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Z Rybnikiem trzeba dobrze żyć!
- powiedział papież na audiencji generalnej

a r d o

elemis
Amica

z e l m e r

SONY

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL
FIRM:
FABRYKA KUCHNI

SUPER OFERTA
Przy każdym zakupie
powyżej 3 mln zł.

nagroda - 
3-dniowy pobyt

dla dwóch osób 
w hotelach w najbardziej 

atrakcyjnych miejscowościach

Rybniccy pielgrzymi w drodze do 
Rzymu zatrzymali się w Traun w Au
strii, a dalej już we Włoszech: Wene
cji, Florencji i Asyżu. W drodze po
wrotnej zaś w Loretto, Padwie, au
striackim sanktuarium Maria Zell, 
skąd już bezpośrednio 13 paździer
nika powrócili do Rybnika. W 
Wiecznym Mieście rybniczanie mie
szkali przez sześć dni w samym cen
trum miasta, w Domu Pielgrzyma 
przy via Pfeiffer. Z Ojcem Świętym 
spotkali się w tym czasie dwa razy. 
Pierwsze spotkanie nastąpiło w śro
dę 5 października br. na audiencji 
generalnej w Bazylice św. Piotra w 
Watykanie. Pod koniec spotkania pa
pież zszedł bliżej pielgrzymów gdzie 
właśnie stali rybniczanie. W imieniu 
wszystkich do papieża zwrócił się 
proboszcz bazyliki św. Antoniego 
Rybniku, prałat Alojzy Klon. 
Podziękował w imieniu parafian i 

całego Rybnika za 
nadanie naszemu ko
ściołowi godności 
bazyliki mniejszej. 
W y s ł u c h a w s z y  
podziękowań papież 
odrzekł: “Z  R ybni
kiem trzeba dobrze 
żyć!” . Pielgrzymi 
ofiarowali . Janowi 
Pawłowi II przywie
zione ze sobą dary: 
specjalnie wykonany 
album o mieście i 
kościele oraz kom
plet szat liturgicz
nych. Natomiast w 
imieniu Urzędu Mia
sta Rybnika Dorota 
Bieniek przekazała 
grafikę (widoczną na 
zdjęciu) autorstwa 
Zbigniewa Solar
skiego, która w sym
boliczny sposób 
ukazuje splot ducho

wych i materialnych poczynań oby
wateli miasta.

Drugi raz rybniccy pielgrzymi spo
tkali się z papieżem w niedzielę 9 
października podczas audiencji pry
watnej w Sali Klementyńskiej. I cho
ciaż to właśnie drugie spotkanie było 
bardziej odpowiednie do przekaza
nia papieżowi darów, pielgrzymi do 
końca nie wiedzieli czy do spotkania 
dojdzie. Trzeba jednak pamiętać, że 
papież już od roku nie przyjął pry
watnie żadnej polskiej grupy, rybni
czanie zostali więc w ten sposób wy
różnieni.

W trzy dni po powrocie z Rzymu 

c.d. na stronie 3

W styczniu 1993 roku metropolita katowicki, arcybp Damian 
Zimoń skierował do stolicy apostolskiej w Rzymie prośbę o pod
niesienie kościoła św. Antoniego w Rybniku do godności “BAZY
LIKI MNIEJSZEJ” . W odpowiedzi Sekretariat Stanu w Watyka
nie wydał 23 czerwca 1993 roku papieskie breve, które tę godność 
naszemu “nowemu kościołowi" przyznawało. W tym papieskim 
dokumencie czytamy m.in.: “/.../na szczególne wyróżnienie wyda
je się zasługiwać kościół parafialny pod wezwaniem św. Antonie
go Padewskiego w Rybniku, starym polskim grodzie/.../” Oficjal
ne odczytanie tego dokumentu a co za tym idzie ogłoszenie papie
skiej decyzji o uhonorowaniu kościoła nastąpiło 8 grudnia 1993 
roku podczas uroczystych nabożeństw w kościele św. Antoniego - 
odtąd bazyliki.

W ostatnich dniach parafia św. An
toniego w Rybniku zorganizowała 
pielgrzymkę do Rzymu, której głów
nym celem było spotkanie z papie
żem i podziękowanie mu za podnie
sienie rybnickiej świątyni do godno
ści BAZYLIKI MNIEJSZEJ. Trwającą

Trwającą dwa tygodnie pielgrzymkę zor
ganizowało biuro podróży “San An
tonio” . Stosunkowo wysoka cena 
oraz termin spowodowały, że na wy
jazd zdecydowało sie tylko 25 osób, 
lecz ci, którzy wrócili, nie narzekają 
na brak wrażeń.

Rybniccy pielgrzymi na audiencji generalnej - obok Jana Pawła II ks. kanonik Alojzy Klon, od 
lewej Dorota Bieniek i Urszula Ostachowska przed wręczeniem papieżowi grafiki o tematyce

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Finalistka "Miss Polski" Anita Czaja, uczennica I  LO

Trzymamy kciuki za dziewczynę z numerem "3"!

Rybniczanka 
w finale “Miss Polski”

Jeszcze nie opadły em ocje zw iązane z wyborem  “M iss 
Polonia”, a już szykują się kolejne. W najbliższą sobotę  
w sali O peretki W arszaw skiej odbędzie się finał w yb o
rów “M iss P o lsk i”. R yw alizacja ta z pew nością p rzycią
gnie przed szklane ekrany w ielu  w idzów . D odatkow ym  
bodźcem  do obejrzen ia  relacji będzie dla m ieszkańców  
naszego regionu z pew nością fakt, iż w gronie 26 fin a li
stek  znalazła  się także rybn iczan ka - o siem n asto letn ia  
Anita Czaja.

Na kilka dni przed tym ważnym  dla Anity dniem prze
prowadziliśm y z nią krótką rozmowę.

- Może powiesz parę słów o sobie. przyszłości zamierzam studiować informatykę
- Uczę się w klasie maturalnej o profilu   informatykę lub ekonomię. W wolnych
profilu matematyczno-fizycznym w I L.    chwilach zajmuję się sportem - 
O. im. Powstańców Śląskich. W c.d. na stronie 3

W iz y t a  gości z  A le s p o  c z te re c h  la ta c h

Przeżyliśmy szok!
W ubiegłym tygodniu przez kilka dni gościliśmy przedstawi

cieli władz z zaprzyjaźnionego z Rybnikiem leżącego na połu
dniu Francji miasta Ales. Na zakończenie ich pobytu zorgani
zowano w Urzędzie Miasta spotkanie dziennikarzy z sekreta
rzem generalnym merostwa Ales Alain BENSAKOUN i dyrek
torem gabinetu mera Renaud BERNARD. W spotkaniu tym 
wziął udział prezydent miasta Józef MAKOSZ, tym razem w 
charakterze tłumacza. Była więc okazja zapytać francuskich 
gości o wrażenia z ich pobytu w Rybniku i poznać problemy 
Ales - tego byłego górniczego miasta. c.d. na stronie 2

MOTOR PLACE
oferuje

POLONEZY
* wtrysk elektroniczny 

* lakier metalizowany 
* serwo kierownicy 

* stylizacja orciari 
* ubezpieczenie: OC - gratis, 

roczne AC poniżej 5 mln 
* 30 procent wpłaty na raty 

* odbiór natychmiastowy
Rybnik, ul. Kościuszki 8, 

tel. 22-479,
czynne od 9.00 do 17.00

f 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 

W Y T N I J
 I PRZ Y J D Ź  WCZEŚNI EJ ,
 NIE PRZEGAP OKAZJI!  



Zarząd Miasta informuje

Informujemy, że poniedziałek - 31 października 1994 roku
-jest dla Urzędu Miasta Rybnika

DNIEM WOLNYM OD PRACY
/z wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego/.
Dodatkowy m dniem pracy Urzędu będzie

sobota, 5 listopada 1994 roku, godz. 7.30 - 15.30.

Przeżyliśmy szok!
c.d. ze strony 1

Francuzi byli już w Rybniku 4 lata 
temu. Przyjechali wtedy z ciekawo
ści i - jak mówią - z przyjaźni z na
szym merem. Kiedy wyjeżdżali, za
niepokojeni byli ogromem naszych 
ówczesnych problemów. Szalejąca 
inflacja, pogarszający się stan środo
wiska naturalnego, zagrożenia dro
gowe  związane ze wzrostem liczby 
samochodów. Kiedy przyjechali te
raz po czterech latach - przeżyli szok 
widząc ogromny postęp w naszym 
mieście. Zdumiała ich nasza wielka 
wola wyjścia z marazmu. Zaskoczył 
ich też postęp w modernizowaniu 
naszych służb miejskich w którym - 
jeśli chodzi o komputeryzację - j e steśmy

każdorazowo pewny wybór nowego mera i 
nic do pomyślenia są przedłużające 
się wybory, jakie obserwowaliśmy w 
Polsce np: podczas wybierania pre
zydenta Warszawy. To, że w Rybniku 
zdecydowanie wygrało jedno ugru
powanie - zdaniem gości z Ales - za
pewnia prowadzenie polityki, która 
nie jest polityką nieustannych kom
promisów, lecz daje możliwość wizji 
globalnej. Samorząd w Ales, mimo 
pokusy, by przy nie n ajlepszej kon
dycji ekonomicznej zaoszczędzić na 
kulturze, wydaje na tę sferę z kasy 
miasta 7-10 procent. Wkrótce zao
wocowało to tym, że Ales stało się - 
dzięki późniejszemu wsparciu finan
sowemu z Pary ż a  -  

Widok osiedlu w Ales. Bloki zaznaczone strzałką zostały ju ż wyburzone

jesteśmy lepsi. Zaniepokojeni są jed
nak stanem naszego środowiska i... 
wysoką zabudową naszych osiedli. 
Okazuje się, że w Ales parę tygodni 
temu wyburzono właśnie dwa opu
szczone 12 piętrowe bloki tylko po 
to, by uniknąć zagrożenia społeczne
go, jakie mogłoby powstać w wyniku 
zasiedlania ich na dziko przez ludzi 
z marginesu. Obecnie we Francji re
alizuje się program “dom dla każdej 
rodziny” i z tego powodu burzy się 
całkiem jeszcze dobre bloki z lat sie
demdziesiątych. Dzięki bardzo ko
rzystnym kredytom preferencyjnym 
państwo stymuluje budowę nowych 
mieszkań o wysokim standarcie. 
Podjąć się tego zadania może zarów
no miasto, jak i prywatne firmy. By 
nie zwiększać zaś zbytnio bezrobo
cia, co spowodowałoby nieuniknio
ny wzrost napięcia społecznego, nie 
zamyka się - jak to określili Francuzi 
- “z błahych powodów ekologicz
nych” kopalń czy fabryk. Ekologia - 
tak, lecz nic za wszelką cenę.

Jako przedstawicieli gazety samo
rządowej szczególnie zainteresował 
nas system wyborczy we Francji, 
który również był tematem spotka
nia.

Ordynacja wyborcza we Francji 
jest tak skonstruowana, że daje zwy
cięskiej partii zdecydowaną przewa
gę w ilości radnych zasiadających w 
radzie miasta. Umożliwia to każdo-

rodową.
Czego spodziewają się Francuzi 

przy powtórnych wizytach? Przede 
wszystkim ukończenia tego, co już 
zaczęliśmy, a więc nowego szpitala 
w Orzepowicach, budowy systemu 
oczyszczalni ścieków i ... “chciał
bym - dodał od siebie R. Bernard - 
wykąpać się w czystym rybnickim je
ziorze. ” Goście ostrzegali naszego 
prezydenta, aby nie szedł zbyt szybko 
do przodu, bo to nie je s t takie oczy
wiste przy tej ilości problemów, by 
przy pozyskiwaniu pieniędzy pamię
tać również o ich zgubnych sku t
kach. “Uważajcie na McDonalda! ” - 
zakończyli spotkanie goście z Ales. 
“To właśnie - podkreślił prezydent 
Makosz - nauczyło nas dynamiczne
go budżetu miasta, to z tym miastem 
konsultowaliśmy budowę pierwszych 
rond w Rybniku. Teraz czeka nas 
przejęcie przez gminę mieszkań za
kładowych i chcemy wykorzystać ich 
doświadczenia w zarządzaniu m ie
szkaniami. ”

Korzyści wypływające z tych wizyt 
są więc całkiem wymierne, choć na
sze miasta oddalone są od siebie o 
2000 km.

Z kolei Francuzi na wstępie 
stwierdzili: “przybyliśmy tu jeszcze  
raz, by przekazać nasze doświadcze
nia, lecz w duchu dialogu i współ
pracy ”.

R.P.

Listy do redakcji
Śmietankowa kaucja
W kiosku warzywniczo-nabiałowym 

znajdującym się przy stacji PKP w 
Rybniku /.../ zdarzyło mi się kupić kil
ka razy śmietanę wraz z kaucją za bu
telkę, za którą pobrano 5 tys. zł. /.../ 
Kupując pytałam właściciela, czy nie 
będę miała kłopotów ze zwrotem bute
lek - otrzymałam pocieszającą odpo
wiedź /.../.

Dokonując zwrotu trzech butelek 
otrzymałam tylko 9 tys. zł, kupując 
śmietanę płaciłam kaucję 5 tys. zł za 
szt. Dlaczego przy zakupie nikt nas nie 
informuje, że zwracając butelkę otrzy
mamy mniej niż za nią płacimy kupu
jąc?

Niech mi ktoś wytłumaczy, gdzie 
podziała się uczciwość. Czuję się oszu
kana, tym bardziej, że człowiek w dniu 
dzisiejszym liczy się z każdym gro
szem. Czyżby data trzynastego była dla 
mnie pechowa.

Z poważaniem 
Ochojska, Rybnik

Parking czy błonia?
Dowiedziałam się ostatnio, że w 

Rybniku ma powstać nowy parking 
między ulicą Ks. Brudnioka i So
bieskiego. Bardzo mnie zmartwiła 
ta wiadomość. Parking ma powstać 
na łąkach, w miejscu, które dziś 
je s t  enk law ą natury i spokoju. 
Między ulicą Gliwicką, Ks. Bru
dnioka, Sobieskiego i parafią Mat
ki Boskiej Bolesnej rozciąga się 
obszar nietknięty przez samochody 
i sklepy, być może ostatni taki w 
naszym mieście. Teraz ma tu po
wstać wielki parking - spaliny, hałas

hałas, zwiększony ruch samochodo
wy, tego nie da się uniknąć. Wiem, 
że parkingi są potrzebne, sama jeż
dżę samochodem. Popieram tw o
rzenie parkingów w miejsce s ta
rych komórek, “kotyków” , zanied
banych podwórek, tam gdzie i tak 
nie ma już zieleni. Ale nowy par
king przy ulicy Brudnioka oznacza 
zniszczenie wyspy zieleni. Miasto 
kupiło ten teren dla nas wszystkich 
i dałoby rybniczanom  cudowny 
prezent, gdyby powstały tam bło
nia - wystarczy pozostawić trasę, 
posadzić więcej drzew. To jest też 
wspaniałe , bezpieczne, oddalone 
od ruchu ulicznego miejsce na plac 
zabaw dla dzieci. Wystarczy zoba
czyć, jakim powodzeniem cieszy 
się ogródek jordanowski przy ulicy 
Zamkowej, by nabrać przekonania, 
że takie miejsca są bardzo potrzeb
ne. Proszę, nie pozbywajm y się 
tego miejsca! Nie przeznaczajmy 
go na parking! Mieszkamy na Ślą
sku, spalin mamy tu tak dużo...  
Każdy nowy parking to zachęta dla 
kierowców, by stale używali samo
chodów, a przecież  publiczny 
transport jest dużo bardziej ekolo
giczny. Uczynimy z tego miejsca 
cel le tnich spacerów, zaciszny, 
choć tak bliski centrum miasta, 
gdzie dorośli będą mogli odpocząć 
na trawie, a dzieci pobawić się 
wśród drzew.

