiot Światłości” ME
DIALNYM ENVIRONMENT, czyli 
odmiennym sposobem organizowania 
przestrzeni, sposobem tworzącym swo
iste kompendium takich dziedzin sztuki 
jak malarstwo, muzyka, głos ludzki, 
akcja ruchu, efekty dźwiękowe, efekty 
świetlne i barwne oraz doznania wę
chowe. Poszukiwania najnowszych 
źródeł wiedzy o ludzkim wnętrzu, błą
kanie się na granicach poznania, czer
pania inspiracji z osmozy myśli nauko
wej i artystycznej, przekładanie ontolo
gicznych medytacji na język koloru, 
formy i kompozycji, oto cele które 
przyświecały mi w czasie realizacji tak 
dawno wymarzonej wizji przekazu ar
tystycznego jaką jest “Namiot Światło
ści”.

Tak więc zarówno akceptacja jak i 
odrzucenie przez widza zastosowanych 
w “Namiocie Światłości” środków wy
razu artystycznego satysfakcjonuje 
mnie jako twórcę w pełni - stanowi bo
wiem zamierzoną REAKCJĘ, odbiorcy 
na proponowaną przez mnie wizję arty
styczną. Kolorowe katalogi wystawy 
znajdują się przy wejściu do galerii 
TZR.

MARIAN RAK 
Od redakcji: "Namiot Światłości" 
wzbogacony o dalsze środki wyrazu ar
tystycznego prezentowany będzie w 
muzeach i galeriach większych miast 
polskich oraz za granicą. Natomiast na 
zaproszenie Wojciecha Siemiona i re
daktora naczelnego miesięcznika "Nie
znany Świat" Marka Rymuszki, pre
zentacja "Namiotu" odbędzie się rów
nież w warszawskiej "Starej Prochow
ni" kierowanej przez W. Siemiona oraz 
na ogólnopolskim festiwalu "Nieznane
go Świata" w Warszawie.

Dni Muzyki Kameralnej 
i Organowej zakończone

O podsum ow anie tegorocznych 
dziew iątych  ju ż  Dni M uzyki K a
meralnej i Organowej poprosiliśmy 
W acława M ickiew icza, dyrygenta 
niedobczyckiego chóru im. Adama 
M ickiewicza. Oto jego opinia.
- Dni Muzyki Organowej powinny 
być kontynuowane - dowodzi tego 
stale w zrastająca liczba słuchaczy. 
Gdyby Dni nie było na pewno ode
zwałoby się wiele głosów domaga
jący ch  się ich zo rgan izow an ia . 
K oncert zespo łów  kam eralnych , 
chórów, w irtuozów -organistów , to 
dobra form uła, zw łaszcza  je ś li 
w zbogacona koncertem  o ra to ry j
no -kan ta tow ym , ja k  w tym roku 
“Requiem ” M ozarta. Ilość słucha
czy na “Requiem ” była niezw ykle 
duża, ale nie sądzę, by należało  
w krótce pow tarzać ten koncert -

zawsze lepiej odchodzić od stołu z 
od rob iną  n iedosy tu  niż z p rzesy
tem. Dobrze byłoby przygotow ać 
koncert o ra to ry jno -kan ta tow y  na 
w iosnę, ale oczyw iście byłoby to 
w ykonanie innego utw oru. B ilety 
na “R equiem ” były za tanie - ko
sztow ały 40 ty s . zł, a powinny ko
sztow ać i 50 tys. d la  b iednych  
dzieci, a 70 - dla innych słuchaczy. 
W pływy z tego koncertu  sięgnęły 
15 mln zł. B ardzo w iele pom ógł 
ks. A lojzy K lon, od początku to
warzyszący i sprzyjający imprezie.

Mam nadzie ję , że w przyszłym  
roku odb ęd ą  się X D ni, choć w 
dzisiejszych czasach możemy być 
pew ni ty lko  tego , że po je s ie n i 
przychodzi zima...

Pokłosie
konkursu

Elżbieta MOTYKA je s t uczen
nicą drugiej klasy Liceum Ogólno
kształcącego im. Hanki Sawickiej 
w Rybniku. Za w iersz  pt. “ W ie
czorna rozm ow a” otrzym ała /ex 
aequo/ z D orotą PIK nagrodę w 
konkursie literackim  ogłoszonym z 
okazji XXV Rybnickich Dni L ite
ratury.

E lżb ieta  - rybniczanka od u ro
dzenia - p isze w iersze od 8 roku 
życia, pierwszy z nich powstał pod 
w rażeniem  w yjazdu przy jació łk i. 
P ochodzi - ja k  sam a mówi - z 
domu, w którym panuje specjalny 
kult muzyki i literatury. Mama jest 
pierwszym czytelnikiem  jej utw o
rów, czasami czytuje wiersze przy
jaciółkom .

- Najczęściej p iszę p od  wpływem  
chw ili, choć czasam i w iersz d o j
rzewa kilka dni. Gdy ju ż  siądę do 
pisania  nie umiem przerwać, koń
czę w ciągu jednego  wieczoru, nie 
potrafię usiąść do pisania jednego  
wiersza drugi raz. Poza tym uwa
żam, że w iersz p isa n y  je s t  p rze z  
całe życie.

W raz napisanym wierszu nic nie 
zmienia. W ten sposób staje się on 
dokum entem  czasu, w którym po
w stał. O sta tn io  upo rządkow ała  
swój dorobek. W śród 150 utworów 
je s t około 30 wierszy, które czyta 
chętniej niż inne. E lżbieta wysyła
ła już swoje w iersze na konkursy, 
choć nagroda w rybnickim konkur
sie je s t je j p ierw szym  poetyckim  
w yróżn ien iem . W ysyła zestaw
utw orów, które najbardzie j ceni. 
M ówi, że posiada “dziw ną zd o lność

KLAUDIA MICHALAK

Odświeżone "graffiti", przy ulicy Zamkowej wygląda ja k  nowe

Kobieta 
z herbem
Kolejny, środkowy 

witraż zdobiący Salę 
Posiedzeń Rady Mia
sta w Urzędzie Mia
sta przy ul. Chrobre
go przedstawia po
stać kobiecą - muzę, 
a może anioła - trzy
mającego majesta
tycznie duży herb na
szego miasta. Herb 
ten jest opatrzony 
wstęgą z napisem 
“RYBNIK”. Witraż 
ten pochodzi z 1928 
roku i jest następują
co sygnowany: “proj. 
J. Piasecki, wyk. S. 
G. Żeleński - Kra
ków ”.

Tekst i zdj.: 
Marek Szołtysek

KĄT DLA POEZJI
Obiegowy pogląd głosi, że wszyscy 

dzielimy się na tych, którzy kochają 
poezję i tych, którzy jej nie zn o szą  - 
tyle, że ci drudzy nie trafili jeszcze w 
życiu na “swój” wiersz. Na łamach 
“Gazety Rybnickiej ” chciałbym zatem 
otworzyć stałą rubrykę poetycką. Do 
jej współredagowania zapraszam  
wszystkich rybniczan, i nie tylko, 
którzy choć raz w życiu poczuli się 
poetami, bez względu na wiek, płeć i 
wszelkie inne możliwe podziały. To 
miejsce, ta rubryka ma nas łączyć - 
nie dzielić, bo nadmiar podziałów  
obserwujemy wokół. Wspólnota poe
zji? Właśnie tak! Bo któż z nas nie 
był poetą w życiu /tzn. wszędzie: w 
autobusie, szkole, pracy, na boisku, w 
kapciach, piżamie i na wysokim obca
sie, przed, w i za lustrem... wszędzie/, 
niektórzy tylko nie zdążyli tego faktu 
zanotować.

Wiersze /lub zestawy wierszy/ proszę 
przysyłać na adres redakcji lub wrzucać 
do naszych żółtych skrzynek. Na ko
percie dopisek: “Schody poezji”. Dla
czego taki? Mam nadzieję wyjaśnić to 
w najbliższej przyszłości. Proszę o po
dawanie podstawowych danych o sobie 
oraz adresu do korespondencji z zazna
czeniem, czy autor chce być podpisany, 
czy też wolałby nie zdradzać nazwiska 
/wtedy pozostanie ono wyłącznie do 
mojej wiadomości/. W tej rubryce li
czyć się będzie wyciągniętą dłoń, a nie 
zaciśnięta w pięść. Zakładam, że nie
którym z nas /tym najbardziej nieśmia
łym/ anonimowość może ułatwić przy
witanie... i pozostanie w poetyckiej 
wspólnocie.

GRZEGORZ WALCZAK

zdolność w yczucia, na co ją  stać”, ale 
na w arsz ta tach  lite rac k ich , w 
k tó rych  b ra ła  udzia ł przy okazji 
konkursów, np. w Pałacu M łodzie
ży w Katowicach, wsłuchuje się w 
opinie innych ludzi o swoich w ier
szach. Spośród poetów najbardziej 
ceni G ałczy ń sk ieg o , N orw ida / 
”trudny, ale staram się go czytać”/, 
B aczyńsk iego , S taffa , n iek tó re  
w iersze M iłosza i B roniewskiego. 
W śród poetek  w yróżn ia  Ja sn o
rzewską, H illar i Poświatowską.

Debiutuje na naszych łamach na
grodzonym wierszem.

W IECZORNA ROZMOWA
Chrystusie
przyw iązany do drzewa krzyża
różańcem wyklepywanych modlitw
nie pa trz tak smutno
nie kiwaj z politow aniem  głową
nad Ziemią pustą
bo nie ma dla kogo!

Już d łu że j nie zn io są  c iężarów  
grzechów
Twoje obolałe ramiona
opadasz w dół
Twoje nikłe ja k  hostia ciało

przenika  przez splątane konary 
Ty konasz!

i pow racasz  
co dzień rano 
zakładasz posłusznie  
cierniowy różaniec 
by wieczorem znów  
zdeptany i zm ieszany z błotem 
znaleźć się na samym dole 
ziem skiego piekła...

Sm utny Jezu ze ściany mojego po
koju
życzę Ci żebyś ju ż  nigdy nie otwo
rzył
swoich zmęczonych oczu. 

Chrystusie
przyw iązany do drzewa krzyża 
różańcem wyklepywanych modlitw 
i po cóż Ty nas zaw sze wysłuchać 
raczysz?
Twoje łzy i tak wsiąkną 
w pustynny p iasek  Ziemi 
A Ty Jezu ciągle płaczesz?

D ziś nie ucałuję mokrego drzewa 
na dobranoc.