Anna Ziętek 
Rybnik

Jeszcze o I LO
Korzystając z życzliwości redak

cji “Gazety Rybnickiej” , mimo nie
smaku wywołanego form ą listu 
pani podpisanej “Pozdrowienia” 
/GR nr 41/,  postanowiłam  odpowiedzieć

Jubileusz wodniaków 
z “szóstki”

Na najbliższą niedzielę, 23 paź
dziernika, zwołano uroczystą  
zbiórkę 6 Harcerskiej Drużyny Że
glarskiej im. komandora Zbignie
wa Przybyszewskiego, obchodzą
cej w tym roku jubileusz 35-lecia 
powstania. Uroczysta zbiórka roz
pocznie się o godzinie 15.00, o go
dzinie 17.00 będzie miał miejsce 
apel, w czasie którego nastąpi uro
czyste zakończenie sezonu nawiga
cyjnego, po czym rozpocznie się harc

erskie ognisko. O godzinie 19.00 
początek mszy polowej w intencji 
rybnickich wodniaków i ich rodzi
ców. Wszystko to odbędzie się na te
renie stanicy wodnej “szóstki” w 
Rybniku-Chwałęcicach.

W październiku 1959 roku po let
nim obozie w Międzyzdrojach z 4. 
Rybnickiej Drużyny Harcerskiej 
działającej przy gimnazjum męskim 
wyłoniła się 6 Harcerska Drużyna 
Wodna im. kmdr. Zbigniewa Przy
byszewskiego - obrońcy Helu. 
Pierwszym drużynowym został 
późniejszy wojewoda katowickich 
Wojciech Czech. Nowa drużyna po
stanowiła nawiązać do przedwojen
nej rybnickiej “szóstki” im. Józefa 
Rostka, działającej przy szpitalu 
psychiatrycznym, której drużyno
wym był wówczas Adam Kotuła, on 
też został opiekunem nowej drużyny. 
Już w następnym roku pod jego kie
runkiem harcerze zbudowali drew
niany most nad odnogą Nysy Kłodz
kiej, łączący byłe opactwo cystersów 
ze wzgórzem zamkowym. Kolejne 
lata przyniosły wiele kursów szkole
niowych, obozów i innych przedsię
wzięć. Wiosną 1965 roku rybniccy

wodniacy w Centrum Wychowania 
Morskiego w Gdyni rozpoczynają 
budowę łodzi typu “Bóbr”, która do 
Rybnika trafi w roku 1967.

W 1968 roku drużyna praktycznie 
przestała istnieć, ale już w roku na
stępnym, po decyzji Komendy Cho
rągwi Katowice o rozwiązaniu wszy
stkich drużyn wodnych w Hufcu Zie
mi Rybnickiej, drużynowym “szóst
ki” zostaje Eugeniusz Wróbel. Przy 
wsparciu Piotra Poś p iecha i Jacka 
Tkocza reaktywuje on wodniacką 
drużynę, która od tamtego czasu 
działa już nieprzerwanie, biorąc 
udział w Akcji Małych Akwenów i 
Rzek. Dziesięć lat później, w roku 
1979, “szóstka” zostaje uznana za 
najlepszą drużynę wodną w kraju 
i zdobywa przechodnie trofeum: 
proporzec Leonida Teligi.

Po 15 latach systematycznej pracy 
naczelnik ZHP nadał rybnickiej dru
żynie jako pierwszej w chorągwi ka
towickiej miano Harcerskiej Dru
żyny Żeglarskiej. Ponownie tytuł 
najlepszej wodniackiej drużyny w 
Polsce dwunastoosobowa reprezen
tacja rybnickiej drużyny, na czele 
której stał Mirosław Czampiel, zdo
była w 1987 roku, w czasie jub ile
uszowego zlotu Harcerskich Drużyn 
Wodnych z okazji 70-lecia harcer
stwa wodnego na ziemiach polskich. 
Przed pięcioma laty, w 1989 roku, w 
czasie rocznicowej zbiórki drużyny 
dokonano chrztu największej zbudo
wanej przez harcerzy flagowej łodzi 
typu DZ-ta, której nadano nazwę 
“Waruga” . W ten sposób dobiegła 
końca długa, żmudna praca nad sa
modzielną budową własnej flotylli,

wiedzieć na zawarte w treści żale.
Dzięki otwarciu szkoły na świat, 

uczniowie mają równe szanse na 
nie tylko ogólnokszta łcące wy
kształcenie, ale również indywidu
alny rozwój swojego intelektu. Za
sygnalizowano to ogólnym wymie
nieniem, jak  pisze pani “Pozdro
w ien ia” - “ sporej ilości kółek”. 
Podkreślono w liście pracę koła 
zainteresowań o charakterze “ta
neczno-śpiewaczym” a nie wspo
mniano, że is tn ie ją  także 
przedmiotowe, olimpijskie i spo
rtowe /co jest wyraźnie podkreślo
ne w wypowiedzi dyrektor liceum, 
podczas udzielonego mi wywiadu/ 
GR nr 37/. Każde jest prowadzone 
poza lekcjami, przez profesora 
zgodnie z jego kwalifikacjami i 
wiedzą. Jest to je szcze  jednym 
przykładem  stworzonych nam 
możliwości. W prezentowaniu pu
blicznym ich pracy nie powodują 
nami żadne nakazy odgórne, tylko 
chęć podzielenia się z czytelnika
mi szkolnymi sprawami, a zarazem 
pragniem y służyć informacjami 
przyszłym uczniom, którzy będą 
podtrzymywać renomę szkoły i jej 
tradycje.

Rozumiemy sytuację pani, której 
córka nie dosta ła  się na studia, 
gdyż każdego z nas może spotkać 
takie n iepowodzenie .  Jednakże 
wysunięte dwuznaczności bardzo 
nas zabolały. Zastanawia tylko, że 
przez cztery lata przygotowań nie 
widziała pani tych wszystkich bra
ków, które teraz zostały zauważo
ne.

Dorota Stachura 
uczennica I LO

na którą składają się kanadyjki, sza
lupy wiosłowo-żaglowe i inne ło
dzie.

Ostatnie cztery lata to kolejny roz
dział w trzydziestopięcioletniej hi
storii rybnickich wodniaków. W tym 
czasie harcerze “szóstki” pokonali 
51 szlaków wodnych, z czego nie
które jako pierwsi. Nie mogło wśród 
nich zabraknąć wszystkich dorzeczy 
górnej Odry i Wisły. Uprawnienia 
żeglarza jachtowego zdobyło 262 
rybniczan, sternika jachtowego 126, 
a 9 sternika jachtowego, uprawnienia 
instruktora żeglarstwa zdobyło 12 
osób. Wodniacy z “szóstki” wzięli 
udział w 49 żeglarskich wyprawach i 
rejsach morskich, sami zorganizowa
li 40 rejsów zatokowych i wiele in
nych.

W czasie niedzielnego ogniska 
znajdzie się zapewne czas na barwne 
wspomnienia tego wszystkiego, co 
przydarzyło się na obozach i rejsach. 
Bo historia rybnickich wodniaków to 
historia kilku pokoleń śląskich wil
ków morskich. Ch

SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze “GR” w moim 
tekście pt. “Nauczyciel Szczęśli
w y” podałam, że Wyższa Szkoła 
Pedagog iczna  w Opolu zmieniła 
n iedawno nazwę na Dolnośląski 
Uniwersytet Piastowski. Informa
cję taką  uzyskałam  od studentki 
byłej WSP. Okazało się jednak, że 
nie była to najrzetelniejsza infor
m acja - WSP zm ieniła  nazwę, 
owszem, ale na Uniwersytet 
Opolski, co sprawdziłam w sekre
tariacie tej uczelni. Pomyłka wyni
kła p raw dopodobnie  z faktu, że 
je d n ą  z p ropozycji  nowej nazwy 
była właśnie ta wymieniona przeze 
mnie tydzień temu - Dolnośląski 
Uniwersytet Piastowski.

MICHALINA CHOMERSKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W Rybniku działa 45 zakładów pie
kących chleb i ciastka, z tego węglem 
lub brykietami opala się 35, a dwa 
mają opalanie olejowe. Gaz zastoso
wano już w ośmiu piekarniach przy ul. 
Przemysłowej, przy ul. Kościuszki, 
przy Zebrzydowickiej, przy Hellera, 
przy Wodzisławskiej 60, w Chwałowi
cach i Jankowicach, a także w dwóch 
piekarniach przy ul. Kościelnej - PSS-
owskiej i prywatnej. Irena Kułachowa, 
naczelnik Wydziału Ochrony Środo
wiska podkreśla, że bardzo pozytyw
nie zachował się właściciel tej ostat
niej piekarni - z własnej inicjatywy 
przyszedł do Urzędu Miasta, by się 
poradzić, jak powinien zmodernizo
wać swą firmę, by nie zatruwała śro
dowiska.

Gaz to opał przyjazny dla otoczenia, 
do przyjęcia są też brykiety drzewne. 
Pewne problemy są z olejem opało
wym - jak mówi Edward Szweda, 
kierujący rybnickim Cechem Rzemiosł 
Różnych, zbiornik na to paliwo jest

sprzedaje chleb przy ul. Łony, przenosi się do 
Boguszowic i sam będzie używał zmo
dernizowanych pieców. Druga piekar
nia przy Sobieskiego na razie stosuje 
brykiety drzewne. Piekarnia na bogu
szowickim osiedlu przechodzi na piec 
olejowy i brykiety. “Nie wiadomo, czy

kosztach. Gaz jest drogim paliwem, ko
sztuje też modernizacja urządzeń - 
koszt pieca wynosi około 400 mln zł. 
Jest też pewien kłopot ze zdobyciem 
odpowiedniego pieca, ponieważ te za
chodnie są przystosowane tylko do 
produkcji bułek i białego pieczywa.

Skargi na piekarnie 
zaczynają się w maju...
...wtedy okoliczni mieszkańcy dzwonią do Wydziału Ochro

ny Środowiska w Urzędzie Miasta, żeby coś zrobić z kopciu
chem. Zimą dym z piekarni “uchodzi w tłoku” - zwykle dy
mią wówczas kominy wszystkich okolicznych domów. Ale la
tem kopci tylko piekarnia, sadze z komina spadają na siedzą
cych w ogródkach sąsiadów w niedzielę po południu, gdy za
czyna się piec chleb na poniedziałek.

Piekarnia rodzinna Jonderków w Rybniku przy ul. 
Wyzwolenia opalana jest jeszcze węglem, ale właściciel 
liczy się z koniecznością przejścia na opalanie gazem

potencjalną “bombą pod domami”, 
olej nie powinien więc być stosowany, 
jeśli w budynku piekarni mieszkają lu
dzie.

Piekarnie opalane węglem muszą 
zniknąć ze śródmieścia. Zakład, który 
działa przy Sobieskiego 12, a sprzedaje

pogarszające smak 
związki z tych brykie
tów nie trafiają do 
chleba - mówi 
Edward Szweda. - 
Węglem opalano od 
stuleci, wiadomo, że 
tak pieczony chleb 
je s t smaczny! ” Ale 
pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska 
próbowali chleba pie
czonego “na brykie
tach” i chwalą sobie 
jego smak. Zdaniem 
Ireny Kułachowej 
obecnie stosowane 
brykiety nie wydzie
lają przy spalaniu 
żadnych szkodliwych 
substancji, ponieważ 
produkuje się je bez 
lepiszcza, tylko przez 
prasowanie. Właśnie 
z tego wynika ich 
główna wada - muszą 
być składowane w su
chym pomieszczeniu, 
ponieważ pod wpły
wem wilgoci rozpa

dają się. Są za to lekkie, nie brudzą. 
Rzemieślnicy nie są przeciwko moder
nizacji pieców. “Każdy piekarz chciał
by chronić środowisko, a przy okazji 
uniknąć brudnej roboty przy węglu ” - 
zapewnia Edward Szweda. Problem, 
jak łatwo się domyślić, leży w kosztach

Piekarze uważają, że zmodernizowa
nym firmom powinny przysługiwać 
ulgi podatkowe, albo dopłata do ko
sztów paliwa, ale ani władze gminy, 
ani wojewoda nie przewidują takiego 
dofinansowania. Średnie i małe zakła
dy potrzebują na modernizację nisko
procentowych, np. 15-procentowych 
kredytów, których nie mogą otrzymać 
właściciele mniejszych piekarni, pra
cujących tylko na jedną zmianę - 
twierdzą, że nie opłaca się w nich 
przez całą dobę utrzymywać minimal
ną temperaturę 150 stopni C, stosując 
drogi gaz, jeśli wypiek takiej piekarni 
jest niewielki. Edward Szweda pod
kreśla, że piekarnie podwyższają ko
miny i montują coraz skuteczniejsze 
filtry, zatrzymujące sadze.

Mimo wszystkich trudności i za
strzeżeń, prędzej czy później trzeba 
będzie unowocześnić piekarnie. 
Wkrótce czeka to zakłady przy ul. Ra
ciborskiej, a także w Radziejowie i 
Chwałęcicach. Oczywiście, piekarnie 
nie są jedynymi miejskimi producenta
mi zanieczyszczeń. W Centrum Rybni
ka zlikwidowano kilkadziesiąt kotłow
ni - nie truje już np. “Hermes”, poczta 
i telekomunikacja, w szpitalu “Juliusz” 
zamontowano ogrzewanie olejowe. 
Dymiącą “wyspą” są budynki “Urszu
lanek”, ale i sam zapewne nastąpi 
zmiana systemu ogrzewania.

/K.M./

Rybniczanka 
w finale “Miss Polski”

Z
Rybnikiem 

trzeba 
dobrze żyć!

c.d. ze strony 1

proboszcz bazyliki św. Antoniego, 
ks. prałat Alojzy Klon z trudem zbie
rał myśli, tak wielkie wrażenie zrobił 
na nim i innych pielgrzymach pobyt 
w Rzymie i spotkanie z Ojcem Świę
tym. Będą je pamiętać do końca ży
cia. Dowiedzieli się m.in., że nieży
jąca już ciocia Jana Pawła II Ste
fania Wojtyła była nauczycielką i 
w latach 1935 - 1962 pracowała w 
szkole podstawowej w Stodołach. 
Więcej na ten temat postaramy się 
powiedzieć naszym Czytelnikom w 
późniejszym czasie.

Tekst i fotokopie: 
MAREK SZOŁTYSEK

c.d. ze strony 1

uwielbiam pływanie, tenis, jazdę na 
nartach i koszykówkę. Gdy pada 
deszcz i nie chce mi się wychodzić z 
domu poświęcam się drugiej pasji... 
rozwiązywaniu zadań matematycz
nych.
- Jaką drogę musiałaś przejść, aby 
znaleźć się w finale?
- Wszystko zaczęło się banalnie. W 
połowie kwietnia tego roku przeczy
tałam ogłoszenie o wyborach miss 
regionu, które miały odbyć się w 
Wodzisławiu Śl. Zgłosiłam się i... 
zwyciężyłam. Pierwsze miejsce za
pewniło mi automatyczny awans do 
finału centralnego. Z kolei dwie 
dziewczyny, które zostały wicemiss, 
a chciałyby się tam dostać, musiały
by przebrnąć przez eliminacje ogól
nopolskie.
- Czy ktoś Cię namówił do ubiegania

ubiegania się o tytuł najpiękniejszej z Po
lek?
- Moja najlepsza przyjaciółka czyli 
moja mama. Przegadałyśmy na ten 
temat wiele godzin i oczywiście nie 
obyło się bez paru małych kłótni. 
Mama zawsze twierdziła, że poza na
uką mogę sprawdzić się jeszcze na 
innym polu, takim jak chociażby 
konkurs piękności. Dużo otuchy do
daje mi także ciocia Karina.
- Jak przebiegają przygotowania do 
finału?
- Od 3 do 11 września przebywałam 
na pierwszym zgrupowaniu w War
szawie - zakończyło się ono sesją 
zdjęciową i konferencją prasową. 
Drugi raz - już na konkurs - pojadę 
16 października. I znów ćwiczenie 
kroków, zachowania się na scenie. 
Dwudziestego października wszyst
kie uczestniczki czeka rozmowa z jurorami

Czas
ocieplania

Akcja ociep lan ia  bloków m ie
szkalnych w Rybnickiej Spółdziel
ni mieszkaniowej dobiega końca - 
tak należałoby napisać, gdyby ten 

tekst miał się ukazać 20 lat temu. 
ale ukazuje się dziś, trzeba więc 

s p r e c y z o w a ć :  
ocieplanie rzeczy
wiście je s t  już  na 
ukończeniu, ale w 
tym roku to w y
różnienie spotkało 
tylko dwa bloki 
przy ulicy Wyzwo
lenia, gdy tymcza
sem dociep len ia  
wymaga 150 b lo
ków. Te dwa udało 
się ocieplić dzięki 
dotacji  z Urzędu 
W o jew ó d zk ieg o .
S półdzie ln ia  ma 
specjalny program 
działań - po ocie
pleniu w blokach 
nastąpi m odern i
zacja instalacji  
centralnego ogrze
wania, założy się 
zawory, te rm ore
gulatory, liczniki 
ciepła. M ieszkań
cy będą  płacić 
p r o p o r c j o n a l n i e  
do tego ile ciepła 
rzeczywiście zuży
wają, a więc za
czną oszczędzać. Kierownik działu 
technicznego spółdzielni, Henryk 
M yszor ocenia, że w ten sposób 
uda się zaoszczędzić około jednej 
trzeciej kosztów ogrzewania. Nie 
wszystkie oszczędności wrócą do 
lokatorów - część spó łdz ie ln ia  

przeznaczy na ocieplanie i moder
nizację kole jnych  budynków. Z 
tego wynika, że im więcej domów 
przejdzie renowację, tym więcej 
będzie pieniędzy na prace przy na
stępnych, więc z czasem akcja po
winna nabrać tempa. Trzeba się za
jąć w iększośc ią budynków, które 
posiada spółdzielnia, bo ocieplone

są tylko bloki przy ul. Kilińskiego, 
przy placu Wolności i niektóre na 
Nowinach. “N ieza leżn ie  od tego. 
ile mamy głosów od mieszkańców - 
mówi Henryk M yszor - nie ma 
m ożliw ości remontu, je ś l i  nie ma

jurorami, wśród których są m.in. Irena 
Santor i Jerzy Gruza. Moim zdaniem 
te rozmowy będą miały decydujące 
znaczenie - tutaj każdy z jurorów 
wstępnie wybierze swoją faworytkę. 
22 października odbędzie się finał w 
sali Operetki Warszawskiej, a po nim 
wszystkie jesteśmy zaproszone na 
bankiet w “Victorii”, z którego do
chód zostanie przeznaczony na cele 
charytatywne. Z tego co mi wiado
mo, konkurs będzie emitowany w te
lewizji w niedzielę, 23 października, 
w programie II o godzinie siedemna
stej.
- Jakie nagrody otrzyma miss Pol
ski?
- 10 tys. dolarów, trzytygodniową 
wycieczkę do USA, niektóre kreacje, 
komplety kosmetyków i biżuterii.
- Jak traktujesz swój udział w kon
kursie?
- W kategoriach zabawy, ale i jako 
kolejne doświadczenie życiowe. Po
znałam ciekawych ludzi, nauczyłam 
się pewnego stylu zachowania, ubie
rania, makijażu. Będę walczyć o za
jęcie jak najlepszego miejsca, co być

Ocieplany blok przy ul. Wyzwolenia

pieniędzy. Staramy się nie podno
sić  czynszu , p o d w yżk i op ła t za 
elektryczność, gaz zaw sze nas wy
p r z e d za ją ”. Ilu mieszkańców nie 
płaci czynszu? “Je że li powiem , i 
będzie to duża liczba, to ci, którzy 
p łacą , mogą pom yśleć : Tylu nie  
płaci, ja  też nie będę. Je że l i ilość 
d łużn ików  będzie mała, p ła cą cy  
pom yślą : p ra w ie  w szyscy płacą, 
spółdzieln ia  się nie zawali, ja k  ja  
przestanę  - snuje refleksje H. My
szor - Ale wiem, że inne spółdziel
nie mają w iększy odse tek  d łu żn i
k ó w ”. Były już eksmisje szczegól
nie niepoprawnych lokatorów do 
lokali zastępczych, kiedy miasto 
wybuduje kolejne takie lokale, za
rząd spółdzielni zamierza wyeks
mitować następnych. Nowe przepi
sy zezwalają też na eksmitowanie 
“na ulicę” , jeśli sąd w wyroku wy
raźnie nie zaznaczy, że lokatora 
należy przenieść do lokalu zastęp
czego. “N ajw ięksi d łużnicy wcale 
nie są biedni - twierdzi H. Myszor. 
- Biedne em erytki starają się p ła
cić co do grosza, a ludzie dobrze  
sytuowani, je żdżący  samochodami 
nie p łacą  w ogóle. ” Spółdzielnia 
p rzygotow ała  dla m ieszkańców  
broszury o nowych zasadach przy
znawania dopłat do czynszu. Do
płatę mogą uzyskać tylko ci loka
torzy, którzy nie zalegają z czyn
szem, być może więc d łużnikom 
opłaci się uregulować zaległości.

KLAUDIA MICHALAK

może zaowocuje dalszą karierą. Na 
pewno jednak ten konkurs nie przy
słoni mi dwóch najważniejszych ce
lów jakie przed sobą postawiłam - 
zdobycia matury i dostania się na 
studia.
- Dziękuję za rozmowę i życzę p o
wrotu z koroną miss Polski. 
Rozmawiał: JACEK RECLIK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



POKŁOSIE
KONKURSU

DZIEŃ

dzień taki 
z listem pośrodku 
i ze słońcem na wynos

dzień - dobry 
bez twoich stóp 
w moim niebie 
za to 
Z ustami 
pod poduszką

za godzinę 
noc
poliże parapety 
farbą chłodu

28.03.94

Autorką zamieszczonego wyżej 
liryku jest Anna RYBOL, uczen
nica klasy maturalnej liceum Rol
niczego w Rybniku. Wierszem tym 
autorka zdobyła  wyróżnienie w 
konkursie literackim ogłoszonym z 
okazji XXV Rybnickich Dni Lite
ratury. Jest to jej pierwsza w życiu 
nagroda literacka, a zarazem de
biut na łamach “ Gazety R ybnic
kiej” .

Anna opowiada, że pisać chciała 
od...  zawsze. Oprócz w ierszy 
próbowała już swoich sił w pisaniu 
opowiadań i prozy poetyckiej. Do 
prób literackich zachęcali j ą  przy
jaciele, rodzice raczej mieli za złe.

Pierwszy wiersz napisała w drugiej 
klasie szkoły podstawowej. Był to 
wiersz bez rymów, czym wówczas 
strasznie się martwiła.

Wyróżnienie w rybnickim kon
kursie Ania przyjęła jako miłą nie
spodziankę. Nie wiedziała, czy do 
konkursu dojdzie, czy jej utwór 
nie był czasem jedynym, jaki nade
słano, bo gdy go oddawała w TZR, 
była jedyną startującą. A tymcza
sem ju ro rzy  wybrali go spośród 
ponad trzydz ies tu  innych w ie r
szy... “ Dzień” powstał prawie bez 
skreśleń, a narodził się, gdy na po
krzepiający list od koleżanki upadł 
promień słońca.

- Nie chciałam, żeby ten dzień 
umknął. Wiersz pow in ien  w yp ły
wać ze środka, trzeba go mocno  
czuć. Ja boję się długich, przega
danych wierszy. Idea lny j e s t  ten 
utwór, który posługuje się słowem  
skromnym i przy minimum słów za
wiera maksimum treści. Na pokon
kursowym spotkaniu z panem K i
jo n k ą  byłam przerażona  odwagą  
koleżanek, które swoje nagrodzone 
wiersze recytowały, bo j a  nigdy  
własnego wiersza nie umiałam na 
pamięć. Uważam, że liryka powin
na dodawać otuchy, pokazywać ko
lory życia, a nie tylko je g o  szare  
strony.

W 5-6 klasie Ania była pod 
wpływem poezji Różewicza, ceni

dramaty i wiersze Jasnorzewskiej,  
a gdy chodzi o “nieśmiertelną” Po
światowską, to pam ięta nawet o 
rocznicy jej śmierci.

N iedługo opublikuję kilka jej 
nowych, krótkich utworów, a tym
czasem ściskam kciuki za to, by 
Ania wytrwała w swojej poetyckiej 
“ filozofii życia” i rozwijała j ą  co
raz piękniejszymi utworami.

GRZEGORZ WALCZAK

ZAPROSZENIE
Przypominam, że na łamach 

“GR” powstaje stała rubryka poe
tycka. Proszę o nadsyłanie utwo
rów na adres redakcji lub poprzez 
żółte skrzynki z dopiskiem “Scho
dy poezji” . Koperta powinna za
wierać podstawowe informacje o 
autorze, jego próbach, s tartach i 
latach literackich, adres do kore
spondencji oraz dopisek, czy autor 
chce być podpisany, czy też wolał
by nie zdradzać nazwiska.

Autor rubryki podejmie prośbę 
oceny każdego z nadesłanych  
utworów, a dla najlepszych nagro
dą będzie ich publikacja, a - być 
może coś więcej.

GRZEGORZ WALCZAK

Górnictwo

Kolejny witraż z 
sali posiedzeń Rady 
Miasta przy ul. Chro
brego, przedstawia 
mężczyznę w hełmie, 
z zarzuconym na ra
mię kilofem i z lamp
ką górniczą. Obok 
niego dwa skrzyżo
wane młoty. Zaś pod
pis u dołu upewnia 
oglądającego, że wi
traż jest personifika
cją górnictwa, tego 
najpopularniejszego 
zawodu na Górnym 
Śląsku.

Witraż został wyko
nany przez firmę Że
leńskich z Krakowa, 
zaś zaprojektował go 
Jan Piasecki z Pozna
nia.
Tekst i zdjęcia: MA
REK SZOŁTYSEK

Koncert filharmoników rybnickich 
w kościele oo. Misjonarzy

We wtorek 25 października o godz. 
19.15 w kościele oo. Misjonarzy odbę
dzie się koncert Filharmonii Ziemi 
Rybnickiej, pod dyrekcją Sławomira 
Chrzanowskiego.

Solistką będzie skrzypaczka Teresa 
GŁĄBÓWNA, a w programie koncert 
skrzypcowy E-dur Bacha oraz V Sym
fonia Beethovena.

Rybnicki fotografik zwycięzcą konkursu

Fotografia
radiowa

Radio i fotografia to za
skaku jące  ze s taw ie n ie ,  a 
jednak oba te pojęcia połą
czyły się w radiowym kon
kursie  f o togr a f ic z n ym ,  
“A r ty s ty c z n e  s p o j r z e n i a ” 
zorganizowanym przez Ra
dio K atow ic e  i Polski  
Z w iązek  A rtys tów  F o t o
grafików.

I nagrodę otrzym ał w nim 
ZENON GŁOWALA z Rybnika,

fotograf - amator, z zawodu kie
rowca. Konkurs odbywa się po raz

drugi, w ubiegłym roku Głowala 
zajął drugie miejsce. “Teraz pom yślałem

pomyślałem, czemu nie p ie r w s z e ” -
mówi.

Zenon Głowala fotografuje od 
dwudziestu lat, poważniej zajął się 
tym pięć lat temu. Ze zdjęć, które 
zrobił w tym czasie, kilkaset uwa
ża za udane, sam wywołuje foto
grafie czarno-białe, kolorowe wozi 
do wywołania do Katowic lub Kra
kowa, ponieważ w Rybniku nie 
można wykonać dużych odbitek, 
wymaganych na wystawach. Zenon 
Głowala często zab iera  ze sobą 
aparat fotograficzny, gdy wyjeżdża

Zdjęcia Zenona Głowali nagrodzone w konkursie radiowym

w dłuższe trasy, chociaż jak mówi, 
trochę się boi, że aparat zginie ra
zem z samochodem. Najchętniej 
fotografuje krajobrazy, spokojną 
naturę. Fascynuje go praca foto
grafa z Kielc, Pawła Pierścińskie
go, który również zajmuje się kra
jobrazem.
“Rozumiemy się - mówi Głowala - 
To, co on robi, to “m ó j ” temat." 
W konkursie “Artystyczne spojrze
nia” zwyciężył zestaw ośmiu prac 
o tematyce ekologicznej. Ponieważ 
konkurs zorganizowało radio, nie 
dziwi nagroda - radyjko samocho
dowe, a do tego śpiwór. “Bardzo 
ciepły " - chwali sobie Zenon Gło
wala. Rybnicki fotografik nauczył 
się robienia zdjęć sam, z książek, 
brał też udział w pracach kilku 
klubów fotograficznych. Był jed
nym z założycieli Rybnickiej Pra
cowni Fotografii, otwartej przy Te
atrze Ziemi Rybnickiej.  Niestety, 
Pracownia przy TZR miała trudno
ści z uzyskaniem pomieszczeń i 
pomocy finansowej, jej członko
wie postanowili więc przenieść się 
do Klubu Energetyka przy rybnic
kiej e lek trow ni,  k tóra jak mówi 
Zenon Głowala - jest bardzo hoj
nym sponsorem. W “Energetyku” 
fotograficy zbierają się raz na mie
siąc, a spotkania te są przeznaczo
ne dla ludzi poważnie zajmujących 
się fotografią.