Rybnik, 22 października 1993 roku
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Lasu już nie ma
Choć pożar lasów rudzkich, który 

miał miejsce dwa lata temu nie sta
nowi już tematu szerszych dyskusji, 
stał się jednak przedmiotem badań 
dwóch uczniów I LO w Rybniku. 
Wychowankowie Haliny Gajewskiej 
postanowili aktywnie analizować i 
odkrywać zmiany jakie zaszły i za
chodzą na zniszczonym terenie le
śnym.

Uczennica IV klasy Zuzanna Zie
wiec zainteresow ana je s t głównie 
botaniką, dlatego też w bardzo 
szczegółowy sposób zajęła się praco
chłonną obserwacją flory dotknięte
go żywiołem ognia lasu. Przez cały 
rok trzeba tam dojeżdżać i spędzać 
godziny w poszukiwaniu roślin, od
najdywaniu różnic, konstatowaniu 
czy i jak wygląda nowo sadzony las. 
Efektem je s t wyjątkowo dobra, 
wręcz profesjonalnie napisana praca, 
która już zdążyła zostać wysoko oce
niona na “Olimpiadzie biologicznej” 
oraz zająć miejsce w ścisłej czołów
ce “Konkursu Ekologicznego”. O jej 
wartości stanow ią szczegółow e 
dane, będące wynikiem żmudnych 
badań, oraz wnioski dotyczące pro
blemów zalesiania tego typu wyjało
wionych, martwych obszarów.

Wiele czasu spędził w lesie rów
nież rówieśnik Zuzanny Jakub Sroczyński

Sroczyński.
Ich prace doskonale się uzupełnia

ją, jako że przedmiotem jego zainte
resowań jest głównie fauna, a dokła
dniej ornitologia oraz owady. Orni
tologiczne hobby sprawia, że Jakub 
już od pięciu lat całe godziny po
święca na obserwacje ptaków. Bene
dyktyńską cierpli
wością i perfekcyj
ną dokładnością 
wprawił w zdumie
nie nawet grono 
naukowców bada
jących  lasy rudz
kie. Penetruje i od
krywa wszystko to, 
co łączy się z dziu
plakami i ich obe
cnymi korelacjami 
z wymarłą częścio
wo florą /zasiedla
nie ptasich budek/, 
a także wpływem 
szkodników  ow a
dzich na rozwój tego co m ozolnie 
próbuje odtworzyć człow iek. Jed
nym z istotniejszych elementów jego 
pracy jest przeglądanie i laboratoryj
ne badanie zawartości pułapek fero
monowych zw abiających owady - 
H alina G ajew ska mówi z uśm ie

chem, że osiągnął w 
tym już  n iebyw ałą 
wprawę.

Obydwie prace 
m ogą okazać się 
przydatne, jeże li 
chodzi o analizę i 
wyniki badań doty
czących w łaśnie 
szkodników  ow a
dzich oraz, w przy
padku pracy Zuzan
ny Z iew iec, chw a
stów. Zdaniem opie
kuna uczniów, praca 
taka przynosi nie tyl
ko korzyści intelek
tualne, często zawo
dowe /kierunek stu
diów/, ale przede 
w szystkim  je s t do
skonałą edukację 
ekologiczną.

H alina G ajewska 
ju ż  od w ielu lat 
próbuje realizow ać 
swoje zam ierzenia, 
efektyw nie opieku
jąc  się kolejnym i

rocznikami licealistów - “biologów”. 
R ealizow any w jej w łasnej klasie 
przez 4 lata program autorski pozwa
la na w ysunięcie bardzo optym i
stycznych wniosków. Oto fragment 
wypowiedzi dotyczącej tych śm ia
łych prób zamieszczonej w numerze 
2/93 m iesięcznika “Edukacja” : 
“Mam nadzieją, że wyrosną z moich 
wychowanków ludzie świadomi p o
trzeby ochrony środowiska przyro

dniczego, w iedząc 
doskonale, ja k  czło
w iek pow inien  p o
stępować w środo
wisku, bo przecież  
je s t jego integralną 
częścią. Myślę, że 
będą w życiu prawi 
i szeroko otwarci na 
problem y eko lo
giczne, ja k  również 
na problem y dru
giego człowieka ”.

Przykładem  z i
szczenia się dużej 
części tych założeń 
może być fragment 

pracy Zuzanny Ziewiec i jej niezwy
kle em ocjonalnego podejścia do 
przyrody, a szczególnie problem u 
ekologicznego Śląska: “Lasu ju ż  nie 
ma. Na pogorzelisku czai się śmierć. 
Widać ją  gołym okiem. Osmolone, 
czarne kikuty drzew, czarne poszycie 
/a właściwie to, co po nim zostało/, 
ani źdźbła zielonej trawy /.../. M ło
dziki to obecnie cmentarzyska. Ciszy 
nie “zakłóca” śpiew ptaków. Nic nie 
żyje w promieniu kilkunastu kilome
trów. Miałam wrażenie, że ta upior
na sceneria je s t nierzeczywista. Po
czucie to potęgował jeszcze ostry za
pach sp a len izn y”. Jeżeli efektem  
prac jest rozwój tak wrażliwych na 
piękno i wartość natury umysłów, to 
z pew nością warto tę działalność 
kontynuować. Chciałoby się na za
kończenie przytoczyć napomnienie, 
a może prośbę, sformułowaną przez 
ludzi młodych - nadzieję Śląska i 
środow iska naturalnego w ogóle. 
Oni już teraz potrafią zadbać o nie. 
“Las je s t najbardziej czułym wska
źnikiem negatywnej zmiany w środo
wisku przyrodniczym, a jednocześnie 
najtrudniejszą do odtworzenia żywą 
tkanką jaką  stworzyła natura /ekosy
stem/.
/ . . . /  Wierzę, że się odrodzi, że inni 
będą się nim cieszyć ja k  ja . Wierzę, 
że ten ogień pobił nas, ale nie poko
nał do końca ”.

Alex Szojer 
I LO

Tu mieszkają dziuplaki

Duńskie doświadczenia
We wrześniu tego roku do żorskie

go Domu Opieki Społecznej dla 
dzieci niepełnosprawnych przyjecha
ła grupa dziesięciu duńskich te ra
peutek, które przez dwa tygodnie 
przekazywało polskim opiekunom i 
rehabilitantom swoje doświadczenia. 
Uświadomiły nam one również róż
nice w sposobie opieki nad upośle
dzonymi dziećmi. W Polsce wszyst
kie czynności, które dziecku spra
wiają kłopot, np. samodzielne jedze
nie, są wykonywane za nie. Dzieciak 
wówczas nawet nie próbuje wyko
nać ja k ie jś  czynnośc i, choć w 
większości przypadków  potrafi to 
zrobić. W D anii je s t  pod tym  
względem inaczej. Tam, jeśli dzie
ci czegoś chcą, a jest to mniej w ię
cej na skalę ich możliwości, m uszą 
to zrobić sam odzielnie. Daje im to 
poczucie niezależności wobec oto
czenia, są usatysfakcjonow ane. W

D anii p rzep row adzane  są  także 
ćw iczen ia  z dziećm i na farm ach. 
Są one zachw ycone obcow aniem  
ze zw ierzętam i, wykazując wobec 
n ich  sporo  pozy tyw nych  uczuć. 
P raw dziw ie m iłym  zaskoczeniem  
była dla D unek w iadom ość o sto
sunku p o lsk ich  rodziców  do ich 
chorych dziec i. Są oni chętn i do 
każdej w spółpracy z rehabilitanta
mi. W ich kraju , m ówiły, rodzice 
w stydzą się ich, oddają  je  do do
mów opieki i nie chcą mieć z nimi 
nic wspólnego. Z osta ją  bez rodzi
ny czasem do końca życia. W D a
nii istn ieje kilka rodzajów  ośrod
ków: d la ludz i s ta rszych  są  to 
domy, w k tó rych  m ie sz k a ją  w 
szóstkę, a prawie cały dzień poma
ga im opiekun. P raca , o której 
mówiły, daje im bardzo dużo saty
sfakcji. N ajw iększa je s t wówczas, 
kiedy uda im się dotrzeć do odizolowanego

odizolow anego kom ple tn ie  od św iata 
dziecka chorego na autyzm. Kobie
ty te w prow adziły  dużo now ych 
metod, np.: piktogram y - obrazki, 
k tórym i dziecko  syg n a lizu je  co 
chciałoby robić lub jak  się czuje.

W Ż orach , specja ln ie  dla w y
chow anków  zrobione są ciekaw e 
pom ieszczenia. W kilku zna jdu ją  
się pracow nie, gdzie dzieci w yta
piały św iece, plotły, tkały itp. Je
den pokój je s t  szczególny , p rze 
znaczony do odpoczynku. U sufitu 
zaw ieszona je s t b łyszcząca kula, 
która rzuca w ciemnym, nastro jo 
wo oświetlonym pokoju błyszczące 
gw iazdki. Jest tam w ielk ie łóżko 
w odne, w iele  ko lorow ych  zab a
wek, oraz miejsce przeznaczone do 
malowania. W izyta ta była p ierw 
szym tego rodzaju spotkaniem Po
laków i Duńczyków. Z pew nością 
zaowocuje ona unowocześnieniem  
polskich ośrodków.

Gosia Himmel 
i Dominika Zachemba 

I LO

CHRZEST W HANIE
W pierwszą sobotę października w II 

LO, czyli “Hanie”, odbył się chrzest 
“kotów”, czyli uczniów klasy pierw
szej. Chociaż przygotowania przecią
gnęły się aż o godzinę, ogólnie było 
bardzo wesoło. Najpierw do auli 
wszedł “król” wraz z całą świtą. Gdy 
zasiadł na tronie z wcześniej wybraną

to portret, jak się potem okazało, wy
chowawczyni danej klasy pierwszej. 
Jednak najśmieszniejszą chyba zabawą 
było zjedzenie bez pomocy rąk i nóg 
jabłka z basenu pełnego wody. Na koń
cu cała starsza młodzież “Hany” usta
wiła się jeden za drugim, a biedne 
pierwszaczki musiały przejść pod ich

przez siebie królową, zaczęły wchodzić 
“koty”, oczywiście na kolanach i na 
smyczy. Każdy “kotek” musiał ukłonić 
się królowi aż do ziemi, i nie byłoby to 
aż tak trudne, gdyby przed królem nie 
stał... basen pełen wody. Następnie 
przedstawiciele klas pierwszych mieli 
za zadanie wylizać mleko z miseczki - 
ale żeby było trudniej, mleko było w 
proszku. Później trzeba było naryso
wać z zawiązanymi oczami portret. Był

nogami posypywani mąką. Niejeden 
też po wyjściu z takiego “tunelu grozy” 
musiał szukać swoich butów i skarpe
tek. Po wszystkim klasy pierwsze 
otrzymały Akt Chrztu i tym sposobem 
zostały przyjęte do grona uczniów całe
go liceum. Otrzęsiny zostały zakończo
ne dyskoteką, na której wszyscy świet
nie się bawili.

Barbara Dzierżawa 
II LO

Mi k o ł a j
g o ś c i e m o t r zęs in

W bieżącym roku szkolnym I LO im. 
Powstańców Śląskich, otwierając 
osiem klas pierwszych, przyjęło 241 
uczniów. Żywot “kotów”, dotąd spo
kojny i beztroski, został zakłócony 7 
października, bowiem wtedy starsze 
klasy dokonały otrzęsin pierwszoklasi
stów. Część zabawową poprzedziła ofi
cjalna, podczas której absolwenci szkół 
podstawowych składali uroczyste ślu
bowanie. “Tradycją naszej szkoły, 
która otwarła swoje podwoje dla 
uczniów 72 lata temu, je s t  coroczne 
ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Czesławowi Przelazłemu 
z okazji ślubu

serdeczne życzenia nieustającego 
małżeńskiego szczęścia 

składają
koleżanki i koledzy

z piątkowej pracy
*  *  *

Z okazji osiemnastych urodzin,
życzę mojej

najlepszej koleżance z klasy 
Kasi Drąszczyk

dużo zdrowia, szczęścia, pomyślnego 
zdania matury, oraz spełnienia 

wszystkich marzeń 
/nawet tych najskrytszych/

Basia Klimek

Dziś ślubowanie odbędzie się w szcze
gólnym miejscu i w szczególnej atmo
sferze ” - powiedziała dyrektor liceum 
Janina Wystub, przemawiając do zgro
madzonych pod tablicą upamiętniającą 
ofiary poniesione przez byłych profeso
rów i uczniów szkoły w walce o pol
skość. Następnie przewodnicząca sa
morządu szkolnego odczytała tekst ślu
bowania. Po tej wzniosłej chwili chór 
“Bel canto” wykonał hymn szkoły, 
skomponowany na jej 50-lecie przez 
Wilhelma Szewczyka i Pawła Święte
go, absolwenta liceum. Po uroczystości 
pierwszoklasiści udali się wraz z wy
chowawcami do sal, by ochłonąć z 
wrażeń i przygotować się do “chrztu”. 
Impreza trwała dwie godziny, przez 
które “koty” musiały przebrnąć z 
uśmiechem, a trzeba przyznać, że klasy 
drugie wykazały się pomysłowością w 
wymyślaniu poszczególnych konkuren
cji. Można się było wykazać znakomitą 
zręcznością, poczuciem humoru i oczy
wiście szacunkiem dla grona nauczy
cielskiego oraz kolegów starszych ran
gą. Blasku otrzęsinom dodał specjalny 
gość imprezy, znany wszystkim soleni
zant z 6 grudnia, mianowicie Mikołaj, 
którego każde podniesienie się z miej
sca zmuszało “koty” do pokłonów. Tor
tur było co nie miara, lecz wszystko 
skończyło się z uśmiechem. I takim 
sposobem przyjęliśmy do naszego gro
na 241 już pełnowartościowych 
uczniów.

Dorota Stachura 
I LO
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CZAS ZATRZYMANY 
“NA GÓRCE”

M ą d ro ść  c y s te r só w

Niespełna miesiąc temu rybnickie 
środowisko akademickie zainauguro
wało swój kolejny rok zmagań nauko
wych mszą św. odprawioną przez ich 
duszpasterza księdza Dariusza Niesio
bęckiego w kościółku akademickim 
przy ul. Gliwickiej. Miejsce to nie jest 
przypadkowe, bo świątynia ta, która od 
wielu już lat coraz bardziej podupada
ła, po ostatnim remoncie nabrała nowe
go blasku i studenci mogli wrócić tam, 
gdzie w tak dobitny sposób ujawnia się 
historia. Być może mało kto wie, iż jest 
to Kościół Mariacki, bowiem jest pod 
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, 
zaś jego historia jest niezwykle bogata i 
bardzo długa. Wspomina go już doku
ment urzędowy z maja 1220 r., w 
którym można wyczytać, że kościółek 
ten został poświęcony pomiędzy 1170 a 
1180 r. przez Syrosława II biskupa 
wrocławskiego podczas jego podróży 
w te strony Śląska. Fundatorami w 
owych czasach mogli być tylko władcy, 
więc funkcję tę przypisuje się Mieszko
wi Raciborskiemu. Świątynia ta nosiła 
nazwę “N. M. P. nad Wodami”, gdyż 
była wybudowana na wzgórzu /do dziś 
mówi się o “Kościółku na górce”/, pod 
którym rozciągały się malownicze do
linki, jary oraz niezliczona liczba sta
wów i jezior odgrodzonych groblami. 
Umiejscowienie tej budowli było zwią
zane z położeniem Rybnika, który leżał 
na ważnej drodze prowadzącej z Polski 
na Morawy, jednak sam kościół stał w 
pobliżu starego osiedla na ul. Zagro
dniki. Nowe miasto powstało dopiero 
przed 1280 r. za czasów rządów księcia 
Władysława opolsko-raciborskiego / 
1246 - 81r./

Nie wiadomo czy wcześniej na tym 
wzgórzu istniała jakaś świątynia. Przy
puszcza się, że niegdyś było tam święte 
miejsce kultu pogańskiego, nieco 
później zaś stacja misyjna założona 
przez św. Wojciecha podążającego z 
Czech na Pomorze, jednak te wszystkie 
przypuszczenia nie mają jakiegokol
wiek potwierdzenia historycznego. 
Około 1470 r. ten drewniany kościółek 
najprawdopodobniej w stylu romań
skim, został od nowa zbudowany z kamienia

mienia i cegły, tym razem jako gotycki, 
za czasów Wacława księcia Rybnickie
go /1466 - 74/. Pozostawiono wtedy 
tylko drewnianą wieżę, która nie za
chowała się do naszych czasów. Biskup 
Joannston, który przebywał w tych 
okolicach w 1679 r., stwierdził, iż jest 
to “świątynia naprawdę mila dla pięk
na je j wnętrza ”, była bowiem jedną z 
najwspanialszych na całym Śląsku. 
Miała podłogę z cegły, 
dwuspadowy dach, 
ambonę, chrzcielnicę, 
chór, kryptę pod pre
zbiterium oraz pięć 
ołtarzy, z których 
główny określano 
jako bardzo ładny.
Później obok stanęła 
spiczasta dzwonnica z 
czterema wieżyczka
mi, która również 
przetrwała do dzisiaj.
W ostatnich latach 
XVIII w. niejaki Pan 
na Pilchowicach do
magał się rozbiórki te
goż kościółka, aby na 
jego miejscu wystawić 
inny. Ostatecznie za
kończyło się to rze
czywiście zburzeniem 
go w 1796 r. i wybu
dowaniem nowego, 
którym jest aktualny 
kościół Matki Boskiej 
Bolesnej /tzw. “Sta
ry”/. “Na Górce” po
zostało jedynie pre
zbiterium, które zosta
ło zamienione na ka
plicę cmentarną. Jed
nakże czas i rozbiórka mocno nad
szarpnęły i tak już stare mury. Kilka
krotnie zabierano się do remontu pozo
stałej kaplicy. W 1823 r. przeprowa
dzono prace konserwatorskie pod prze
wodnictwem majstra Plaskudy. Jednak 
wszystko odnow iono dopiero  w 
1828 r. na z lecen ie  bu rm istrza  
Rybnika pana Żelasko. W roku 1838 
na dachu kaplicy zbudowano wieżycz
kę. Aktualnie, po kolejnym remoncie

trwającym niespełna rok i zakończo
nym pod koniec lata, starą kaplicę 
można zobaczyć w jej pełnej krasie. 
Nad drzwiami stoi figura Najświętszej 
Maryi Dziewicy z Dzieciątkiem Jezus 
na ręku. Na głowach obydwu postaci 
w idnieją pozłacane korony. Wielko
ścią cały posąg dorównuje naturalnym 
rozmiarom ludzkim. Całość wkompo
nowana w gotycką architekturę i usta
wiona na frontonie widoczna jest z da
leka, zaś mały Jezus ze swymi wycią
gniętymi rękami zdaje się zapraszać do 
wejścia.

Ze starego wystroju kościoła w dzi
siejszej kaplicy zachowało się zale
dwie sklepione prezbiterium, krypta,

chór oraz gotyckie okna z odnowiony
mi witrażami. Warto jeszcze pamiętać, 
iż do niedawna istniał w pobliżu tej 
kaplicy cmentarz, w XIX wieku kilka
krotnie powiększony, który jednak pod 
koniec tegoż wieku zaczął stopniowo 
podupadać z powodu zaniedbania. 
Ostatecznie w latach siedemdziesią
tych XX w. władze miejskie zamieniły 
cały ten teren w park. Do dzisiaj jed
nak można doszukać się tam resztek 
nagrobków, nawet z wypisanymi na
zwiskami, zwłaszcza w pobliżu kapli
cy.

Przechodząc więc tamtędy lub podą
żając na niedzielną mszę o godz.
11.00, bo w zasadzie tylko wtedy ko
ściółek jest otwarty, dobrze byłoby 
przystanąć i posłuchać co szeptem  
m ówią do nas - wieki.

MIKAEL

Z d j ę c i e  

z  a l b u m u  

c z y t e l n i k ó w

Zapraszamy naszych Czytelników 
do wspólnego oglądania zdjęć. Wy
starczy przyjść do redakcji z cieka
wym zdjęciem , które po skopiow a
niu natychm iast zwrócimy. /M ożna 
też wrzucić je do naszych "żółtych 
skrzynek"/.

Autora n ajsym patyczn iejszego  
lub n ajb ard ziej "odjazdow ego"  
zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bez
płatnym  w yw ołaniem  i w ykon a
niem odbitek z rolki filmu.