K. MICHALAK

GAZETA RYBNICKA, TEL, 28825

WITRAŻEr y b n i c k i e



Jubileuszowe Konfrontacje FilmoweAmerykanin 
w Rybniku

Dennis Chamberlin jest Amerykaninem. Wy
soki, szczupły, o inteligentnych oczach i praw
dziwie amerykańskim uśmiechu. Oprowadzany  
przez swojego cicerone z Urzędu Miasta spędził 
w Rybniku trzy październikowe dni, robiąc parę 
setek zdjęć. Najlepsze trafią do folderu, którego 
pierwsza część stanowić będzie panoramę ryb
nickiego biznesu, drugą zaś wypełnią fotografie  
- wizytówki Rybnika. Związki Dennisa z Polską  
są tak interesujące, że warto bliżej poznać jego 
historię.

Patrząc z perspektywy losów 
Dennisa, można stwierdzić, że Pol
ska jest jego przeznaczeniem. I to 
nie tylko dlatego, że rodzina matki 
do dziś gazduje pod Krościenkiem. 
Pierwszy raz przyjechał tu w 1983 
roku, bo dla fo toreportera  - s ty
pendysty, choć minęła już  “so l i
darnościowa” euforia, Polska cią
gle była krajem ciekawym, gdzie 
mogło zdarzyć się wszystko. Tym 
bardziej, kiedy w żyłach tego foto
reportera płynie również polska 
krew. Między Denver /tak, tak, tym 
od C arringtonów!/,  a rodzinnym 
gniazdem matki w Pieninach prze
paść cywilizacyjna była ogromna, 
pracę u trudniał brak telefonów, 
trudy wynagradzała jednak polska 
gościnność oparta  na bigosie i 
swojskiej przepalance, której smak 
poznał dopiero tutaj. Po sześciu 
miesiącach wrócił do Stanów i 
chociaż, jak mówi, pobyt w n a
szym kraju był dla niego szokiem, 
nie przypuszczał, że będzie za Pol
ską tęsknił aż tak bardzo. Tęsknił 
tak trzy lata, w końcu sprzedał tro
chę rzeczy, wziął urlop bezpłatny i 
... wrócił do Polski. I jak to bywa, 
przeznaczenie dopadło go znowu. 
Poznał w Polsce dziewczynę, 
Amerykankę, stypendystkę, lektor
kę języka angielskiego na wyższej 
uczelni. Lato spędzili pracowicie 
ucząc się polskiego na KUL-u w 
Lublinie, po czym Dennis wrócił 
do Denver, w ciągu pół roku z l i
kwidował resztę amerykańskiego 
dobytku i kupił. . .  b ile t  w je d n ą  
stronę do Polski. Zamierzał zostać 
rok i wydać album fotograficzny 
do którego rozpoczął zbieranie 
materiałów. W tym czasie Joanna -

już  żona, dostała ofertę pracy na 
Wyspach Kanaryjskich. Wyjechali 
oboje i , jak mówi Dennis, miał to 
być raj. Dodaje jednak szybko: "... 
ale to nie był r a j”. Polskie prze
znaczenie  dawało o sobie znać.

Raz miało ono postać pomyłkowe
go telefonu z Polski, jaki odebrali 
w Boże Narodzenie .  Rozmówca 
nie uwierzył,  że połączenie  je s t  
pomyłkowe: "... przecież mówicie 
po p o lsk u !” Nie tylko mówili, ale 
i słuchali z nostalgią polskiego j ę
zyka w portowym barze z dobrym i 
tanim hinduskim jedzeniem. A był 
to ulubiony lokal polskich i rosyj
skich marynarzy. Dennis i Joanna 
wytrzymali na “rajskich” wyspach 
dziesięć miesięcy, tęskniąc za Polską 
coraz bardziej, w końcu kupili bilety 
na polski statek kontenerowy i po 
ośmiu dniach znów stanęli na pol
skiej ziemi. Tu udało się Dennisowi 
wydać w wydawnictwie “Znak” wy
marzony, bardzo osobisty album fotograficzny

fotograficzny. W międzyczasie nad
szedł rok 1989 i w Polsce znów za
częły się dziać ciekawe rzeczy. Den
nis otrzymał interesujące oferty od 
amerykańskich i francuskich agencji 
fotograficznych, wysyłał też kore
spondencje z Europy Wschodniej do 
“Denver Post”, gdzie niegdyś praco
wał. Kiedy fala zainteresowania Pol
ską opadła zajął się fotografią rekla
mową i aktualnie pracuje dla bydgo
skiej firmy “Promocja”. Na razie, bo 
jego marzeniem jest praca fotorepor
tera, do której chciałby wrócić. Stara 
się być tam, gdzie dzieje się coś cie
kawego. Ostatnio zafascynowała go 
Albania, ale po powrocie miał ocho
tę, jak mówi , ucałować polską zie
mię, jak czyni to papież - Polak.

Dennis zna wiele polskich miast, a 
Rybnik na ich tle wypada bardzo ko
rzystnie. “Tu widać gospodarza, 
centrum wygląda bardzo nowocze
śnie, a całe miasto je s t bardzo za
dbane" - mówi Dennis.

W Polsce ceni sobie kontakty z 
ludźmi, nie chce wracać do amery
kańskiego modelu życia między pracą

pracą, samochodem, a domem. Sympa
tią do naszego kraju Dennis zaraził 
swoich rodziców. Przyjechali oni 
odwiedzić syna z dużymi obawami, 
odjeżdżali zaś z żalem i samymi do
brymi wspomnieniami. Dennisa nie
pokoi niepewny status w naszym 
kraju, chciałby otrzymać podwójne 
obywatelstwo, również dla urodzo
nego w Polsce syna. Dennis wierzy, 
że za parę lat okaże się to możliwe.

Obecnie razem z żoną i małym 
synkiem mieszkają w Sopocie, ale 
marzą o Krakowie, bo na razie nie 
zamierzają przeciwstawiać się swo
jemu przeznaczeniu, którym okazała 
się Polska.

Spisała:
WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Dennis Chamberlin odwiedził również naszą redakcję. Zdj.: pal

Taaakie grzyby. Zdjęcie: Antoniego Tkocza

Zdjęcie  
z albumu  

czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników 

do wspólnego oglądania zdjęć. Wy
starczy przyjść do redakcji z cieka
wym zdjęciem, które po skopiowa
niu natychmiast zwrócimy. /Można 
też wrzucić je do naszych "żółtych 
skrzynek"/.

Autora najsym patyczn iejszego  
lub najbardziej "odjazdowego"  
zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bez
płatnym  w yw ołaniem  i w ykona
niem odbitek z rolki filmu.

DKF "Ekran" kusi...
KINOMANI - wyrzućcie telewizo

ry, odwołajcie wizyty, bo i tak nie 
będziecie mieć czasu, by robić co
kolwiek innego... poza oglądaniem 
filmów. Począwszy od 7 listopada, 
zajmie wam to wszystkie poniedział
kowe, wtorkowe i środowe wieczory, 
a także pierwszy weekend grudnia. 
Szykuje się bowiem prawdziwa fil
mowa uczta, a przygotował j ą  na 
swój jubileusz 30-lecia Dyskusyjny 
Klub Filmowy “Ekran”.

W czasie Jubileuszowych Kon
frontacji Filmowych pod hasłem  
“Literatura i teatr na ekranie”, bo 
tak tę wielką imprezę nazwano, obej
rzymy prawdziwie filmowe rodzyn
ki, wśród nich filmy nigdy dotąd w 
Polsce nie wyświetlane, niedostępne 
również na kasetach, jak  choćby 
“Hamlet” Zefirellego z Melem Gib
sonem w roli tytułowej. W progra
mie filmy wstrzymane kiedyś przez 
cenzurę: trzyczęściowy obraz “08/

15” wg powieści Kirsta oraz dwu
częściow a “U cieczka”. Wśród 25 
filmów, które zostaną wyświetlone, 
również najnowsze hity: “Szeryf 
Earp” z Kevinem Costnerem czy 
“W ilk” z Jackiem Nicholsonem i 
Michelle Pfeiffer.

Żeby zaostrzyć apetyt, jeszcze trzy 
inne, elektryzujące tytuły: “W ście
kłe psy” z Harveyem K eitelem , 
“M edea” Pasoliniego i “The Do
ors” - pasjonująca historia lidera 
tego zespołu Jima M orrisona. 
Wow!

Karnety na całą imprezę kosztują 
250 tys. zł, karnety tygodniowe 80 
tys. zł, karty wstępu na 1 dzień - czy
li dwa filmy - 50 tys. zł.

Impreza zakończy się w sobotę 3 
grudnia przedstawieniem zrealizo
wanym językiem kina przez teatr 
K.T.O. z Krakowa.

/r./

Znów polska premiera w Rybniku

Arnie szaleje na ekranie
W Teatrze Ziemi Rybnickiej w 

Kinie Premierowym znów znaczą
ce wydarzenie. Dziś, tj. w piątek 
dnia 21 bm. odbędzie się kolejna 
premiera krajowa najnowszego fil
mowego hitu amerykańskiego pt. 
“ PRAWDZIWE KŁAM STW A” . 
Zobaczymy his torię  superagenta 
CIA będącego na tropie wielkiej 
międzynarodowej afery. W tej roli 
brawurową kreację stworzył gwia
zdor Hollywoodu - ARNOLD 
SCHWARZENEGGER! Film zna
nego reżysera  Jamesa Camerona 
znalazł się wśród trzech najwięk
szych przebojów roku za oceanem.

Rybniccy kinomani “Prawdziwe 
kłamstwa” będą mogli obejrzeć w 
dniach: 21 bm. o godz. 14.30, 
17.00 i 19.30, 22 w sobotę - tylko 
o godz. 11.00 w n ied zie lę  23 o 
godz. 14.30, 17.00 i 19.30 oraz 24 
bm. o 16.30 i 19.00. Duża porcja 
emocji zapewniona.

Kino Premierowe zaprasza rów
nież na drugi przebój, wielkie wi
dowisko rozgrywające się w scene
rii H imalajów  pt. “MAŁY BUD
D A ” . Ten tytuł reżyseru je  sam 
BERNARDO BERTOLUCCI, a 
film zobaczyć można w dniach 25, 
26 i 27 bm. o godz. 17.00 i 19.15.

Zabawa na weselach, 
śmiech na pogrzebie

Potężna sala Teatru Ziemi Ryb
nickiej była pełna, gdy w TZR 
odbywała się prem iera  filmu 
“C ztery w esela  i p o g r z e b ”. Wi
dzowie w ogromnej, przytłaczają
cej części młodzi, nastoletni, bawi
li się świetnie. Jedli, szeleścili pa
pierkami, chłepta li  napoje z pu
szek, gadali, a przede wszystkim 
śmiali się właściwie bez przerwy. 
Komedia jest rzeczywiście pyszna, 
p rzezabaw na w starym i dobrym 
angielskim stylu, z subtelnymi żar
tami, z sarkastycznymi dialogami, 
pełna lekko absurdalnych sytuacji. 
Raz tylko dowcip polega na tym, 
że komuś spada na głowę brykiet 
słomy. “Cztery wesela i pogrzeb ” 
oferuje więc inny rodzaj zabawy, 
niż, na przykład, “Naga broń ileś 
tam ” . Co wcale nie znaczy, że ta 
weselno-pogrzebowa zabawa jest 
gorsza.. .  Śmiechu na projekcji  
było rzeczyw iście  co n iem iara ,  
pewna szczególnie wrażliwa osoba 
doznała nawet ataku specyficznej 
psychozy kom ediow ej,  czyli po 
prostu nie mogła przestać się 
śmiać nawet w tych kilku /chyba 
czterech/ momentach, gdy nie było

z czego. Zabaw na była nawet 
mowa żałobna, co zresztą wcale jej 
nie p rzeszkodz iło  wzruszać - 
dziewczyna siedząca przede mną 
ocierała łzy podczas sceny pogrze
bu “starego, wesołego pedzia” . A 
na koniec, po tym, jak  ona p rzy
znała się do 31 wcześniejszych ko
chanków, on powiedział “n ie” na 
własnym ślubie z inną dziewczyną, 
a ona rozstała się z mężem, nastą
pił prawdziwy “happy end” - ko
chankowie połączyli się i żyli naj
prawdopodobniej długo i szczęśli
wie, a wszystkie pozostałe postaci 
zawarły święty związek małżeński. 
Powody do radości są więc dwa: 
po pierwsze miłość wieńczy dzie
ło, po drugie rybnicka młodzież 
lubi wyrafinowane poczucie humo
ru. Czyżby to znak czasu, sygnał, 
że wyżej w zm iankow ana “Naga 
broń 54 i 1/18” się opatrzyła, a ak
cje “kina akcji” spadają?

KLAUDIA MICHALAK

PS. Znak czasu był jeszcze jeden: 
tym razem, w tym filmie o miłości, 
to panie prosiły panów...

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W sobotę koncert w bazylice św. Antoniego

6 na 6
Taką nazwę przybrał nowo powstały 

rybnicki zespół wokalny, który swą dzia
łalność rozpoczął koncertem kolędo
wym w grudniu 1993 roku. Obecnie ze
spół prowadzony jest przez Joannę 
Glenc, absolwentkę Akademii Muzycz
nej w Katowicach, a składa się z dwuna
stu osób i, jak nazwa sugeruje, śpiewa w 
nim sześć pań i sześciu panów. Wszyst
kie inne domysły związane z nazwą są 
błędne.

Członkowie tej kameralnej formacji 
wywodzą się z Państwowej Szkoły Mu
zycznej II stopnia w Rybniku, część z 
nich to uczniowie, a część - już absol
wenci tejże szkoły. Członkowie zespołu 
liczą sobie od 18 do 21 lat. Z muzyką 
wokalną zetknęli się w szkolnym chórze 
“Cantemus” prowadzonym przez Cze
sława Freunda. Z “Cantemusa” wynieśli 
zamiłowanie do wspólnego śpiewania, a 
co najważniejsze - radość muzykowania.

Ważnym wydarzeniem dla zespołu był 
występ na uroczystym koncercie połą
czonym z wręczeniem Nagrody Pokoju 
Dzieci i Młodzieży /m.in. T. Mazowiec
kiemu i J. Ochojskiej/, który odbył się w 
Sali Koncertowej im. Grzegorza Fitel
berga w Katowicach. Występ ten był za
rejestrowany, a następnie wielokrotnie 
emitowany przez TVP w Katowicach. 
Zespół wykonuje muzykę różnych epok 
i stylów, począwszy od muzyki średnio
wiecza poprzez renesans, barok, muzykę 
starocerkiewną, aż po współczesną, zarówno

równo sakralną, jak i świecką. “6 na 6 ” 
ma w swoim repertuarze szeroką gamę 
muzyki gospel and negro spirituals, wy
konuje także muzykę jazzową. Po rocz
nej pracy zespół chciałby zaprezentować 
się rybnickim melomanom na koncercie, 
który odbędzie się w bazylice św. Anto
niego w sobotę 22 października o 
godz. 19.15.

W zespole śpiewają: soprany - Kata
rzyna Oleś, Monika Sachs, Dorota Fu
kała, alty - Beata Mura, Donata Szew
czyk, Joanna Porwoł, tenory -Michał 
Leśniak, Michał Szczepan, Michał 
Wojaczek, basy - Michał Myszor, Piotr 
Szendzielorz, Rafał Wajner.