We wrześniu obchodziliśm y Eu
ropejskie Dni D ziedzictwa poświę
cone duchowem u artystycznem u i 
m aterialnem u dziedzictw u cyster
sów na Górnym Śląsku. Z tej oka
zji w R udach, gdzie n iegdyś cy
stersi m ieli swój k lasztor, odbyło 
się wiele ciekawych imprez. Pobyt 
w opactw ie S enanque, dokąd do
tarliśm y z w ycieczką zorganizowa
ną przez A lliance Francaise, skła
nia do dodania kilku inform acji o 
zakonie , który w niósł do ku ltu ry  
europejskiej ponadczasowe w arto
ści. C ystersi to zakon kontem pla
cyjny założony w C iteaux /ła c iń
skie C iste rc ium  - stąd  nazw a/ w 
1098 roku roku przez św. Roberta. 
Zakon ten oddzielony od benedyk
tynów , dokonał w ielk iej odnow y 
duchowej ch rześc ijaństw a zacho
dniego. Już w 1112 roku w zakonie 
p o jaw iła  się w ielka  in d y w id u a l
ność, ja k ą  był św. B ernard . Ten 
burgundzki szlachcic wraz z dwu
nastu innymi m nicham i założył w 
S zam panii k la sz to r  C la irv eau x , 
jako  k laszto r siostrzany  C iteaux. 
Po C iteaux k lasztor w C lairveaux 
stał się najważniejszym  opactwem 
cystersów. Opat Bernard, później
szy św. B ernard, był u ta len tow a
nym kaznodzieją, zwanym “dokto
rem m iodopłynnym ” , m istykiem , 
inicjatorem  II krucjaty, a także do
radcą wielu papieży i książąt. Jest 
też patronem  pszczelarzy  (p rzed
staw ia się go z ulem). Za jego ży
cia nastąpił okres największej eks
pansji zakonu. Umierający Bernard 
pozostaw ił 350 cystersk ich  zg ro
m adzeń. C ystersi w 
zabudow aniach  k la
sz to rnych  spędzali 
całe dni na m odlitw ie 
i pracy, zachow ując 
wobec siebie i św iata 
p rzy k ła d n ą  sk rom
ność. Byli o fiarn i w 
niesieniu pomocy b li
źnim. Ich głęboka re
lig ijność  i p racow ity  
tryb  życ ia  spow odo
w ały nadzw yczaj 
szybkie ro z rastan ie  
się opactw . Pod ko
niec średn iow iecza  
było ich aż 742 ro z
sianych po całej Euro
pie. W szystkie opac
tw a cechow ała  su ro
wość budow li, k tóra 
stała się główną cechą 
arch itek tu ry  c y s te r
skiej.

D la Polski cystersi 
p rzyby li ju ż  w 1140 
roku. Licznie powstałe klasztory / 
w Jędrzejow ie, w Sulejow ie, W ą
chocku , K oprzyw nicy , O liw ie , 
Łęknie i inne / odegrały znaczącą 
rolę w budownictwie sakralnym w 
Polsce. K lasztor w Rudach został 
ufundow any przez k sięc ia  o p o l
sk o -rac ib o rsk ieg o  W ładysław a I 
zw anego O polczykiem , w 1252 
roku, czyli prawie sto lat po śm ier
ci św. B ernarda /1153 r ./ Sto lat 
wcześniej od klasztoru w Rudach, 
bo w roku 1148, m nisi z M azanu 
założyli klasztor cystersów  w Se
nanque w Prowansji. Opactwo po
wstało w zaciszu ustronnej doliny, 
pośród zieleni otaczających j ą  la
sów. Dzisiaj w opactwie nadal żyją 
mnisi, którzy sami wybrali ten ro
dzaj życia i, jak  tw ierdziła oprowa
dzająca nas przew odniczka, czu ją

się tu szczęśliw i. Poza modlitwą  
zajm ują się upraw ą lawendy i wy
korzystu ją j ą  przy produkcji nale
w ek, m iodów , syropów  oraz do  
w yrobów  kosm etycznych  takich  
jak  olejki, mydła, sole itp. Zapach  
law endy je s t  tu wszechobecny,  
choć je j kw iaty  śc ię to  ju ż  z pól  
p rzy le g a ją cy c h  do klasztoru .  
Oprócz pól lawendowych widać tu  
ty p o w ą d la  tego reg ionu  roślin
ność. Pinie, cedry, cyprysy, drzewa  
o liw ne. Surow a sy lw eta opactwa 
wraz z jej otoczeniem  stw arzana 
strój powagi i zadumy. U wejścia  
do k la sz to ru  m ożna zauważyć  
um ieszczony  pod szkłem  tekst. 
Jawi się on jako kw intesencja mą
drości cystersów , m ądrości wyro
słej z ich w ielowiekow ej kontem
placji. W tłum aczeniu tekst ten ma 
następujące brzmienie:
Poświęć swój czas na zabawę - 
ona je s t  sekretem wiecznej młodo
ści.

Poświęć swój czas na lekturę - 
Ona je s t  źródłem  wiedzy.

P ośw ięć sw ój czas na kochanie i 
bycie kochanym  - 
To je s t  laską Boga.

P ośw ięć sw ój czas na zawieranie 
przyjaźni,
taka je s t  droga szczęścia.

Poświęcić swój czas na śmiech - 
On je s t  muzyką duszy.

Poświęć swój czas na myślenie -

Ono je s t  źródłem działania.

Poświęć swój czas na dzielenie się 
z drugim  -
Życie je s t  zbyt krótkie, by być ego
istą.

Poświęć swój czas na pracę - 
Ona je s t  ceną sukcesu.

Poświęć swój czas na modlitwę - 
Ona je s t  naszą siłą na ziemi.

Ten osobliwy dekalog jest czy
telny dla każdego i każdy może w 
nim znaleźć prawdy, które wyma
g a ją  o sob iste j re flek s ji. Każdy, 
niezależnie od wyznawanego świa
topoglądu, przekonań czy sytuacji 
życiowej.

Jeśli lubisz robić zdjęcia
zgłoś się do naszej redakcji.

Czeka na Ciebie ciekawa praca fotoreportera

Norbert i Wojtek w kąpieli. Zdjęcie: Karoliny Rosowskiej

Nad wejściem do kapliczki widnieje odrestaurowana 
figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem

WANDA ŚWIEŻA



Morowe powietrze 
i bańki

 Abecadło 
 Rzeczy

 Przed kilku laty, kiedy zastana
wiałem się czy po studiach wrócić 

 na Śląsk, czy związać się na stałe z 
 uczelnią, rozważałem ewentualne 
 kupno mieszkania w Lublinie. Ne

gocjując w słynnej lubelskiej fir
mie pośrednictwa nieruchomości 

 “Kleczkowski” , wyraziłem nieza
dowolenie z wysokiej ceny m ie
szkań: “Ależ proszę pana, na Ślą
sku to samo można kupić za poło
wę ceny!” Usłyszałem w odpowiedzi

odpowiedzi złowieszczo brzmiące zdanie: 
“A w Czarnobylu jest jeszcze ta
niej!”.

Tak, poza Śląskiem ludzie wyo
brażają sobie naszą ziemię jak do
tkniętą zarazą, morowym pow ie
trzem. Wyobrażenie to jest do tego 
stopnia silne, że odw iedzający  
mnie znajomi dz iw ią  się widząc 
“żywy” las np. między stacjami ko
lejowymi Leszczyny-Paruszowiec.
My, którzy na co dzień tutaj żyje
my, p rzyzw ycza jam y się przede 
wszystkim psychicznie do naszego 
zanieczyszczonego środow iska,

tak jak  żołnierz na wojnie przywy
ka do codziennego obcowania ze 
śmiercią. Niestety, nasz organizm 
znosi zanieczyszczone środowisko 
gorzej niż nasza psychika. Poprzez 
pokarm i wdychane powietrze za
truwamy nasze ciało przeróżnymi 
t ruc iznam i,  a przede w szystk im  
związkami metali ciężkich i pyła
mi. A w sezonie grzewczym, który 
właśnie się zaczyna, nasza a tm o
sfera będzie od nich jeszcze gęstsza

gęstsza. Jako jednostki jesteśmy bez
silni, bo chęci nie wystarczą, a tyl
ko n ie l icznych  stać, by opalać 
swoje mieszkania “paliwami eko
logicznymi” tj. gazem czy olejem.

A jeżeli już uda nam się nie za
paść na śm ierte lną  now otw orow ą 
chorobę, nasz organizm jest mniej 
odporny na p rzeróżne infekcje,  
grypy, uczulenia...  Wystarczy za
pytać pierwszego z brzegu laryn
gologa, by dowiedzieć się jak wie
le naszych dzieci łapie “przedziw
ne” choroby. Moje dziecko już od 
czterech lat cierpi na tajemniczy

kaszel, który pojawia się i znika, a 
którego nie potrafili dotąd rozpo
znać liczni lekarze, nawet za grani
cą. Zmniejszona odporność nasze
go organizm u sprawia , że na co 
dzień chorujem y na “n ie w in n e” 
grypy i przeziębienia, które leczy
my antybiotykami. Leczenie takie 
to kolejne n iebezpieczeństwo dla 
naszego organizmu. Zacytujmy co 
na ten temat mówi Encyklopedia 
Zdrowia: “ Antybiotyki są bardzo 
ostrą  bronią obosieczną i dlatego 
sięgać po nie pow inniśm y tylko 
wtedy, gdy zachodzi tego 

 potrzeba, zwłaszcza, że w mia
rę ich stosowania rośnie w naszym 
organizmie liczba szczepów odpor
nych na te leki.. .” Czy zatem nie 
nadszedł czas, by na poważnie po
myśleć o tzw. medycynie natural
nej? Może zatem hasło “wróćmy 
do baniek!”, zabrzmi zachęcająco? 
Stawianie baniek stosowały już na
sze prababcie i nie ma w tym nic z 
szarlataństwa. Celem stawiania ba
niek  je s t  uak tyw nien ie  systemu 
odpornościowego organizmu. Słu
ży temu wytworzone w bańce pod
ciśnienie, które powoduje w ydo
stanie się pewnej ilości krwi poza 
tzw. naczynia włoskowate. /Proszę 
się nie obawiać, po tym zabiegu na 
naszym ciele nie ma ani kropelki 
krwi!/.  Krew ta odb ie rana  je s t  
przez system obronny organizmu 
jako obce białko i staje się bodź
cem do wytworzenia dużej ilości 
ciał odpornościowych. A można w 
ten sposób leczyć np.: grypę, in
fekcje w irusowe, zapalenie dróg 
oddechowych, reumatyzm, nerwo
bóle, bolesne menstruacje...

Czyż zatem bańki lekarskie nie 
są w naszej “niezdrowej sytuacji” 
jednym ze sposobów bezpiecznego 
leczenia  się? Porozm awiajm y na 
ten temat z doświadczonymi leka
rzami.

Tekst i zdj.:

Stawianie baniek lekarskich to jedna z tych dawnych metod leczenia, których 
skuteczność potwierdziła współczesna medycyna.

Kina
“APOLLO”

14 października, godz. 19.00, 15 
października, godz. 16.00 i 18.00,
16 października, godz. 17.00 i
19.00, “ŚWIAT WAYNE’A”, prod. 
USA,
14 października, godz. 17.00, 
“UWOLNIĆ ORKĘ”, prod. USA 
18 - 21 października, godz. 16.30 i
18.15, “FLINTSTONOWIE”, prod. 
USA, godz. 20.00, “SPEED”, prod. 
USA

DKF “EKRAN” przy TZR
17 października, godz. 19.00, 
“PIKNIK POD WISZĄCĄ SKA
ŁĄ”, reż. Peter Weir, prod. austral., 
wstęp za okazaniem karnetów

“PREMIEROWE” przy TZR
18 - 20 października, godz. 17.00 i
19.15, “CZTERY WESELA I PO
GRZEB”, prod. ang., cena 35.000 zł

“WRZOS” - Niedobczyce 
16 października, godz. 17.00, 
“KRÓL KOSZA”, prod. USA 

“ZEFIR” - Boguszowice 
16 - 20 października, godz. 17.00 i
19.00, “TATA I MAŁOLATA”, prod. 
USA-franc.

Spektakle
“Klub Energetyka”

- ul. Podmiejska
16 października, godz. 17.00,

PS. W Rybniku bańki s taw ia już  
wiele p ie lęgn iarek  /kosz tu je  to 
około 50 tys. zł/, ale również sa
memu m ożna się tego nauczyć. 
Zwłaszcza proste w użyciu są bań
ki bezogniow e z pompką, które 
produkuje krakowska firma “Ren- 
Kom-Med /tel. 44-12-30/.

A jeżeli już mowa o grypie, to w 
aptekach pojawiły się szczepionki 
przeciwko grypie, które kosz tu ją  
200 tys. zł. Przypomnij o tym swo
jemu lekarzowi.

Utopek  
z Wielopola 

Niejbardzi mi sie dycko podobała 
prziroda w szkole, a latość tymtu
plym, bo uczyła nas ta nowo, młodo 
rechtorka, kero prziszła do nos na 
piyrszo posada. Było to prawie sztyr
nostego października /wtedy Dziyń 
Nauczyciela obchodzili dwadzieste
go listopada/ - jak my mieli piyrszo 
godzina przirody. Wlazła do klasy ta 
młodo rechtorka i zarozki nom godo: 
“Ponieważ większość nauczycieli 
pojechała na konferencję powiatową, 
dzisiaj będziemy mieli lekcję poglą
dową. Pójdziemy do lasu na spotka
nie ze złotą polską jesienią, a pogodę 
mamy dziś wspaniałą, musimy to 
wykorzystać” . Tego nom niy musiała 
dwa razy godać, jakoś wszyjscy my 
to słyszeli, bo zarozki my zaczli 
wrzeszczeć: hura! hura!... Tasze my 
zostawiyli w klasie i na dwor my wy
leźli z radościom. Pośli my tom dro
gom kole kapliczki i skryńciyli my 
za Piylorzym w lewo. Prześli my 
kole chałpy od Danusie i modrziko
wom miedzom prosto ku urwisku 
nad Kamionkom. Po mostku, kery 
zrobiył starzik od “Lalusie”, przele
źli my do lasa. Jak tam było piyknie, 
tego niy idzie opisać. Tela razy my 
tam sami chodziyli i tego my nigdy 
niy widzieli, dziepiyro nom ta nasza 
piykno rechtorka oczy otwarła. 
Wszystkie synki miały aż gymby połotwiyrane

MAREK SZOŁTYSEK

połotwiyrane, jak  jom słuchali.  Ona 
nos kludziyła tom alejom ku pro
chowni i po drodze nom godała: 
“Powiedzcie, czy tu nie wygląda jak 
w bajce?” Teraz żech dziepiyro wi
dzioł, po bokach rosły brzozki cołki 
złotym obsute. Przeplotało sie te zło
to z czerwionymi liściami z młodych 
dymbczoków i jasnymi bronotnymi 
liściami buków. Miyndzy tym lecy
kaj cisły sie ku aleji malutki zielone 
świyrczoki. Wyglondały one choby 
małe dziecka, kere chciały obejrzeć 
procesyjo, co w Boże Ciało 
przez wieś szła. Przi sa
mym zaś skraju kwitły j e
szcze ostatni wrzosy i lota
ły nad nimi Modraszki Ikary 
- wieczne szmaterloki. Tak 
my śli tom alejom coroz da
lij do lasa i po drodze my 
zbiyrali rostomajnte koloro
we liście, szyszki i dymbion
ki. Synki co chwila snosiyli 
rechtorece jakiś piykny li
stek, abo cołko gałązka, 
żeby sie przichlybić, a ona 
kożdego chwolyła i byli my 
wniebowziyńci. Jak my przi
śli w taki miejsce kaj rosło 
pełno brusin, to wszystkie 
dzieci sie zaroz rospyrskły 
po lesie. Na wyścigi my zi
byrali te brusiny i gibko zaś rechtor
ce dowali. Za chwila miała ich pełno 
tytka. Keroś dziołcha pedziała, że 
nima Czesika i Zigusia, kajś sie te 
gizdy straciyli. Musieli my ich szu
kać po lesie. Naszo pani była cołko

nerwowo i tyż z nami wołała ich gło
śno. Za jakoś chwila oba prziśli, cali 
podropani po pyskach, bo kańsik po 
charpyńciach musieli przełazić. My
śleli my najprzod, że sie poczubiyli, 
ale jak  my ujrzeli, że trzimiom w 
rynkach po dwa wielki prawoki, to 
już my wszystko wiedzieli. Rechtor
ka ich zarozki objechała, że ni mo
gom na samopas po lesie chodzić. 
Dopiyro sie ucholkała, jak pedzieli, 
że chcieli te grziby znojść dlo nij. 
“Klepitko” piyrszy zaczon: “Żooodyn

Kerownik mu świtnył do rz... Rys.: B. Dzierżawa

Żooodyn mi niyyy wierził, że pod dym
bym kole prochownie rooosnom tee
elki grziby. Teraz sie spytejcie Czesi
ka, kaaaj myyy te prawoki znejdli” .
“A niy było tam przi nich Utopka?”
- spytoł sie go “Żabka”, i cołko klasa

rykła śmiychym. Piykno my wtedy ta 
lekcyjo przirody mieli w tym wielo
polskim lesie, na kery kedyś Miedzi
na godali. Widzieli my tam tela ro
stomajntych ciekawych rzeczy, ke
rych bez naszyj rechtorki napewno 
by my niy uwidzieli. Te wewiórki - 
na tyn przikłod, sojki kere snosiyły 
orzechy lyskowe i dymbionki na fo
ront, żeby było co źrić bez zima. Jed
na wewiorka, kero trzimała orzech 
w pysku, siedziała na sośniczce. Jak 
my zaczli kijym trzaskać po pniu, to 

nas pojscała z wiyrchu i 
dziołchy sie z nos śmiły jak 
diobli. Tak nom ślecioł tyn 
czas, że nom było żol du dom 
iść tak pryndko. W klasie sie

dzieć to nom sie to ciongło i 
yno my na tyn ostatni dzwonek 
czekali, a tu to tak gibko prze
leciało. Szkoda, że tych lekcji 
poglondowych to my tak mało 
mieli w roku. Nazod to my śli 
inkszom drogom i wyleźli my 
kole ośliźlokowego stawu. 
“Żabka” z “Kasprym” kole 
przikopy obskakowali i za 
chwilka trzimoł w rynce dość 
wielko jaszczurka wodno, abo 
traszka, jak w książce od przi
rody pisało. Keryś synek mioł 
ze sobom prozno patyntowka 

po lemuniadzie i zarozki my jom do 
nij wpuściyli. “Żabka” nabroł wody 
do tyj patyntówki i pokazowoł dzioł
chom jako ta traszka jest  piykno. 
Była cołko kropkowato, a pod brzu
chym była pomarańczowo, zaś łogon

“GARGAMEL I SMERFY” - bajka 
dla dzieci, wstęp bezpłatny

Teatr Ziemi Rybnickiej 
17 października, godz. 9.00 i 11.00, 
“BUNTOWNICY NA ŚMIERĆ I 
ŻYCIE” - wg tekstów A. Bursy, R. 
Wojaczka, S. Grochowiaka i T. No
waka - wystąi “Dzielnica Trzech”, 
cena 30.000 zł

Mała Scena Rybnicka 
21 października, godz. 18.00, 
“MARKOWA GRUPA” - “Piosenki 
z dna szuflady”, cena 20.000 zł

Konkursy
“Klub Energetyka”

- ul. Podmiejska
14 października, godz. 17.00, “TE
LEFON” - konkurs plastyczny
15 października, godz. 17.00, 
“PAŹDZIERNIKOWA MINILISTA 
PRZEBOJÓW” /zapisy w sekretaria
cie/
16 października, godz. 10.00, TUR
NIEJ TENISA STOŁOWEGO
18 października, godz. 17.00, 
“ 1000 PYTAŃ - 1000 ODPOWIE
DZI”, quiz dla dzieci
19 października, godz. 17.00, 
“WYŚCIG KAPSLI”
20 października, godz. 12.00, 
“KRZESEŁKOWA ZABAWA” - dla 
najmłodszych

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

- ul. Szafranka
19 października, godz. 15.00 - 
17.00, z cyklu “Spotkania plastycz
ne” : “Dęby i sosny” - prace z szy
szek i żołędzi /uczestnicy proszeni o 
przyniesienie ich ze sobą/

Dyskoteki
14 października, Restauracja 
“OLIM PIA” , godz. 20.00 - 2.00, 
cena 30.000 zł
15 października, Mała Scena Ryb
nicka, godz. 19.00 - 1.00, cena
40.000 zł; Kino “A pollo” , godz.
20.00 -  2.00

/gw/

tak roztopyrczyła choby sie chciała 
pokwolić, jaki mo zymby powyrzina
ne na nim. Rechtorka kozała jom do 
szkoły zaniyść, bo jutro mo z młod
szom klasom prziroda i chce jom 
dzieciom pokozać. Jak my prziśli do 
szkoły to te nazbiyrane liście zamy
śli my do świetlice. “Żabka” szoł z 
rechtorkom na wiyrch, bo tam pod 
dachym była izba kaj ona miyszkała 
z drugom rechtorkom, kero wroz 
śniom do naszyj szkoły prziszła i 
uczyła nas historyje. Tam wpuściył 
ta traszka do akwariomu ku gupi
kom, bo w tyj patyntowce to by do 
jutra niy wytrzimała. W nocy traszka 
wylazła i zamiyniyła sie w naszego 
Utopka, bo nasz Magierka downo 
mioł na oku ta nasza rechtorka od 
przirody. Niy wiedził, że bydom aż 
dwie rechtorki, i jak dźwignył pierzi
na to takigo larma narobiył, że boro
czek niy umioł do dźwiyrzi trefić. 
Tak dostoł ocupane, że mu sie rech
torek odechciało. Jak lecioł na doł 
po schodach, to na piyrszym piyntrze 
jeszcze mu kerownik do zadku świt
nył, bo słyszoł te larmo i wyparził na 
siyń. Na drugi dziyń po Wielopolu 
szło, że w nocy prziszoł ku rechtor
kom Waldek, tyn starszy brat od 
Sztefki - tak myśloł kerownik, bo ze 
zadku Utopek był do niego podany. 
Jednak to on niy był yno nasz wielo
polski Utopek, kiery sie chcioł po
szkolić u tyj młodyj rechtorki.