/mm/

Zaprosili nas...
... harcerze z 6. Drużyny Żeglarskiej 
im. kmdr. Z. Przybyszewskiego z Ryb
nika na uroczystą zbiórkę z okazji 35 
rocznicy założenia drużyny. Zbiórka 
odbędzie się 23 października w stanicy 
wodnej drużyny w Rybniku-Chwałęci
cach.

* * *
...Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza 
Korczaka na “Olimpiadę z sercem” dla 
dzieci specjalnej troski, która odbędzie 
się w środę 26 października w szkolnej
sali gimnastycznej

* * *
...Dyrekcja oraz Rada Rodziców Pry
watnego Liceum Ogólnokształcącego 
w Rybniku przy ul. Chrobrego 39 na 
uroczyste otwarcie szkoły, które odbę
dzie się w sobotę 22 października

W Alliance Francaise

Alain Belassene śpiewa 
poezję Lamartina

Alain Belassene jest kompozytorem, 
autorem tekstów, śpiewakiem, trubadu
rem w szlachetnym tego słowa znacze
niu. Wydał kasetę finansowaną przez 
Ministra Kultury oraz cztery płyty, z 
których jedna została uhonorowana I na
grodą w kategorii piosenki poetyckiej, 
ufundowaną przez Warsztaty Piosenki 
Poetyckiej Literatów Burgundii. W roku 
1990, z okazji setnej rocznicy urodzin 
poety otrzymał “Krajową Nagrodę La
martina”.

Paryżanin, sercem Burgundczyk, swo
im śpiewem wzrusza do łez. “Śpiewanie 
poezji - wyznaje Alain Belassene - nie 
jest trudne, pod warunkiem, że nie idzie 
się na łatwiznę. Muzyka powinna posia
dać urok autentyczności i płynąć jak od
dech ”.

Na spotkanie z francuskim bardem 
zaprasza Alliance Francaise i Miejska 
Biblioteka Publiczna w czwartek, 27 
października o godz. 18.00.

Kochanej Mamie i Babci
serdeczne życzenia urodzinowe: 
dużo zdrowia, dwustu lat życia 
i wiele radości 
składają Dorka, Zbyszek 
Michasia i Bogdan

Miłej i sympatycznej Dance P.
z okazji urodzin spełnienia wszystkich 

marzeń życzą tej damie
Marzena, Lidka i Dorota 

oraz "Jasio Wędrowniczek”

Wszystkim 
pracownikom 
UPT Rybnik 3 

z okazji 
zbliżającego się 

Dnia Łącznościowca 
życzę

wszystkiego co najlepsze, 
dużo zdrowia

i /szczególnie doręczycielom/ 
zawsze słonecznej pogody. 

Zawsze pamiętająca o Was 
Alicja MAŁŻ

Silesian Jazz Meeting po raz dziewiąty
Już po raz dziewiąty Teatr Ziemi 

Rybnickiej zaprasza wszystkich miło
śników jazzu na kolejny jesienny Sile
sian Jazz Meeting. W jego ramach 
odbędą się dwa koncerty - w piątek 
czwartego i sobotę piątego listopada

br. Zagrają zgodnie seniorzy - jubilaci, 
jazzmani w wieku średnim, a także 
przyszłość tej muzyki, czyli młodzież.

Po koncertach - jam sessions na Ma
łej Scenie i w pubie “Biba”. Szczegóły 
w następnym numerze “GR”. /r/

Rodzić po ludzku
Publikujemy pierwszy głos w akcji

“Rodzić po ludzku” . Prosiliśm y
czytelników, by opisywali doświad
czenia, związane z narodzinami ich 
dziecka - czy było to wspaniale prze
życie, czy koszmar? Czy szpital 
stwarzał przyjemną atmosferę, czy 
lekarze, pielęgniarki, salowe odnosi
li się przyjaźnie, obojętnie, czy wro
go? Czy matka mogła przybierać w 
czasie porodu wygodną po
zycję? Czy przymusowo sto
sowano golenie, lewatywę i 
nacinanie krocza? Czy ojciec 
mógł uczestniczyć w poro
dzie?
Prosimy o listy, opisujące 
przeżycia matek i ojców. In
teresuje nas sytuacja w szpitalach 
rybnickich, a także w tych poza Ryb
nikiem, gdzie rodzą się dzieci rybni
czan. Prosimy piszcie!

Bóle zaczęły się o szóstej rano. To 
był mój trzeci poród, poprzednie w 
Zakopanem - pierwszy był przykry, 
drugi szybki. Przed siódmą byłam w 
szpitalu. Bardzo mi brakowało męża 
- w takim momencie ogromnie się 
potrzebuje drugiej osoby. Byłam zła 
na męża, że musiał wyjechać, że nie 
zdążył wrócić. Panie w izbie przyjęć 
były bardzo miłe, pożyczyły mi łap
cie, przy mocnych bólach przerywały 
wypełnianie biurokratycznej ankiety. 
Mogłam wstać, chodzić.

W szpitalu były akurat praktykant
ki z Liceum M edycznego, bardzo 
miłe, pomocne. Byłam golona, ale 
praktykantka zrobiła to bardzo deli
katnie. Lewatywy nie było. Badała 
mnie też praktykantka lekarka, która 
zupełnie nie potrafiła wyczuć roz
warcia. Okropne jest to, że to wszy
stko dzieje się w sali przez k tórą 
przewija się tłum ludzi - przychodzą, 
oglądają, zupełnie nie ma intymno
ści. Ale atm osfera w szpitalu była 
życzliwa, tę życzliwość wyczuwało 
się na każdym kroku. Mówiono do

mnie “pani” , nie po imieniu. Pa
cjentki mogły przyjmować taką po
zycję, jaka im odpowiadała. Chodziły
też te “przyspieszane" z kroplówką 
Na łóżko porodowe trzeba było się 
położyć dopiero w ostatniej chwili, 
przy bólach partych. W tym czasie 
na oddziale były dwie położne i 
dwóch lekarzy, jeden z nich cały 
czas był przy mnie. Nie pozwolono 

mi długo się męczyć. Nie 
potrafiłam przeć, położna 
mówiła: “Nie będzie pani 
cierpieć, jak będzie pani 
parła” . W pewnym mo
mencie sama się na sie
bie zdenerwowałam. Ża
łuję, że nie chodziłam do 

szkoły rodzenia. Lekarz oświadczył, 
że nie pozwoli, by płód się cofnął, 
zaczął masować brzuch. Powiedział 
mi: “Teraz pani nie popuszczę, ro
dzimy! Ja pani pomogę.” Mały uro
dził się o godzinie 9.40. Dali mi go 
na brzuch - nie zapomnę tego do 
końca życia, jak go położyli ciepłe
go, mokrego. Piotruś nie krzyczał, 
tylko jakoś łkał, szlochał, patrzył na 
mnie przymkniętymi oczkami. Roz
płakałam się, to był moment najcu
downiejszy - uczucie niesamowitej 
bliskości, ciepła, dane tylko mnie i 
jemu. Potem go zabrali, nie mógł po
ssać. Później łożysko, szycie. Le
karz, który mnie szył, przez cały czas 
mówił, co robi, co się będzie działo. 
Wiedziałam, co się ze mną dzieje.

Po szyciu leżałam przez dwie go
dziny na korytarzu, na obserwacji. 
Przez te pierwsze dwie godziny nie 
wolno zasnąć, pacjentki czekające na 
poród przyszły do mnie, przyniosły 
coś do czytania, życzliwie porozma
wiały, salowa przyniosła kubek 
kawy, przyszedł też lekarz, żeby spy
tać jak  się czuję. Położnice muszą 
chodzić w koszulinach do pępka, bez 
majtek. Brakowało tabletek, które 
daje się pod język, ale i tak jest lepiej

piej, niż kiedyś - kiedy rodziłam po 
raz pierwszy, musiałam przyjść do 
szpitala z własną żyletką.

O tym, że na oddziale jest mecha
niczna odciągarka, dowiedziałam się 
przypadkowo, nikt też nie mówi tu 
pierwiastkom , że po jakim ś czasie 
będą mieć bardzo dużo pokarmu, 
pojawi się gorączka. Poranne i wie
czorne obchody były odfajkowane. 
uważam, że obchód powinien być 
bardziej szczegółowy, z pytaniami, 
np. na temat trudności z karmieniem.

Przy wypisywaniu też nie było 
zbyt wiele informacji, ani o stanie 
zdrowia dziecka, ani o tym, jak się 
nim opiekować. Ja mam już trzecie
go syna, ale przy pierwszym dziecku 
takie wiadomości są bardzo pożąda
ne.

Sześć godzin po porodzie dzieci 
trafiają do sali matek. Słyszałam, że 
w tym systemie cała opieka nad 
dzieckiem spada na położną, ale ja  
mam inne dośw iadczenia - siostry 
przychodziły, jeśli się je poprosiło, 
przewijały. Niestety, mężów widuje 
się tylko przez szybkę, do “rozmów
nicy” ustaw iają się kolejki, ale w 
każdej sali położnic są telefony, bli
scy mogą więc zadzwonić. A kontakt 
z rodziną je st niezbędny również 
dlatego, że szpitalne wyżywienie jest 
fatalne, więc najbliżsi muszą doży
wiać położnicę. Przez cały czas bar
dzo brakuje swobodnego kontaktu z 
rodziną, obecności męża. Warunki są 
szpitalne, ale warunki warunkami, a 
liczy się życzliwość. Lekarze, położ
ne, salowe, wszyscy byli bardzo 
sympatyczni. Może też trafiłam na 
dobry moment - piątek rano - było 
więc dużo personelu medycznego, 
lekarzom zależało, żeby rodzące 
miały to już za sobą, zanim zostanie 
tylko dyżurna, sobotnio-niedzielna 
ekipa. W sumie mam dobre wraże
nia. Żałuję, że nie znam nazwisk sa
lowych, sióstr i młodego lekarza, 
który się mną opiekował - chętnie 
bym im podziękowała.
Poród odbył się w Rybniku, w 
szpitalu nr 2 17 czerwca 1994 r.

Basista Billy Dickens był jednym z wykonawców w czasie koncertu jaki odbył 
się niedawno na Małej Scenie. Oprócz niego wystąpili Ryszrd Styła, Marek Stry
szowski, Sebastian Bernatowicz oraz znakomici jazzmani amerykańscy Ernie 
Adams i Carlos Johnson. Zdj.: Ch

Kina
"APOLLO”

21 października, godz. 16.30 i 18.15, 
“FLINTSTONOWIE”, prod. USA, 
godz. 20.00 “SPEED”, prod. USA
22 października, godz. 14.45, 16.30, 
“FLINTSTONOWIE”, godz. 18.15, 
“SPEED”, 23 października, godz. 
14.45, 16.30, 18.15, “FLINTSTONO
WIE”, godz. 20.00 “SPEED”; 24 - 27 
października, godz. 16.30, 18.15,
20.00, FLINTSTONOWIE”

DKF “EKRAN” przy TZR
24 października, godz. 21.15, 
“PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI”, 
prod. pol., wstęp za okazaniem karne
tów

“PREMIEROWE” przy TZR
21 października, godz. 14.30, 17.00, 
19.30; 22 października, godz. 11.00;
23 października, godz. 14.30, 17.00, 
19.30; 24 października, godz. 16.30 i
19.00, “PRAWDZIWE KŁAM
STWA”, prod. USA, cena 35.000 zł.

“WRZOS” - Niedobczyce 
23 października, godz. 17.00, “MR 
JONES”, prod. USA

“ZEFIR” - Boguszowice
23 - 27 października, godz. 17.00 i
19.00, prod. USA “SPEED”

Spektakle
Teatr Ziemi Rybnickiej

22 października, godz. 17.00 i 19.30 
KABARET Marcina Dańca, wstęp
100.000 zł
24 października, godz. 8.00, 9.30,
11.00, 12.30 A. de Saint-Exupery: 
“MAŁY KSIĄŻĘ” w wyk. Teatru 
“BAGATELA” z Krakowa, wstęp
30.000 zł

Dom Kultury - Niedobczyce 
21 października, godz. 9.00, “SŁOŃ 
TRĄBALSKI” - bajki dla dzieci wg J. 
Tuwima i J. Brzechwy w wyk. Teatru 
“STUDIO MOBILE” z Krakowa

Koncerty
Mała Scena Rybnicka 

21 października, godz. 18.00, "MAR
KOWA GRUPA" - "Piosenki z dna
szuflady"

Dom Kultury - Niedobczyce 
21 października, godz. 19.00, recital 
włoskiego mistrza gitary klasycznej 
FALCONE - z cyklu “Niedobczyckie 
Wieczory Muzyczne”

Dom Kultury - Boguszowice 
25 października, godz. 17.00, recital 
włoskiego mistrza gitary klasycznej 
FALCONE
27 października, godz. 18.00, “WI
TEJCIE U WOS czyli Masztalscy i ich 
goście - zespół “UNIVERSE”

Konkursy
Klub Energetyka - ul. Podmiejska

21 października, godz. 10.00, Kon
kurs dla małych szachistów; godz. 
17.00, “MOJE MAŁE, KOCHANE 
ZWIERZĄTKO” - konkurs plastyczny
22 października, godz. 17.00, “BIG 
DRUM - MING” - konkurs perkusyjny
23 października, godz. 10.00, Otwarty 
turniej badmintona
25 października, godz. 17.00 “REBU
SY II” - zgadywanie haseł
26 października, godz. 17.00, 
“STRZAŁ W 10” - rozgrywki
27 października, godz. 11.00, Impreza 
sportowa klas IV SP nr 15

Dyskoteki
21 października, Restauracja “OLIM
PIA”, godz. 20.00 - 2.00, cena 30.000 
zł;
22 października, Mała Scena Rybnic
ka, godz. 19.00 - 1.00, cena 40.000 zł; 
Kino “Apollo”, godz. 20.00 - 2.00

/gw/
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Utopek
z Wielopola

Ida se rano do szkoły i słysza, że 
keryś za mnom woło. Był to Józek 
od Otrymby, mój starszy kompel, 
kery już ze szkoły wyszoł łoński rok 
i terazki terminowoł za wulkanizato
ra w Rybniku na placu autobuso
wym, kole browarskiego kumina. 
“Powiym ci nowina - godo - wczora 
żech był na targowisku łoglondać 
jednego chłopa co na motorcyklu 
jeździ w drzewiannyj beczce. Czegoś 
takigo jeszczech niy widzioł, godom 
ci, powiydz synkom w szkole. Je
szcze tu bydzie te konsztiki pokazo
woł do końca tydnia, a potym mo je
chać do Raciborza.” Jak mi to z 
grubsza pogodoł, to żech z ciekawo
ści niy umioł wytrzimać. Zarozki tyż 
synkom w szkole doł żech znać o 
tym. Nikerzi już to wiedzieli, bo 
Elka była pryndzyj w klasie i już sie 
chwolyła, że jeji brat tyż to wczoraj 
łoglondoł. Niy umieli my se tego 
przedstawić, jak to idzie w beczce na 
motorcyklu jeździć i ludzie to wi
dzom. Teraz trza było wykusić od 
starki piniondze na bilet. Niy wiym 
yno jak i to pedzieć, zaś na pewno 
powiy - kaj tam synek pódziesz ta
kich “szydzipiyntoków” łoglondać. 
Okozało sie, że jest wiyncyj takich,

co mieli ta sama starość co jo. Wyra
towoł nos Yjwald Buszka z tyj łopre
syje. Tak jak dycki zaczon z tom 
swojom rułom pomału godać: “Na 
fesztrowni na Paruszowcu kupujom 
dymbionki i kasztany, jo już cołki 
miech tego sprzedoł”. To teraz dzie
pyro godosz, wsadziyli my na niego, 
ale radzi my byli, że nom to padoł. 
Prosto ze szkoły śli my cołkom chor
mijom na te dymbionki do lasa. Tego 
leżało wszyńdzi pełno, ale o kaszta
ny niy było w Wielopolu leko. Stasiek
Stasiek przismyczył taki woz e k
wozek z dyszlym do ciongny
cio i dwa miechy po cy
myńcie. Roz dwa my mieli  
to pełne i na te bilety my se 
zarobiyli. Na drugi dziyń, 
wiela nos było przi tym zbiy
raniu, tela nos waliło ku 
Rybniku piechty. Przibrali 
my jeszcze trzi dziołchy z 
naszyj klasy, bo nom zostało 
na trzi bilety. Prziśli my na 
te torgowisko i już z daleka 
widzymy coś wielkigo z 
drzewa stoć - niby to do 
beczki podobne. Po drze
wiannych schodach wlazo
wało sie na som wiyrch, na 
taki podest, kery był zrobio
ny naokoło tyj beczki. Ogrodzone

zaglondać . W tyj niby beczce na dole stoł 
już tyn motorcykel, ale my dalij niy 
mieli pojyńcio jak to tyn chłop by
dzie jeździył - przeca tam tak mało 
placu. Nareszcie sie otwarły dźwiy
rze z boku na samym dole i wlyźli do 
beczki dwa chłopy. Jedyn był łoble
czony w skórzannyj jakli i galoltach, 
trzimoł w rynce taki świyconcy kask. 
Zaś tyn drugi wyglondoł jak pano
czek - wejrzoł na wiyrch, wszystkich 
piyknie prziwitoł i padoł: “Za chwilę 
pańswo zobaczą pokazy akrobacji na

Utopek w beczce

Trzimej tyn bilet!... Rys.: B. Dzierżawa

Ogrodzone to było naokoło gelyndrym, 
coby kery niy ślecioł, i szło z tego 
podestu do tyj beczki na dół zaglondać

amerykańskim motocyklu marki IN
DIAN. Pokaz zademonstruje mistrz 
nad mistrzami, pan Fryderyk Gelner.

Życzę państwu silnych wrażeń". Jak 
to padoł to sie ukłoniył i wyloz z tyj 
beczki. Zostoł tyn mistrz som w tyj 
beczce z motorcyklym, doł se tyn 
kask na palica, zapion pod brodom i 
zapuściył maszyna. Jak zaczon gazo
wać to sie taki larmo zrobiyło, że aż 
żołondkym szarpało, musioł go bez
mała zagrzoć. Sromotnie tyn motor 
ryczoł i na dokłodka taki kurz walił z 
auspufa do gory, że my zaczli kucać 
jak najyńci. Nojprzód zacznył jeździł 
pomału dokołka, a potym jak  wyrwoł
w y rwoł, to po takim skośnym

rancie wyjechoł na ta boczno 
ściana tyj beczki i tak coroz 
wyżyj. Zrobiyli my sie bladzi 
ze strachu, bo sie zdało, że to 

deski sie rozlecom na ograbki. 
Trzimoł żech sie tego gelyndra, 
a co kole mie przejechoł toch 
sie do zadku cofoł ze strachu. 
Niy zdążyła sie ta beczka roz
lecieć, bo on sjechoł zaś na 
dół, zgasiył tyn motorcykel i 
kłanioł sie ludziom. Zaczli my 
mu za to głośno klackać. Noj
gorsze było jeszcze przed 
nami. Wyloz zaś tyn panoczek i 
padoł: “Teraz pan Gelner poje
dzie po ścianie beczki zygza
kiem. Ponieważ to jest bardzo 
niebezpieczna ewolucja, pro

szę się nie wychylać poza obręb 
beczki” . Teraz my dziepiyro pietra 
dostali, co to bydzie, a dziołchy sie

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

trzynsły ze strachu. Jak zaczon jeź
dzić tym zigzakym, to jo myśloł - 
koniec z nami. Siwo sie zrobiyło, że 
wiela widać niy było - tak sie kurzi
ło. Wiater sie taki zrobiył, a tyn cho
by jaki dioboł, roz na samym wiyr
chu, roz na dole. Boroczki te dzioł
chy - jak potym padały - rzykały 
coby sie to już skończyło. Za jako 
chwila widza jakoś czerwrono czop
ka w lufcie furgać i na doł do tyj 
beczki spadła. Była to czopka od na
szego Utopka, kerego jak  zawsze 
“Żabka” przikludziył do tyj beczki. 
Na drugi dziyń godki było w szkole, 
ci co tam niy byli to aż gymby otwiy
rali, jak nas słuchali. Dziołchy już 
miały pasy pozapinane z napisym: 
“Fryderyk Gelner - mistrz jazdy w 
beczce śmierci” . Niy wiym skąd to 
wytrzasły, ale widać, że już wtedy je
dni umieli interesy robić. Nojbardzi 
to Utopek przeżywoł, jak  żech go 
spotkoł przi pidle, to opedził co 
przeżył. Jak tyn motorcykel zaczon 
jeździć, to łon myśloł, że grzmi. 
Kurz mu oczy szczypoł i jak mu tyn 
wiater ta czopka porwoł, do dalij niy 
czekoł, yno śmiatoł wiela wykopać 
ku Wielopolu. Teroz czekoł na “Żab
ki”, bo mu mioł ta czopka prziniyść. 
Tak to było z tym Utopkym, goda
jom, że one ludzi straszom, a tu pra
wie było na opak.

B. DZIERŻAWA
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stalową, obi
tą jednak de
skami i b la
chą m iedzia
ną. Dopalają
ce się deski i 
r o z ż a r z o n a  
blacha fruwa
ły wokół pło
nącej budow
li. Dzieci i 
m ł o d z i e ż ,  
m i m o 
późnych go
dzin wieczor
nych stały w 
b e z p ie c z n e j  
o d l e g ł o ś c i ,  
oglądając to 
“c iekaw e” i 
niecodzienne 
w i d o w i s k o .
N i e k t ó r z y  
m ę ż c z y ź n i  
wy mi e n i a l i  
ju ż  fachowe 
w i a d o m o ś c i  

o przyszłym  
odbudowaniu 
wieży. S ta r
sze kobiety  
płakały i mo
dliły się z 
różańcami w 
ręka ch . Nad
ranem ogień przygasł.  Udało się 
uratować resztę kościoła, spłonęła 
całkowicie tylko szpica jednej wie
ży.

Następnego dnia kościół przed
stawiał sobą obraz jeszcze bardziej 
przerażający. Świt pokazał praw
dziwy ogrom zniszczeń. Wokoło 
leżał gruz, kawałki blach, desek, 
popiół... Nad wszystkim górowała 
“goła” stalowa konstrukcja wieży. 
Przez najbliższych kilka tygodni 
rybniczanie z przygnębieniem roz
mawiali o tej tragedii.

W iosną 1960 roku rozpoczęto  
prace dekarskie i z czasem wieża 
znów wyglądała jak nowa. Była to 
już trzecia odbudowa kościoła św. 
Antoniego od czasu postaw ien ia

W  1960 roku rozpoczęły się prace remontowe - całą stalo
wą konstrukcję pomalowano i poobijano blachą miedzia
ną.

Zdjęcie Alojzego Woźnicy.

go w latach 1903/6. Pierwszy raz 
remontowano kościół po zniszcze
niach, jakiego w 1921 roku doko
nał wybuch dynamitu na rybnickim 
dworcu kolejowym, zaś drugi raz 
po zniszczeniach spowodowanych 
działaniam i wojennymi w marcu 
1945 roku.

MAREK SZOŁTYSEK

Redakcja dziękuje Alojzemu Wo
źnicy i Rudolfowi Krawczykowi za 
udostępn ien ie  zdjęć ze zbiorów  
domowych.

Kościół się p a li!
Jesienią 1959 roku Polska prze

jęła zachodnioeuropejskie normy 
parametrów instalacji e lek trycz
nych. Stosowane dotychczas w na
szym kraju napięcie sieciowe 120 
wolt zamieniono na 220 wolt, zaś 
tzw. “siłę” z 220 na 380. W związ
ku z tą zmianą należało w urządze
niach elektrycznych dokonać drob
nych przeróbek. Sprawiło to n ie
wiele kłopotu, gdyż w tamtych la
tach ludzie nie posiadali w domach 
zbyt wielu urządzeń elektrycznych, 
a nieliczni mieli coś więcej niż ża
r ó w k ę , 
dzwonek u 
drzwi i ra
dio. Kto jed
nak na czas 
nie dokonał 
stosownych 
zmian, nara
żał swe do
mowe u rzą
dzenie na 
zniszczenie 
związane ze 
z w i ę k s z e
niem nap ię
cia s iec io
wego.

Jes ien ią  
1959 roku 
o r g a n y  
pneumatycz
ne na chórze 
kościoła św.
Antoniego w 
R y b n i k u  
miały już  
miechy p o
wietrzne na
p ę d z a n e  
przy pomocy 
silnika elek
t ry c z n e g o .
P ra w d o p o
dobnie s i lnik

nik ten nie został odpowiednio do
stosowany do nowego napięc ia  
elektrycznego, w czym upatrywano 
później przyczynę pożaru kościoła.

Była środa, 14 październ ika  
1959 roku. Prawdopodobnie około 
godziny 17.00 zakończyło  się w 
kościele św. Antoniego nabożeń
stwo różańcowe i ludzie wyszli do 
domu. Godzinę później,  a robiło 
się już ciemno, Rudolf Krawczyk 
jechał na swoim motorowerze ulicą 
Raciborską w kierunku centrum. Z 
daleka zauważył św ie t l is tą  łunę

W nocy 14 października 1959 roku płonęła północna wie
ża kościoła św. Antoniego w Rybniku.

Zdjęcie Rudolfa Krawczyka

koło “nowego kościoła” . Postano
wił nadrobić drogi i pojechał pod 
kościół, żeby zobaczyć co się dzie
je . Podobnie uczyniła  również 
większość mieszkańców Rybnika. 
A trzeba wiedzieć, że w tym czasie 
Rybnik był niedużym miastem o 32 
tysiącach mieszkańców, a wielkie 
osiedla miały dopiero powstać. Lu
dzie w śródmieściu Rybnika szyb
ko przekazują sobie dramatyczną 
wiadomość o wielkim pożarze. 
Kiedy Ru d o lf K ra w c z y k d o j e ch a ł 
na miejsce, północna wieża ko
ścioła stała już  w płom ieniach. 
Rybniccy strażacy bezsilnie przy
glądali się żywiołowi, gdyż dyspo
nowali tylko kilkunastometrowymi 
drabinami, zaś wieża paliła się na 
wysokości 60-95 metrów. Rudolf 
Krawczyk pobiegł wtedy do domu 
po aparat fo tograficzny i zrobił 
dwa zdjęcia płonącej wieży. Jedno 
z nich publikujemy obok.

A kościół wciąż płonął. Zebrani 
ludzie dociekali przyczyn pożaru i 
komentowali poczynania b e z s i l
nych strażaków. Wszyscy czeka li 
na przyjazd jednostek  straży p o
żarnych z Katowic i z Krakowa. 
Czas upływał i podejrzewano, że 
opóźnienie to je s t  spowodowane 
n iep rzychy lnośc ią  ówczesnych 
polskich władz komunistycznych 
wobec Kościoła. Wreszcie jednak 
przyjechała straż z najwyższą z do
stępnych drabiną, która sięgnęła 
zaledwie do 30-40 metrów wyso
kości kościoła. Okazało się, że i 
ona nie dosięgnie płomieni. Dlate
go kierujący akcją strażacy zdecy
dowali się z konieczności spisać 
płonącą wieżę na straty i polewać 
tylko dach kościoła, by zapobiec 
rozprzestrzenieniu się ognia.

Tymczasem wieża płonęła, sły
chać było huk spadających dzwo
nów. Szpic wieży miał konstrukcję

Abecadło
Rzeczy

Śląskich



Zarząd Miasta informuje_______ J
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 tow arów 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.

EKSPRESS 
Rybnik. Reja 2 FUJICOLOR

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

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

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

zaprasza  hurtow nie  i sk lepy
do nowo otwartego składu fabrycznego

konserw mięsnych 
produkcji Z.M.S. Bydgoszcz

w godz. od 8.00 do 16.00 Zapraszamy!

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 89,4 86,7 122,2 70,2

Franek & Kluba 84 88 125 66
TARG 8 4 -8 8 8 5 -8 8 125-130 64-71

Owoce/Warzywa

o o pomidory papryka winogrona ziemniaki

C ztrusek 34 1 5 -3 6 35 4,5

R aciborska 15 36 38 35 4,5

TARG 2 5 -3 4 2 5 -3 5 30 4

Spożyw cze masło cukier jajko mąka

Jan  N oga 14 13,5 3 8

H e rm e s 15 15 3 7 ,5 -9

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

Waluty dolar marka czeska francuska

P ew ex  d u ży 23150\23350 15150\15350 805\820 4350\4450

Delikatesy, ul. Miejska 23150\23350 15150\15350 805\815 4320\4400

Gallux, R ynek 23150\23350 15150\ 15350 800\815 4250\4400

O g ło s z e n ia  d r o b n e

JEŻELI MOŻESZ WSPOMÓC 
KOSZTOWNĄ OPERACJĘ 

WSZCZEPIENIA IMPLANTU 
Fundacja Rozwoju Medycyny 

“Człowiek-człowiekowi” 
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 

X O/PKO Warszawa 
1603-570183-132-3 

z dopiskiem: na wszczep implantu - 
Romuald Macek

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 !  
ul. Chrobrego 1 9    Zapraszamy 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.

Przecena
* Karnisze drewniane, przecenione z 
90 na 70 tysięcy zł za metr można ku
pić w sklepie “Drewno-wiklina” przy 
ul. Kościelnej.

Kronika policyjna 

Dla męża i dziecka
12 października w Domu Handlowym 
Hermes” przy ul. Chrobrego personel 
zatrzymał czterdziestopięcioletnią K o

bietę na gorącym uczynku kradzieży. 
Zabrała ona komplet nożyków “Gilette- 
Sensor” oraz zabawki o łącznej warto
ści 273 tys. zł.

Ewa w cenie
Między 11 a 12 października z pralni w 
piwnicy budynku przy ul. Cmentarnej 
skradziono pralkę wirnikową “Ewa” o 
wartości 2 mln zł.

Dziecko pod kołami
12 października o godz. 17.10 na ul. 
Hetmańskiej w Niedobczycach syrenka 
potrąciła dziewięcioletniego chłopca. 
Dziecko wbiegło nagle na jezdnię 
wprost pod nadjeżdżające auto. W wy
niku wypadku chłopiec doznał złama
nia podudzia i lewego obojczyka oraz 
pęknięcia czaszki. Został przewieziony 
do szpitala przy ul. Rudzkiej.