B. DZIERŻAWA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Utopek i rechtorki



 Zarząd Miasta informuje Ogłoszenia drobne W r a z i e  p o t r z e b y
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

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ CZYNSZU 
DZIERŻAWNEGO GRUNTU POŁOŻONEGO W RYBNIKU 

PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 
/PRZED BUDYNKIEM TECHNIKUM GÓRNICZEGO/ 

stanow iącego część parceli nr 4369/91 k.m. 3 obr. Rybnik, przezna
czonego pod lokalizację kiosku handlowego o powierzchni około 15 
m2.
Nabycie kiosku we własnym zakresie.
Cena wywoławcza 1 m2 gruntu wynosi 26.000 zł + 22 proc. VAT m ie
sięcznie.
B liższych inform acji udziela N aczelnik  W ydziału G eodezji i G ospo
darki Gruntami Urzędu M iasta - tel. 22-364.
Przetarg odbędzie się 24 października 1994 r. o godz. 12.00 w sali nr 
37, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. B. Chrobrego 
2 .
Wadium wynoszące 1.000.000 zł należy wpłacić w kasie Urzędu M iasta 
Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 11.30.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 
100.000 zł.

M iejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w R ybniku-K am ieniu

ogłasza przetarg na:
- sukcesywną wymianę drzwi w Hotelu “O lim pia”. Przetarg odbędzie 
się 2 listopada 1994 r. o godz. 11.00 w Hotelu “O lim pia” w Rybniku- 
Kamieniu, ul. Hotelowa 12.
- wykonanie sieci telew izyjnej w pom ieszczeniach Hotelu “O lim pia” 
w Kamieniu.
P rzetarg  odbędzie się 2 listop ad a  1994 r. o godz. 10.00 w H otelu  
“O lim pia” w Rybniku-Kam ieniu, ul. Hotelowa 12.
Bliższe inform acje można uzyskać pod nr tel. 22-140 od poniedziałku  
do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
M OSiR zastrzega sobie prawo odstąp ien ia  od p rzetargu  bez podania 
przyczyny.

 CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ 

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

. . . U  NAS
szybko
I TANIO

SPRZEDAM - VW Polo, XI.1993, 
Opel Omega 1988. Tel.: 341-338

Nowy sklep...
* ... z odzieżą otwarto w nowo wyre
montowanym budynku na rogu ulic 3 
Maja i Chrobrego

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

Rybnik, tel. 23-710   k o n k u re n c y jn e  c e n y !  
u l. Chrobre go 19  Zapr a szamy do współpracy!

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.

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 14 do 20 października apteka przy 
ul. 1 Maja 93a, Rybnik-Chwałowice, tel. 21-364

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' I p.

A D A R
oferuje usługi w zakresie 

ślusarstwa, instalowania 
urządzeń ogrzewczych 

/c.o., gazowe/ oraz wod.-kan., 
plastik, miedź, ocynk, 
murarskie, malarskie, 

tapeciarskie.
Rybnik, u l Pełczyńskiego 5, 
tel. 25-656 czynny całą dobę

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.

Kawiarnia

“R O N D O ”
w  tzw. “K uloku”

Rybnik, ul.Wysoka /w Domu Rzemiosła/
zaprasza

na relaksową kawę, 
drinki, dania barowe. 

Organizuje wesela oraz imprezy 
okolicznościowe do 250 osób. 

Tel. 26-179 czynny od 9.00 do 22.00, 
w soboty od 16.00 do 22.00

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 z ł ,-
"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

zaprasza h u rto w n ie  i sklepy
do nowo otwartego składu fabrycznego

konserw mięsnych 
produkcji Z.M.S. Bydgoszcz

w godz. od 8.00 do 16.00 Zapraszamy!

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

D zia ł
U słu g  P ogrzeb ow ych

ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

o fe ru je  n a s tę p u ją c e  u słu g i:
*wynąjęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
*usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm, 

wiązanek, kwiatów 
*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynąjęcie autobusu 

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

C eny konkurencyjne

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

TARG 79-88 85-87 118-130 69-71
PIOTROWSKI 87,2 85,6 122,2 69
Powstańców 2 83 81 115- 125 66

O w o c e /W a rzyw a papryka winogrona pomidory ziemniaki

TARG 12-18 25-30 28-32 4
Raciborska 15 36 35 35 4,5
Cytrusek 35 35 34 4,5

Spożyw cze masło cukier jajko mąka

Jan Noga 14 13,5 3 7-8
Hermes 14,5 15 2,8 7,5
TARG 13- 13,5 12,5-13,3 2,4-3,2 6,5-7

Waluty dolar marka czeska francuska

Pewex duży 23050\23300 14900\15000 805\815 4320\4400
Delikatesy, ul. Miejska 23050\23300 14900\15000 805\815 4320\4400
Gallux, Rynek 23050\23300 14900\15000 800\815 4300\4400

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



 Koszykówka   Koszykówka 

Dzieci pod koszem
Żużel Żużel

I to już p ra w ie  
ko n iec . . .W hali Komendy Policji w Ryb

niku 24 września br. odbył się tur
niej koszykówki dziecięcej chłop
ców - rocznik 1982 i m łodszych, 
którego organizatorami byli :
Urząd Miasta w Rybniku, ZM SZS 
Rybnik, MKKS “Rybnik” oraz Ko
menda Policji w Rybniku.

W turnieju udział wzięły 4 zespo
ły, nie stawiły się drużyny SP 10 
Rybnik i SP 20 Jastrzębie.

A oto tabela końcowa:
1. SP 31 Rybnik 3-6 92:21 /op. M. 
Michalik/
2. SP 4 Rybnik 3-5 48:60 /op. B. 
Marciok/
3. SP 9 Rybnik 3-4 44:61 /op. Z. 
Szaraniec/
4. SP 5 Rybnik 3-3 30:72 /op. Ko
tyrba/
Najlepszym zawodnikiem turnieju 
wybrano jednogłośnie Krzysztofa  
Zygmunta ze SP 31.

I. Klasa strefowa seniorów
Miejsce: Sala M OSiR - u, ul. Po
wstańców 40, godz. 18.00
15.10.94 M KKS - “Sportow iec”- 
Częstochowa
23.10.94 Bobrek II - MKKS
29.10.94 MKKS - Pogoń II Ruda 
Śl.
5.11.94 “ O dra” W odzisław  - 
MKKS
12.11.94 MKKS - AZS Gliwice
19.11.94 M KKS - “P iast” Cieszyn
26.11.94 “S trzała” Opole - MKKS
II. Wojewódzka Liga Juniorów  
Miejsce: Sala M O SiR-u ul. P o
wstańców 40, godz. 18.00
12.10.94 M KKS - MMKS D ąbro
wa Górnicza
19.10.94 “ C arbo” G liw ice - 
MKKS
2.11.94 M K K S - M K K S C h o
rzów
9.11.94 Tychy - MKKS
16.11.94 M KKS - Zabrze
23.11.94 “Odra” W-w - MKKS
III. Wojewódzka Liga “Kadetów”

Trener MKKS “Rybnik” A. Zygmunt 
za poczynione postępy wyróżnił Ro
berta Kacprzyka /uczeń SP 2 - go
ścinnie występował w SP 4/. Ponad
to nagrodami książkowymi ufundo
wanymi przez MKKS “Rybnik” na
grodzono Ł. Suskiego SP 31, R. Po
loka SP 4, Damiana Janika SP 9 
oraz M acieja Pointę SP 5 Rybnik. 
Zawody wzorowo sędziowali P. Lip
ka i P. Mojza.

W październiku “ruszy” “Dziecię
ca Liga NBA”, do której wstępnie 
zgłosiło się już kilkanaście zespołów 
z całego regionu ROW -u. K oszy
kówka cieszy się coraz większą po
pularnością w szkołach i aktualnie 
na terenie Rybnika w szkołach śre
dnich i podstaw owych u p ra w ia  ją  
ponad 300 chłopców.

M iejsce: Sala Komendy Policji, ul. 
Jankowicka, godz. 18.00
14.10.94 Cieszyn - MKKS
21.10.94 M KKS - Mikołów
28.10.94 M KKS - W odzisław

4.11.94 Tychy - MKKS
IV. Rozgrywki “m łodzików”
1. MKKS I
M iejsce: S zkoła P odstaw ow a nr 
31, ul. Orzepowicka, godz. 17.00
2. MKKS II
M iejsce: Sala Komendy Policji ul. 
Jankowicka, godz. 17.30
17.10.94 MKS II - M KKS I
24.10.94 Cieszyn - M KKS II
7.11.94 Pszczyna - M KKS II

Wodzisław - M KKS I
14.11.94 M KKS I - Pszczyna
21.11.94 M KKS II - W odzisław

Cieszyn - M KKS I
28.11.94 M KKS I - M KKS II
5.12.94 M KKS II - Cieszyn
12.12.94 M KKS II - Pszczyna

M KKS I - W odzisław
19.12.94 Pszczyna - M KKS I

 Koszykówka 
Klasa

strefowa
rozpoczęła
rozgrywki

Rozgrywki rozpoczęła “Klasa Strefo
wa” w koszykówce mężczyzn. Z nasze
go regionu występują w niej dwa ze
społy: Miejski Koszykarski Klub 
Sportowy “Rybnik” /trener Cz. 
Grzonka/ i Klub Sportowy “Odra” Wo
dzisław /trener M. Malik/

Rybniccy koszykarze w swoim 
pierwszym występie pokonali KS 
“CRAVS” Częstochowa 105:80 /58:40/ 
. Początkowo goście prowadzili równo
rzędny pojedynek dzięki celnym rzu
tom za 3 punkty. Potem wzięła górę 
lepsza technika i warunki fizyczne go
spodarzy. Wyróżnili się: G. Borgul - 
34 pkt., T. Grzybek - 27 pkt. oraz M. 
Kaczmarek - 11 pkt. Pozostałe kosze 
zdobyli: A. Pierchała - 18, K. Zielon
ka - 13, P. Król - 2. Nie wystąpił w 
meczu J. Marciniak, którego gra wyma
ga jeszcze potwierdzenia przez 
OZKosz Katowice. Należy podkreślić 
dobre warunki do gry, jakie zapewnia 
obecnie sala MOSiR-u.

Kolejne spotkanie koszykarze ryb
niccy rozegrają w dniu 15.10.1994 r. 
o godz. 18.00 z Klubem Sportowym 
“Sportowiec” Częstochowa.

Bieg
bez kompasu

Aż 67 zawodników, w tym 8 kobiet 
wzięło udział w biegu na dystansie 
12 km na orientację bez kompasu, 
który zorganizowany został przez 
TKKF w Boguszowicach.

Bieg odbył się na leśnych terenach w 
okolicy ośrodka w Kamieniu - Książe
nicach. Przed startem rozdano mapki i 
zapoznano zawodników z terenem. 
Piękna pogoda jaka panowała 25 wrze
śnia sprawiła, że wszyscy uczestnicy 
imprezy byli zadowoleni. Żałowali tyl
ko, że biegi terenowe organizowane są 
tak rzadko.

W czołówce uplasowali się: Zbi
gniew Twardokęs, Jan Lucyga, Emil 
Szawerna, Leon Kciuk, Paweł Szy
nol, Jan Rubincheimer, Tadeusz Paź
dzierz i Gustaw Kołodziej. /r/

Sezon żużlow y je s t ju ż  praw ie 
zakończony . 23 p aź d z ie rn ik a  w 
Ostrow ie W ielkopolskim  zostanie 
rozegrany tradycyjny turniej indy
widualny o “Łańcuch Herbowy”, w 
tydzień  później w P ile  odbędzie 
się m ecz “P ó łn o c” - “ P o łu d n ie” 
organizowany przez redakcję “Ty
godnika Ż użlow ego” , i w tedy już  
defin ityw nie będzie m ożna poże
gnać żużlowców. Do wiosny...

W ub ieg łą  sobotę na torze S ta
dionu O lim pijsk iego  we W rocła
w iu szesn astu  n a jlep szy ch  p o l
skich żużlow ców  ryw alizow ało  o 
tytuł In dyw id u aln ego  M istrza  
Polski. Zawody miały zdecydow a
nego faw ory ta - był nim  Tom asz 
G ollob. N ajlep szy  po lsk i zaw o
dnik nie zawiódł swoich sym paty
ków i po raz trze c i zdobył m i
strzow ski laur. W zaw odach tych 
brał udział tylko jeden  zaw odnik 
Rybnickiego Klubu M otorowego - 
Mirosław Korbel. Z dorobkiem 5 
punktów został sklasyfikowany na 
XIII m iejscu. M ożna to uznać za 
sukces, gdyż rybniczanin był je d nym

Z okazji 10-lecia  Polsk iego  
Związku Skata w niedzielę 9 paź
dziernika br. w Klubie NOT-u przy 
KWK “Jankowice” został rozegra
ny turniej skata. Zawody trwały od 
godz. 10.00 do 16.00. W zięło w 
nich udział 88 zrzeszonych i 7 niez

rzeszonych w klubach graczy.
K lasyfikacja: 1. Edward CISEK / 

KWK “Jastrzęb ie/ - 4056 p., Piotr 
KAFKA /”F orteca” Św ierklany/ - 
3344 p., 3. K onrad BRODA /R o
goźna / - 3062p ., 4. M ieczysław  
FERDYN /Chwałow ice/ - 3000 p., 
5. Henryk JASKUŁA /Szczygłow i
ce/ - 2954 p., 6. Tomasz SZYM A
ŁA /” Skok” O rnontow ice/ - 2890 
p., 7. Zygmunt ŁUKASIK /C hw a
ło w ic e / - 2802 p., 8. W ładysław  
GIDLECKI /”W alka” Żory/ - 2752 
p., 9. Ryszard PŁACZEK /G órki/ - 
2746 p., 10. A lfred  ORAW SKI / 
”Jubilat” M oszczenica/ - 2723 p.,

jednym z n ie lic zn y c h  zaw odników  
drugo ligow ych  w ogólnopolsk im  
finale.

W najb liższą niedzielę , 16 paź
dziernika o godz. 11.00 na Skałce 
w Św iętochłow icach odbędzie się 
trad y cy jn y  M em oriał red. Jana  
Ciszewskiego organizowany przez 
O kręgow ą K om isję Sportu Żużlo
wego w Katowicach. Będą to rów
nocześn ie otw arte Indyw idualne  
M istrzostw a Ś ląska. U dział w 
tych zawodach w ezm ą trzej zaw o
dnicy RK M -u: Adam  P aw liczek  
oraz b rac ia  D ariu sz i K rzyszto f  
Fliegertowie.

M emoriał red. Jana C iszew skie
go będzie m iał b o g a tą  opraw ę. 
P rzed zaw odam i, o godz. 9.30 w 
kościele Świętych Apostołów  Pio
tra  i P aw ła w Ś w iętoch łow icach  
zostan ie  odpraw iona m sza św. w 
in te n c ji zm arłych  zaw odników  i 
działaczy sportu żużlowego z okrę
gu katowickiego. A później zaw o
dy - już ostatnie w tym roku na na
szym terenie.

Dla 17 najlepszych zawodników 
ufundow ano nagrody. Z organizo
w ała je  Sekcja S kata “Z w iązk o
w iec” KWK “Jan k o w ice” , k tó ra 
powstała z inicjatywy załogi, em e
rytów, rencistów  oraz organizacji 
związkowych działających przy tej 
kopalni.

/gw /

Zawody pływackie 
dla szkól podstawowych

We wtorek, 18 października o 
godz. 12.00 na krytej pływalni przy 
ul. Powstańców odbędą się pływac
kie m istrzostw a Rybnika dla 
uczniów  szkół podstawowych. Za
chęcamy do udziału, tak czynnego, 
jak i w roli kibica.

Term inarz rozgryw ek
zespołów M KKS w I rundzie sezonu 1994/1995 PIOTR SZWEDA

SKATOWE BOJE

Kronika policyjna

Ogar poszedł w las
3 października poinformowano poli

cję o włamaniu do piwnicy przy ul. Ślą
skiej. Sprawca rozerwał kabłąk kłódki i 
skradł motorower ogar oraz sprzęt 
wędkarski. Straty wyniosły 6 mln zł.

Garnkiem w żonę
1 października przy ul. Mikołowskiej 

doszło do małżeńskiej sprzeczki. Mąż 
postanowił użyć cięższych argumen
tów. Zaczął bić żonę po twarzy, a w 
końcu uderzył ją  garnkiem w głowę. 
Kobieta doznała rozcięcia skóry na gło
wie.

Pożar altanki
W nocy z 3 na 4 października podpa

lono altankę przy ul. Żużlowej. Spale
niu uległo także znajdujące się w środ
ku siano, zboże i przedmioty gospodar
skie. Straty wyniosły 20 mln zł.

Skradł z koszyczka
4 października ok. godz. 15.00 w 

sklepie “Smyk” przy ul. Jankowickiej 
okradziono jedną z klientek. Złodziej 
zabrał jej portfel, który miała w sklepowym

sklepowym koszyczku. W portfelu było 900 
tys. zł gotówki oraz złota biżuteria war
tości 10 mln zł.

Obrobili “renówkę”
W nocy z 4 na 5 października niezna

ni sprawcy włamali się do samochodu 
renault 19. Po wybiciu szyby w 
drzwiach skradli torbę podróżną z 
ubraniami, butami, kosmetykami i sło
dyczami. Straty wyniosły 60 mln zł.

Włam po cukierki 
W nocy z 4 na 5 października włama

no się do SP 17 przy ul. Żurawskiej. 
Sprawcy wszedł do środka po wy
pchnięciu okna z ubikacji. Następnie 
dostał się do sklepiku szkolnego obci
nając m etalową konstrukcję ścianki 
działowej szatni. Skradł słodycze war
tości 1 mln zł.

Okradli spychacz 
W nocy z 5 na 6 października w lesie 

w Jankowicach włamano się do spy
chacza. Sprawcy skradli rozrusznik 
wraz z osprzętem.

Potrójna kolizja
7 października na ul. Raciborskiej w 

Rzuchowie kierowca fiata 126 p nie za
chował należytej ostrożności na łuku 
jezdni i zderzył się z nadjeżdżającym z

przeciwka innym maluchem /nauka ja
zdy/. Z kolei jadący za tym samocho
dem fiat uno uderzył w tył poprzedzają
cego go pojazdu. Pasażerka pierwszego 
z maluchów doznała złamania miedni
cy, a instruktor nauki jazdy ma złamaną 
rękę.

Lubią dzwonić
7 października powiadomiono policję 

o kradzieży 2 kaset z żetonami z auto
matów telefonicznych na dworcu PKP 
oraz przy ul. Pocztowej. Straty wynio
sły 5 mln zł.

Do koparki po klucze
W nocy z 7 na 8 października przy ul. 

Jastrzębskiej na terenie osadników 
mułu kopalni “Jankowice” włamano 
się do kabiny koparki. Sprawca ukręcił 
kłódkę u drzwi i skradł komplet kluczy 
płaskich o wartości 3 mln zł.

Włamywacz w areszcie
8 października o godz. 23.40 na ul. 

Małachowskiego patrol policji odkrył 
włamanie do kiosku “Ruchu”. Na gorą
cym uczynku ujęto dwóch sprawców. 
W całości odzyskano łup /wartości 10 
mln zł/, który był przygotowany do wy
niesienia. Włamywaczy osadzono w 
areszcie.

Lubi czytać
W nocy z 8 na 9 października w kio

sku przy ul. Śląskiej nieznany sprawca 
wybił szybę wystawową. Skradł czaso
pisma i inne przedmioty.

Bijący bramkarz
8 października o godz. 22.00 siedem

nastoletni chłopak został pobity przez 
bramkarza dyskoteki w kinie “Apollo” 
przy ul. Pocztowej. Gdy pobity stracił 
przytomność, nieznany sprawca skradł 
mu zegarek “Omega” ze srebrną bran
soletką oraz 300 tys. zł.

Chciały
do poprawczaka

Policyjny patrol zatrzymał niedawno 
po pościgu dwie sprawczynie włamania 
do kiosku. Szesnastoletnie dziewczyny 
skradły papierosy, kosmetyki i artykuły 
szkolne. Łup został odzyskany w cało
ści. W trakcie dochodzenia okazało się, 
że nie było to pierwsze włamanie tych 
dziewcząt. Tej samej nocy okradły dwa 
inne kioski i usiłowały ukraść samo
chód. Nie udało im się jednak go uru
chomić. Nastoletnie włamywaczki dwa 
dni wcześniej uciekły z domów. Jedna

jest mieszkanką Rybnika, a druga Wil
czy. Do szkoły nie chodzą, bo im się 
nie chce.