Radio z wystawy
13 października w sklepie “High-Tech” 
przy ul. Św. Jana ok. 16.45 trójka nie
znanych sprawców skradła z wystawy 
radiomagnetofon Thompsonie. Straty 
wyniosły 1,2 mln zł.

Mieć miedź
14 października na terenie Przedsię
biorstwa Transportu Kolejowego i Go
spodarki Kamieniem w Boguszowicach 
ujęto na gorącym uczynku dwóch 
sprawców kradzieży miedzi o wartości 
31 mln zł.

Skradli citroena
W nocy z 13 na 14 października na 
osiedlu Nowiny nieznani sprawcy skra
dli citroena BX koloru szary metalic. 
Poszkodowany jest obywatelem Szwe
cji.

Zniszczyli kościelny płot
Proboszcz parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Boguszowicach powia
domił policję o zniszczeniu przez nie
znanych sprawców przykościelnego 
płotu. Straty wyniosły 15 mln zł.

Kradzież z gwarancją 
14 października ok. 23.45 w Domu

W r a z i e  p o t r z e b y
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 21 do 27 października Pod Orłem, 
Osiedle 35-lecia PRL 17b, Rybnik-Boguszowice, tel. 230-31 w. 5739

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

•  1 c m 2 - 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

Górnika przy ul. Śląskiej portier - pra
cownik firmy “Gwarancja” - skradł jed
nej z kobiet 6 mln zł.

Wypadek na torach
14 października o godz. 10.00 na tere
n i e  kop. Chwałowice" lokomotywa 
potrąciła przechodzącego przez tory 
mężczyznę. Ma on obciętą stopę i do
znał ogólnych potłuczeń. Został prze
wieziony do szpitala przy ul. Rudzkiej. 
Maszynista był trzeźwy.

Magazyn w komórce 
W nocy z 14 na 15 października wła
mano się do komórki przy ul. Chabro
wej. Okazało się, że był tam magazyn 
odzieży mężczyzny prowadzącego han
del obwoźny. Skradziono ubrania dżin
sowe wartości 49,5 mln zł.

Wszedł pod koła
15 października o godz. 17.45 na ul. 
Raciborskiej fiat 135p potrącił trzy
dziestosiedmioletniego pieszego. Męż
czyzna wtargnął nagle na jezdnię pod 
nadjeżdżający pojazd. Nieprzytomnego 
odwieziono do szpitala. Ma złamaną 
rękę i potłuczoną głowę.

Złodziej dworcowy
16 października patrol z Komisariatu 
Kolejowego Policji zatrzymał na gorą
cym uczynku mężczyznę, który okradł 
śpiącego w poczekalni podróżnego. 
Sprawca zabrał mu torbę z kurtką zi
mową i koszulę o wartości 1 mln zł.

Cenne audi
16 października między 19.30 a 21.00 
obok restauracji “Mimoza” nieznani 
sprawcy zniszczyli audi 80 należące do 
obywatela Niemiec. Skopali karoserię, 
porysowali lakier i przebili ostrym na
rzędziem pokrywę silnika. Właściciel 
wycenił straty na 120 mln zł.

Z nożem na audicę 
16 października o godz. 15.40 patrol 
policyjny zatrzymał przy ul. Energety
ków w Orzepowicach trzech mężczyzn, 
którzy zniszczyli karoserię i przebili 
oponę w samochodzie audi 80. Właści
cielowi grozili nożem. Wszyscy trzej 
byli pijani /2,0 prom., 1,8 prom. i 2,6 
prom. alkoholu/. Straty wyniosły 8 mln 
zł.

/jak/

Szachowy
turniej

rybnickich
dzielnic

W piątek 14 października br. w 
Domu Kultury w Chwałowicach roze
grano szachowy drużynowy turniej 
rybnickich dzielnic, który zgromadził 
40 uczestników podzielonych na 10 ze
społów po 4 osoby w każdym. Roz
grywki przeprowadzono systemem 
szwajcarskim, tempem 15 minut na za
wodnika. O kolejności miejsc decydo
wała suma punktów meczowych. Pa
sjonującą walkę stoczyły od pierwszej 
rundy faworyzowane dzielnice Nowin i 
Chwałowic, gromadząc komplety 
punktów. Jednak dalsze rundy pokazały 
większą dojrzałość drużyny Chwało
wic, która grała rewelacyjnie, wykazu
jąc się przede wszystkim zdolnościami 
taktycznymi, zmysłem kombinacyjnym 
oraz niezbędnym szachowym sprytem.

Ostatecznie triumfowała i puchar 
zdobyła, gromadząc 13 punktów, 
drużyna dzielnicy Chwałowice w 
składzie: Marek Wolak, Józef Setla, 
Elżbieta Janiszyn i Krzysztof Wysoc
ki. Dalsze miejsca zajęły: Smolna/12 
pkt/, Nowiny Os. Dąbrówki /10 pkt/, 
Nowiny Zachód I /8 pkt/, Niedobczyce 
/6 pkt/, Wawok /6 pkt/, Centrum /śród
mieście/ 5 pkt/, Nowiny Zachód II/4 
pkt/, Chwałowice Os. Pukowca/3 pkt/, 
Chwałowice II /3 pkt/.

Najmłodszym uczestnikiem był sze
ścioletni Łukasz Czarnecki, zaś naj
starszym liczący sobie 74 lata Albin 
Karwot.

Podsumowując, okazało się, że rywa
lizacja dzielnic jest atrakcyjną formą 
sprawdzenia możliwości jej mieszkań
ców. Fundatorem nagród był Związek 
Zawodowy Górników w Polsce przy 
kop. “Chwałowice”. Sędziował do
świadczony arbiter Krystian Hasiński.

/r/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

Rybnik-Boguszowice, Os. Południe 37 (Dom Górnika), 
tel. 39-21-34 lub 20-278



Komplet punktów 
koszykarek RMKS-u

Przed tygodniem, w sobotę, rybnic
kie koszykarki zmierzyły się w bogu
szowickiej hali z młodym zespołem 
“Cieszynianki” Cieszyn. Po nieco ner
wowym początku meczu koszykarki 
RMKS-u dość łatwo opanowały sytua
cję i schodząc na prze
rwę prowadziły 46:30.
W drugiej połowie gra 
również przebiegała 
pod dyktando rybni
czanek, które wygrały 
ostatecznie 82:68 i po 
trzech pierwszych ko
lejkach ligowych mają 
na swym koncie kom
plet punktów.

RMKS: Agata Ku
śmirak 15 /w pierwszej 
połowie 6/, Agnieszka 
Kuszka 23 /13/, Anna 
Szalony, Agnieszka 
Grelak 7 /7/, Wiesława 
Wojdan, Grażyna Szu
lik, Gabriela Fulbi
szewska 16 /9/, Agata 
Tomaszewska 8 /3/,
Danuta Sęk 6 /3/, Ga
briela Troszka 7 /5/.

“Cieszynianka”: A. Matloch, B. Stu
denska 2, K. Miodońska 2, M. 
Abrańczuk 6, D. Żurek 12, S. Gab
zdyl 28, S. Tomczyk 6, M. Folwarcz
ny 2, M. Długosz 2, U. Lasota 8.

Po meczu o krótką rozmowę poprosi
liśmy trenera rybnickiego zespołu Ka
zimierza Mikołajca.
-Jak ocenia pan sytuację po pierw
szych trzech meczach?
-Jesteśmy zadowoleni. Przed sezonem 
liczyliśmy, że z drużynami “Cieszy
nianki” i Stalowej Woli nawiążemy 
walkę. Jak się okazało, odnieśliśmy 
dwa zdecydowane zwycięstwa. Jak do
tąd najlepszym meczem był ten pierw
sz y  z AZS Kraków, który ma drużynę 
seniorską, chcącą walczyć o awans do 
pierwszej trójki. To zwycięstwo najbar
dziej cieszy. Te pierwsze spotkania po
kazały, że jesteśmy drużyną, która 
może w tych rozgrywkach sprawić

swoim kibicom jeszcze niejedną nie
spodziankę. Cieszę się bardzo, że na 
ostatnim meczu zjawiło się już około 
300 widzów, których doping bardzo 
nam pomógł. W Rybnickim Młodzie
żowym Klubie Sportowym atmosfera 

jest równie przy
chylna. Druga 
liga jest konty
nuacją tego, co 
robiliśmy w 
ubiegłym roku. 
Nerwowe po
czątki meczów 
wynikają z faktu, 
że zawodniczki 
to siedemnasto
letnie dziewczy
ny, ubiegłoroczne

Agata
Kuśmirak

Agata Tomaszewska

ubiegłoroczne kadetki i tegoroczne młodsze junior
ki, które przed tak liczną publicznością 
jeszcze nie grały. Na parkiecie jest też 
zawsze jedna doświadczona zawo
dniczka - Gabriela Fulbiszewska albo 
Grażyna Szulik. Myślę, że po tych ner
wowych początkach dziewczyny uwie
rzyły, że mogą wygrywać. Zwycięstwo 
z AZS-em Kraków miało olbrzymie 
znaczenie psychologiczne dla tego

 Żużel   Żużel 
Czy na rybnickim torze pojawią się dziewczyny?

Żużlow cy kończą s ta rty

młodego zespołu.
- Jak wygląda system tegorocznych 
rozgrywek?
- Trzy pierwsze zespoły w grupie awan
sują do dalszej fazy rozgrywek, w 
której walczy się już o awans do ekstra
klasy. Ale warto grać o miejsce nawet 
piąte czy szóste, gdyż w przyszłym 
roku może nastąpić reorganizacja 
pierwszej ligi, a co za tym idzie rów
nież drugiej, i wtedy zespoły, które zaj
mą w grupach odpowiednio wysokie 
miejsca, będą mogły grać w normalnej 
już drugiej lidze. Przed sezonem nęka
ły nas kontuzje, nie wiadomo było co z 
Gabrysią Fulbiszewską i Grażyną Szu
lik, ale pomyślnie zostały zatwierdzone 
do naszego składu. Jest jeszcze trzecia 
seniorka, Elżbieta Miska, która do tej 
pory nie występowała, a sądzę, że bę
dzie silnym punktem drużyny. Karierę 
rozpoczynała w Rybniku, choć przed 
rokiem grała w AZS-ie Katowice. Bar
dzo silnym punktem zespołu jest wypo
życzona z Raciborza Agnieszka Ku
szka. Bardzo pomagają jej rodzice, z 
którymi cały czas jesteśmy w kontak
cie, przychylny nam jest również jej 
macierzysty klub, i jest szansa, by w 
Rybniku grała na stałe. Trudno jednak 
popadać w euforię i spodziewać się, że 
awansujemy do pierwszej ligi. Mecz w 
Bytomiu ze “Stalą” Bobrek, który roze
gramy 5 listopada, pokaże czy rzeczy
wiście jesteśmy w stanie walczyć o 
miejsce w pierwszej trójce naszej gru
py, czy będziemy drużyną środka tabe
li. W końcu startowaliśmy po to, by 
dziewczyny mogły grać i rozwijać się, 
zaś wynik zespołu miał być sprawą 
drugoplanową.

Najbardziej cieszy mnie, że hala w 
Boguszowicach znowu odżyła, że przy
chodzą ludzie. W Rybniku znów mówi 
się o żeńskiej koszykówce, choć wyda
wało się, że kibicom pozostaną już tyl
ko wspomnienia. Obok drugiej ligi jest 
również liga juniorek, gdzie też będzie
my próbować awansować do półfinału 
mistrzostw Polski. Część dziewcząt gra 
w tygodniu po dwa ciężkie mecze, co 
j est bardzo męczące, a przy tym potra
fią to jeszcze połączyć ze szkołą.

Ch

Ostatnią imprezą żużlową na Śląsku w 
tym sezonie był rozegrany 16 paździer
nika na torze w Świętochłowicach Me
moriał red. Jana Ciszewskiego. Zimno 
nie odstraszyło najwierniejszych sympa
tyków "czarnego sportu", którzy dosyć 
licznie stawili się na stadionie. Zawody 
miały bogatą oprawcę, a żużlowcy robili 
wszystko, aby rywalizacja była atrakcyj
na. W najciekawszym wyścigu XII spo
tkali się faworyci zawodów. Andrzej 
Huszcza pokonał w tym biegu Adama 
Łabędzkiego i Michała Starostina. Na 
czwartym miejscu uplasował się Krzy
sztof Fliegert.

Po 20 wyścigach czterech najlepszych 
żużlowców spotkało się w wyścigu fina
łowym. W wyścigu tym, jak i w całych 
zawodach, zwyciężył Adam Łabędzki, 
drugi był Michał Starostin, trzeci 
Adam Pawliczek a czwarty Andrzej

Huszcza. Dariusz Fliegert zajął 9 miej
sce, a jego brat Krzysztof 10.

Żużlowcy RKM-u już myślą o nad
chodzącym sezonie. W chwili obecnej 
w Rybniku intensywnie trenują adepci 
szkółki żużlowej. Treningi odbywają się 
trzy razy w tygodniu.

Zachęcone przykładem Sylwii Pszon 
z Opola (jedyna w Polsce dziewczyna 
jeżdżąca na torze żużlowym) rybnickie 
miłośniczki speedwaya nie dają spokoju 
trenerowi Jerzemu Grytowi i molestują 
go o możliwość spróbowania swych sił 
na torze. Trener jeszcze się opiera, ale 
być może już wkrótce zmieni zdanie i 
również w Rybniku będziemy mieli wła
sną "żużlówkę"?

Żużlowcy już myślą o zimowym odpo
czynku, więc za tydzień zajrzymy do 
żużlowej "kuchni".

PIOTR SZWEDA

We wtorek na pły
walni Miejskiego 
Ośrodka Sportu i 
Rekreacji rozegra
no Pływackie Mi
strzostwa Rybnika 
Szkół Podstawo
wych. W kończącej 
pływackie zmaga
nia sztafecie 4x50 
m zwyciężyła
czwórka Szkoły 
Podstawowej nr 
10. na zdjęciu od 
lewej: Wojciech
Słowik, Maciej Ko
siba, Maciej Stefa
niak i Kacper Na
porowski. 
Gratulujemy!

Ch

Żeglarze 
zwijają żagle

W dniach 14-16 października br. na 
Zalewie Rybnickim rozegrano tradycyj
ne regaty żeglarskie o Puchar Rybni
ka. W tym roku odbyły się one już po 
raz dwunasty. Tradycyjnie regatom pa
tronował Prezydent Miasta Rybnika 
Józef Makosz. Sponsorem tegorocznej 
imprezy, zamykającej sezon regatowy 
w kraju, było Przedsiębiorstwo Han
dlowo-Usługowe “ECOL” z Rybnika.