Po przeprowadzeniu czynności pro
cesowych dziewczęta oddano pod opie
kę opiekunom. Były tym bardzo roz
czarowane, bo myślały, że trafią do po
prawczaka. Jak wyjaśniały, po to doko
nywały włamań, by “zasłużyć” sobie na 
poprawczak. Obie nie były dotychczas 
notowane w policyjnych kartotekach.

Jedna z dziewcząt po przekazaniu 
opiekunom nie weszła nawet do domu. 
Od razu zbiegła i do dziś przebywa “na 
gigancie” . Obie dziewczyny pociąga 
przestępcza subkultura. Od kilku mie
sięcy interesuje je co się dzieje w po
prawczakach i więzieniach. Uczą się 
grypsować, podobają im się tatuaże i 
przestępczy półświatek. Krótko przed 
wakacjami zaczęły się kontaktować z 
ludźmi z tego kręgu. Podczas wakacji 
często spotykały się z karanymi i nielet
nimi którzy przebywali na przepust
kach z poprawczaków i zakładów wy
chowawczych.

Dziewczęta mają trudne warunki ro
dzinne. Matka jednej z nich zmarła, a 
ojczym nie interesuje się swoją pasier
bicą. Druga jest pod opieką matki, 
która wychowuje ją  samotnie. /jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Na wiosnę w Rybniku rozpocz
nie się budowa kolejnych rond.

W związku z tym - jak donoszą 
koła zbliżone do kwadratu - posta
nowiono zmienić nazwę naszego 
miasta na Rondnik. Na zdjęciu 
nowe tablice drogowe oraz projekt 
nowego herbu z rybami wzorowa
nego na znaku drogowym infor
mującym o rondzie.

d amiani
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Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

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

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

BARAN - Wydarzenie, które spowodowało tak silną reakcję z Twojej strony. Oka
że się błahe i niewarte aż takiego zaangażowania. Dobre samopoczucie zyskasz 
tak samo szybko jak  je  straciłeś.
BYK - Ktoś ważny dostrzeże Twoje starania i nie obędzie się bez nagrody. Aż dziw, 
że jesteś aż tak uzależniony od błysku aprobaty i podziwu w oczach drugiego czło
wieka...
BLIŹNIĘTA - Twoją pasją jest zdobywanie dla samej satysfakcji zdobycia. Tym 
razem jednak “zdobycz ” okaże się prawdziwym myśliwym i w końcu dasz się upo
lować. Z przyjemnością zresztą...
RAK - Posądzanie Cię o cynizm jest nieporozumieniem. Ty po prostu nie możesz 
sprostać wymaganiom innych ludzi i maska cynika bardzo Ci “pasuje ”, bo można 
się za nią schować.
L EW  - W pokonywaniu przeszkód i trudności największą przeszkodą jesteś Ty 
sam. Brak optymizmu, wiary w sens tego co się robi i pozorne wyczerpanie - oto 
główne bariery hamujące Twój marsz do przodu.
PANNA - W przyjaźni postawa roszczeniowa jest zgubna. Zbyt wiele oczekujesz, 
zbyt mało proponujesz sam. Będzie jednak okazja by to zmienić ku własnej saty
sfakcji i zadowoleniu najbliższych....
WAGA - Masz dość energii i witalności by pokonać czający się, jesienny stress. 
Bieganina przed urodzinowym przyjęciem pomoże Ci zapomnieć o drobnych kło
potach.
SKORPION - Nie potrafisz przewidzieć konsekwencji własnych wyborów, i potem 
jesteś zdziwiony, że wyszło tak a nie inaczej. Tym razem jakby wbrew logice trafisz 
w dziesiątkę. Niech to jednak nie uśpi Twojej czujności.
STRZELEC - Nim Twoje plany zaczną nabierać realnych kształtów, musisz po
święcić im wiele energii i zaangażowania. Wysiłek się opłaci, choć nieco perspek
tywicznie...
KOZIOROŻEC - Twoja zmienność nastrojów spowodowana jest często wyimagi
nowanymi przeszkodami. Gdy tylko wrócisz na ziemię, wróci też równowaga du
cha...
WODNIK - Poczucie bezradności czy niemożności może być zwiastunem porażki. 
Otrząśnij się więc ze stresu i nie prowokuj “złego ”.
RYBY - Nie wierz temu, co ludzie okazują wprost, bo często kryje się za tym coś 
innego. Obserwuj co robią, a nie co mówią, i wyciągnij wnioski...

Cudze piórka
Strojenie się w cudze piórka - oto co 

w sezonie jesienno-zimowym będzie 
w dobrym tonie. Czy zwierzęta tak ła
two pogodzą się z wyry
waniem im upierzenia i 
obdzieraniem ze skóry?
Ależ nie dojdzie do żad
nego konfliktu człowiek- 
przyroda! Bo piórka i fu
terka ozdabiające nie tyl
ko kapelusze, ale i buty, 
sukienki czy płaszcze, są 
tylko bardzo udaną 
podróbką. Pantery, tygry
sy, a nawet cielaczki 
mogą spać spokojnie.
Przepiękna kurta Diora 
robiąca furorę w czasie 
pokazów, wyglądająca 
jakby “z węża zdjęta”, 
jest zrobiona ze sztucznego tworzywa. 
Prawdziwe są tylko pióra z marabuta

Fatałachy z naszej szafy

lub strusia, ale zwierzęta te ostały się 
całe i zdrowe.

Modne jest wszystko co powiewa u 
dołu lub przy rękawach sukienki, otu
la szyję. Fajnie jest kiedy coś miękkie

go wychodzi też 
z buta, byle nie 
byłaby to sło
ma. Pierzasty 
trend nie jest w 
żadnym wypad
ku przeznaczo
ny tylko na kre
acje wieczoro
we - widać było 
na pokazach 
płaszcze, które 
zamiast futerka 
miały przy szyi 
pióra. Strójmy 
się zatem w cu
dze piórka!

Wróżka

Poziomo: A / można nim wybuchnąć, B / wwóz wozów, C / na niej 
owoce z pestkami, D / czasem próchnieje, E /jedna z dwóch do mar
szczenia, F / coś na klucze, G/ lubi wazelinę, H / broń szantażysty, I/  
narzucana w sklepie, J /  owoc, z którym kojarzy się Balladyna 
Pionowo: 1/ odwiedza,2 /pastwisko bizonów, 3 / miłość niejedno ma, 
4 /kochaj go, 5 /kubek to przy nim maluch, 6 /dźwiga handel, 7/z wi
nem i kobietami, 8 /kontrast dla bieli, 9/przód na wojnie, 10 /łasi się, 
skamle i popiskuje
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: B-3, J-2; H-5,C-3, A-4, D-5, C-5; A- 
2, C-9, A-1, I-2; J-6; B-9, D-10, G-8, F-6, H-3, G-10, G-8; F-2, B-1, 
H-1, J-4.
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania się 
numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na 
nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” /Rynek 12, 
Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 50 z hasłem “Nie to samo 
wszystkim przystoi” otrzymują: JERZY KIES, ul. Kupiecka 14a/ 
43, 44-206 Rybnik oraz ALEKSANDRA ZŁOTEK, ul. Gliwicka 
154a, 44-207 Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.
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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-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 39 nagrodę otrzymuje: MALWINA MOZDZIERZ, ul. 3 
Maja 22, 44-200 Rybnik

Przepraszamy czytelników za kilkudniowy brak "żółtej skrzynki" 
w Rynku 12, spowodowany remontem budynku.

Teroski to my sie momy chneda lepi 
jak nasza ciotka w rajchu. Tam muszom 
ciynżko bakać, a nom wciskają kupa pi
jyndzy za darmo. Powiycie pewnikiym, 
że mi piere do dekla, ale jo pisza prow
da. Wczoraj wyciągnołech ze skrzinki na 
listy takie piykne pismo. Jak żech go

Miech
pijyndzy

przecztoł, to żech pozielynioł na gymbie, 
a tata musioł brać kropki kuraminu na 
spamiyntanie. Wiycie co tam pisało? 
niy inakszy, yno że Marek Mateja jest 
właścicielem peuegota /kajsik mje tam

wylosowali/, yno mom sie wybrać farba 
tego auta. Były trzi do wyboru: biołe, 
czyrwone abo czorne. Moga tyż niy brać 
tego auta, to dostana tela pijyndzy, wie
la łone kosztowało. Jak już se wybiera 
co chca, to mom ta kartka posłać, ale ku 
tymu zamowić ze dwa towory, kiere łoni 
mi na fotografijach posłali. Byli my 
wszyscy w familiji ogupiali, bo przeca z 
takom fyrmą niy mieli my nic wspolne
go. Mama już poczła fantazjyrować co z 
tela pijondzami zrobiymy, jak tego peue
gota sprzedomy, co to pokupujymy. Bo 
wszyscy my uznali, że jednakowoż auta 
by my niy chcieli. Przeca żodyn s nos ni 
mo prawa jazdy. Ale za to by sie wyfli
zowało cołko łaziynka, kupiyło by sie 
pasowno muszla klołzetowo z goltran
dym, tako jako jest w sklepie na Miej
skij. Trza by tyż se sprawić nowe tepi
chy, zesle, czorne meble. Jakoś ło mje 
niy pomyśleli. A przeca moj stary skła
dok je tak rozklamorzony, że ujechać już 
na nim niy idzie. Tyż bych chcioł jakie 
paradne koło i choćby pieron na pieronie 
to se kupia jak już te pijondze dostana. 
Bratu tyż sie łoroz zachciało motorynki, 
a tata padoł, że nareszcie bydzie mog 
pojechać odwiedzić swojigo brata w An
glii. Bez reszta dnia wadziyli my sie 
wszyjscy, szło już potyn na łostro. Niy 
wiym, jak by sie to skończyło, żeby pod 
wieczor niy zaglądnoł do nos somsiod 
z dołu. Niy zdążyli my sie pochwolić 
mojom wygraną, bo już łod proga ry
czoł że wygroł w jakiś poważnyj fyr
mie peuegota. Wszystkim nom szczyn
ki łoklapły. Ale to jeszcze niy było 
wszystko. Prziszli tyż ciotka z ujkiym, 
kierzi miyszkają dwie drogi dali. Byli 
fest wyzgierni i w wielkij tajemnicy 
padali, że wygrali dzisiok 200 milio
nów. Pokozali nom koperta i pismo. 
Teraz my już wszystko wiedzieli. To 
było jedne wielgie wichlyrstwo. Lu
dzie sie na to nabiyrają i kupują da
rymne klamory czy je potrzebują czy 
ni. My już są teroz mondrzyjsi, ale 
wiela jest jeszcze takich co wierzom w 
te bojki.

M A R E K  MATEJA
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