Podczas regat kilkakrotnie zmieniła 
się pogoda oraz tak istotne dla żeglarzy 
warunki wietrzne. Wymagało to od za
wodników zaprezentowania szerokiego 
wachlarza umiejętności i bardzo dobrej 
kondycji. Niezbyt wysoka temperatura 
powietrza odstraszyła tylko mniej zago
rzałych miłośników żeglarstwa. Praw
dziwi żeglarze to naród twardy i wy
trwały - a najlepiej świadczy o tym fakt, 
że niemal wszyscy uczestnicy regat 
zdołali je ukończyć. W zawodach o Pu
char Rybnika najliczniej reprezentowa
na była klasa “Optymist". Wystartowa
ło w niej aż 53 zawodników. Szczegól
nie cieszy to, że większość startujących 
to młodzież w wieku 10-12 lat. Obser
wując ich zmagania można było tylko 
cieszyć się z tego, że tak dużo młodych 
adeptów garnie się do tego pięknego 
sportu. Młodzi żeglarze imponowali 
dużą ambicją i sporymi już umiejętno
ściami. Nawet gdy któryś zawodnik 
wpadał do wody, to szybko ponownie 
wskakiwał do łódki i kontynuował wy
ścig. A po zakończeniu zmagań na wo
dzie zmęczeni żeglarze otrzymywali 
gorące napoje i ciepłe ubranie od ocze
kujących na brzegu trenerów i rodziców

rodziców. Młodzi zawodnicy nie kryli zado
wolenia z udanych startów, a swą ra
dość wyrażali niekiedy bardzo sponta
nicznie. Wskutek tego jeden z trenerów 
zmuszony był do odbycia niezaplano
wanej kąpieli w wodach Zalewu. At
mosfera była wspaniała i wszyscy ba
wili się znakomicie. Ponadto w tego
rocznych regatach rywalizowano w 
klasach: Cadet, OK Dinghy, Europa i

Mistral.
W sobotni wieczór zawodnicy i orga

nizatorzy spotkali się na tradycyjnym 
ognisku żeglarskim. Długo nie milkły 
żeglarskie pieśni i niech żałują ci, 
którzy nie zakosztowali smaku żeglar
skiej przygody i niepowtarzalnej atmo
sfery tego środowiska.

Również w sobotę trenerzy i organi
zatorzy walczyli o Puchar Old-Misia.

Dolny limit wieku dla uczestników 
tego wyścigu został określony na 30 
lat. Jednakże duże doświadczenie rega
towe startujących oraz ich wysokie 
umiejętności sprawiły, że osiągali oni 
czasy wcale nie gorsze od młodszych 
kolegów. Puchar Old-Misia zdobył Je
rzy Lewandowski, drugi był Jerzy 
Miśków, a trzeci Marian Krupa. 
Wyniki regat o Puchar Rybnika:
1. Klasa “OPTYMIST” : 1. Wojciech 
Olejnik /AZS Poznań/, 2. Katarzyna 
Brzoska /Arka Gdynia/, 3. Piotr 
Szwoch /Arka Gdynia/
2. Klasa “Cadet”: 1. Katarzyna Małek 
i Katarzyna Lach /RKS “ENERGE
TYK” Rybnik/, 2. Bartosz Klinowski i 
Mateusz Kucharski /Elterma Świebo
dzin/, 3. Krzysztof Borkowski i Bartosz 
Kokociński /Elterma Świebodzin/.
3. Klasa “OK DINGHY”: 1. Rado
sław Cechowicz /YKP Lublin/, 2. Le
szek Gondek /Garland Gliwice/, 3. An
drzej Ambroziak /RKS “ENERGE
TYK” Rybnik/.
4. Klasa “EUROPA”: 1. Peter Sasko / 
STV Bratysława/, 2. Gracjan Miśków / 
Garland Gliwice/, 3. Marcin Ojcowicz / 
RKS “ENERGETYK” Rybnik/.
5. Klasa “MISTRAL”: 1. Mirosław 
Małek /RKS “Energetyk” Rybnik/, 2. 
Ryszard Mościcki /RKS “ENERGE
TYK” Rybnik/, 3. Bartłomiej Wojciak / 
GZKS “Sośnica” Gliwice/.

Regaty o Puchar Rybnika były ostat
nią ogólnopolską imprezą żeglarską w 
tym sezonie. Zwycięzcy otrzymali pa
miątkowe puchary, dyplomy i nagrody 
rzeczowe z rąk wiceprezydenta Rybni

Rybnika Józefa Cyrana i komandora RKS-u 
“ENERGETYK” Jana Gustyna.

Rybniccy żeglarze zakończą ten se
zon 23 października regatami o Błękit
ną Wstęgę Jeziora Rybnickiego. Po
czątek zawodów o godz. 10.00 w 
Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji 
Elektrowni “Rybnik” w Stodołach.

Kończący się kolejny sezon regatowy 
skłania do podsumowania osiągnięć 
rybnickich miłośników żagli w tym 
roku. Cieszy fakt, że bardzo liczna gru
pa dzieci bierze udział w zajęciach 
szkółki żeglarskiej prowadzonej przez 
trenera Aleksandra Mettlera. W tym, 
że szkółka funkcjonuje prawidłowo, 
spora zasługa opiekującej się klubem 
Elektrowni “Rybnik” i wielu innych 
życzliwych żeglarzom firm. Można 
mieć nadzieję, że w przyszłym roku 
sporo dzieci pozyskanych zostanie do 
grupy regatowej. Bardzo dobre wyniki 
w tym roku uzyskali startujący w klasie 
“OPTYMIST” : Jagoda Lewandow
ska, Paweł Piszczyk, Maciej Siedla
czek i Michał Olchawski.
Dobrze wypadli w regatach krajowych 
Jacek Błaszczyk i Mirosław Małek. 
Wraz z Dariuszem Migaczem repre
zentowali oni barwy kraju w Mistrzo
stwach Świata.

Wkrótce opuszczona zostanie żeglar
ska bandera. Wody Zalewu Rybnickie
go wprawdzie w zimie nie zamarzają, 
ale żeglarze ponownie wypłyną dopiero 
w marcu przyszłego roku.

P.S.

“Optymiściarze” ze swoim trenerem Aleksandrem Mettlerem. Od lewej: Jago
da Lewandowska, Paweł Piszczyk, Maciek Siedlaczek oraz Michał Olchawski.

Zdj.: L. Olchawski

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 9



Istniejące jeszcze gdzieniegdzie form y handlu ulicznego i obwoźne
go, choć spełniają pew nie i pożyteczną rolę, np. w wielkich osiedlach  
pozbawionych sklepów, są chyba, ja k  na dzisiejsze czasy, zbyt anachro
niczne.

Zdj. :/p /,/w /

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

B A R A N  - Nadejdzie wiadomość, która Cię rozgrzeje i ożywi. Od sposo
bu je j  wykorzystania zależeć będzie relacja między Tobą a bliską Ci oso
bą, warto więc chwilkę się zastanowić.
BYK  - W Twoim przypadku zdać może egzamin metoda małych kroczków. 
Ze swoim pom ysłem  osw ajaj w spółpracow ników  pow oli, w yjaśniając  
cierpliwie jego  poszczególne elementy. Muszą oni poczuć, że je steś pew
ny swego...
B LIŹN IĘTA  - Będzie okazja, by nareszcie wyjaśnić budzącą Twoją iry
tację sytuację, m usisz je d n a k  wypow iedzieć się zdecydow anie, je d n o
znacznie i konkretnie. Może to pociągnie za sobą podobną deklarację ze 
strony partnera?
RAK - O powodzeniu przedsięwzięcia, w które włożyłeś sporo wysiłku, 
mogą zadecydować odpowiednio dobrane terminy. Nie zepsuj wszystkie
go z powodu np. niedojechania na czas na ważne spotkanie.
L E W  - Nie obawiaj się malej reprymendy, nawet najw ięksi ludzie sukce
su też dostawali od życia po łapach. Zniechęcenie je s t  najgorszą rzeczą 
jaka  może Ci się zdarzyć...
PANNA - Nie ma klęsk, są tylko trudne sytuacje, z których trzeba wyjść 
m ożliw ie bez szwanku. O czyw iście tylko po to, aby przy  użyciu innej 
strategii osiągnąć zamierzony cel.
WAGA - Dobrze oceniłeś swoje szanse. Zamierzony wypad, nie dość, że 
będzie przyjemny, przyniesie również wymierne korzyści. Warto było do
brze się przygotować!
SK O RPIO N  - Jeśli chcesz zaskoczyć raczej nieprzychylne Ci osoby, zdo
bądź się na serdeczność i życzliwość. Jest to broń, po którą sięgasz zbyt 
rzadko, a potrafi ona pokonywać najbardziej zatwardziałych wrogów. 
ST R Z E L E C  - Uważaj, bo ktoś może zarzucić Ci sprzeczność pom iędzy  
głoszonym i poglądam i, a postępow aniem . Jeże li się nie zre flektu jesz, 
tracąc wiarygodność stracisz o wiele więcej...
KO ZIO RO ŻEC - Nie p lanuj zbyt długofalowo, bo nie wszystko zależy od 
Ciebie. Kiedyś coś nie wypali Twoje rozczarowanie będzie mniejsze... 
W ODNIK - Nie masz powodu, by karać siebie odmawianiem sobie ma
łych, codziennych przyjem ności. Jeżeli dzięki temu bez specjalnych ko
sztów poprawiasz sobie humor, nie ma w tym nic złego, bo korzystają na 
tym i osoby Ci najbliższe.
R Y B Y  - Było, minęło! Nie wracaj do złych chwil, nie analizuj niepowo
dzeń, bo to kradnie ci czas przeznaczony na sprawy dziejące się tu i te
raz.
A te są najważniejsze...

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

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

Powrót kraty
Szkoci znani są z przysłowiowego 

skąpstwa, znakomitej whisky oraz ... 
szkockiej kraty, po której 
kolorze i wzorze można 

nawet rozpoznać przyna
leżność do jednego z 
licznych szkockich kla
nów. Szkocka krata nie 
znudziła się nam do dziś, 
choć niektóre wzory li
c z ą  już sobie dobre kil
kaset lat! W tegorocznym 
sezonie jesienno-zim o
wym zauważamy szcze
gólny renesans szkockiej 
kraty i to nie ty lko jako 
wzoru na konwencjonal
ne układane spódniczki.

Szkockie kraty lanso
wane są przez wielu projektantów -

Fatałachy z naszej szafy

tych umiarkowanych i tych awangar
dowych.

Poza k lasycznymi 
swetrami, szalikami czy 
spódnicam i, kraty w i
dnieją na wieczorowych 
sukniach oraz... rajsto
pach i pończochach, 
choć pewnie dla m ie
szkańców Wysp Brytyj
skich to ostatnie nie bę
dzie aż tak szokujące, 
skoro następca tronu 
książę Karol niejedno
krotnie pokazywał się w 
tradycyjnym kilcie i sto
sownych do niego pod
kolanówkach w kratę.

Wróżka

Poziomo: A /w  kopalni i na statku, B / między gongiem i gongiem, 
C/ węgierka ale nie Węgierka, D / czerwony z rakiem, E/lądy i oce
any na papierze, F / trzymaj go!, G/ istota dysputy, H / na garnku, 
na zębach, I/  zakręt z kosem, J/złoto dla ubogich 
Pionowo: 1/ więcej niż dobre wykonanie, 2/ z lotniska lub narko
tyczny, 3/ nocna albo wina, 49 w klasie i w parku, 5/ na inteligen
cję, na Aids, 6 /bard w lustrzanym odbiciu, 7 /czasem na niego biją, 
8/ ananas, ale nie do jedzenia, 9/ na wierzch wypływa, 10/kawałek 
mieszkania bez ogrzewania, ale do opalania /się/
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: B-7, D-10, A-4, J-6, F-10; B-8, C-3, 
E-5, I-3, H-9; F-6, J-9, A-4, F-8, I-1, D-7; J-8, C-10, C -3, I-5, J-10, 
H-9
Na rozwiązanie wr az z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” / 
Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 51 z hasłem “Natura nie 
znosi próżni” otrzymują: JOLANTA KATUSZONEK, ul. Krótka 
2/4, 44-238 Leszczyny oraz BOŻENA KLIMZA, ul. Konwalii 12, 
44-200 Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.

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

Ilustracje różnią się w 7 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawi
dłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowe
go wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-Bogu
szowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 40 nagrodę otrzymuje: KARINA SZEWCZYK, ul. Raci
borska 4B/3, 44-200 Rybnik

Nowomodne 
frizuryJ

Teroski przed zimom już sie mono 
do frizjyra niy wybiera, doczkom do 
wiosny. Te strzigani, to je  teraz taki 
drogi szpas, że aż głowa boli. Moj tata 
tyż to uznoł, chocioż ju ż na tyn moj 
fyjderpusz niy um i zaglądać. Pora 
miesięcy tymu miołech po bokach 
nad uszami wygolone, ale teraz żech 
je  zarośniony jak niy powiym kto. Ja, 
niy yno baby robią breweryje ze swo
jim i włosami, ale chopcy i chopy tyż. 
Moj tata nosi teroz opafrizura. 
Osprawioł mi, że jak  boł mały to no
sioł bubikopf i wyglądoł jak dziołcha. 
Juzaś opa w tym czasie mioł glaca z 
forhangiym na przodku. To była ło
kropnie komiczno frizura. Cołko gło
wa na glanc, a z przodku yno kympka 
włosow. Mie tyż tak śmiysznie ostrzi
gli jak  żech mioł 8 lot. Nazywało sie 
to "kumunion s z n i t ". Uszy mi odsto
wały i dziołchy sie zy mje naśmiywa
ły. Godoł tyż, że kidyś te starsze chop
cy dowały sie robić dałerwele, żeby sie 
bardzi dziołchom podobać. Zaś jak 
była wojna, to na Śląsk sie prziklu
dziyło mocka Nimcow i nikierzi po
fyrtańcy robiyli sie hitlerfrizury - bro
zda z prawyj i jedne łoko włosami 
przikryte. Dość kupa lot po wojnie, 
jak  ju ż narod do sia przichodzioł, to 
chopcy zaczli dugie włosy zapuszczać. 
Niy szło na piyrszy blik uznać, czy to 
je  dziołcha, czy synek. Kiery boł 
szprytniyjszy, to wejrzoł yny na miyj
sce łod karku do gurta - i boł już “w 
doma”.

Nojlepi momy sie terozki, bo rosto
mańte frizu ry noszom - na grziba, 
modne som tyż glace, dugie włosy 
dudliki, copki guminym swiązane abo 
te kokoty indianerskie, kiere jo bez 
lato nosiył. Tak Wom padom, że teroz 
przed zimą niy werci sie nic z łepom 
wynokwiać, bo i tak pod czopkom nic 
niy widać. Ale jak  se na wiosna dom 
zrobić frizura, to nikierym łoczy po
wylazują.

M A R E K  MATEJA

Śląskie
beranie

Chłop od Maryjki to se tak często na 
bok skokoł. Roz też go cało noc nie 
było i nad ranem dopiero przylozł
- O Jezderkusie, Antek, jo  cało noc na 
ciebie czekom i anich oka nie zmruży
ła - pado Maryjka.

A tyś myślała, że jo  społ?
*  *  *

Do ośrodka zdrowia zgłosił się pacjent 
z blank obandażowaną g łową. Wsa
dził głowę do okienka rejestratorki, a 
ta krótko pyto:
- Kobieta?
- Nie, tym razem motocykl.

k k k

- No jakiś ty zmierzły - pado kobieta 
do swego męża. - W niedziela toś mie 
bardzo za te kluski chwolił. Poniedział
ek żeś sie radowoł, że je  już zaś jesz 

we wtorek, środa, czwartek smakowa
ły ci. W piątek nic nie godołeś, a teraz 
naroz w sobota kluski ci nie smaku
ją? No i powiedz, kto ci dogodzi?

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebała i opracowała 
Dorota Simonides
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