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ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI 

w Rybniku

Godz. 10.00 - Zbiórka ucze
stników, w tym pocztów 
sztandarowych organizacji 
kombatanckich, na ulicy Za
mkowej. Przemarsz przez 
Rynek i ulicą Sobieskiego do 
Bazyliki św. Antoniego.

Godz. 10.30 - MSZA ŚWIĘ
TA W INTENCJI OJCZY
ZNY - z udziałem chóru im. 
A. Mickiewicza i Miejskiej 
Orkiestry Dętej.

Godz. 12.00 - Spotkanie Pre
zydenta Miasta z organiza
cjami kombatanckimi w 
DOMU RZEMIOSŁA przy 
ul. Wysokiej.

W NIEDOBCZYCACH

Wybrano nową 
Radę Dzielnicy

W piątek, 4 listopada br. w Domu 
Kultury w Niedobczycach odbyło 
się zebranie sprawozdawczo-wybor
cze Rady Dzielnicy.

Przybyłych powitała orkiestra pod 
kierunkiem Mariana WOLNEGO. Za 
stołem prezydialnym zasiedli goście: 
przewodnicząca Rady Miasta Rybnika 
Urszula SZYNOL, wiceprezydent 
Rybnika Jerzy KOGUT oraz radni z 
dzielnicy: Henryk RYSZKA, Longin 
BEDNORZ, Brunon JANAS i Jerzy 
PYSZ.

Ważną część zebrania stanowiło 
sprawozdanie ustępującego przewo
dniczącego Rady Dzielnicy, Henryka 
Ryszki, który omówił prace samorządu 
dzielnicy za rok 1994. Po sprawozda
niu Komisji Rewizyjnej ustępującej 
Radzie udzielono absolutorium i od
czytano statut Rady Dzielnicy. Następ
nie przy propozycjach padających z 
sali odbyły się wybory.

Nową Radę Dzielnicy Niedobczyce 
tworzą /tłustym drukiem członkowie 
Zarządu RD/: Maria ADAMCZYK-

DUDEK, Zenon BARTEL, Henryk 
BRACHMAŃSKI, Hubert BUGLA, 
Roman FAJKUS, Tadeusz GRYT, 
Grzegorz JÓZEK, Weronika KMIE
CIK, Bolesław KORZENIOWSKI, 
Stefan KWIATOŃ, Marian LELO
WICZ, Jadwiga LEONARSKA, Ma
rek LIPIŃSKI /przewodniczący RD/
, Marian ŁUKASZEK, Irena MA
CHOCZEK, Eryk MARYNIOK, Ber
nard MIKA, Andrzej PYTLIK, Ja
nusz SŁABCZYŃSKI, Jarosław 
SZCZEPANEK, Gabriela SZULC, 
Joachim WENCEL.

Warto może zaznaczyć, że w skład 
nowo wybranej rady weszło 13 człon
ków poprzedniej. Trzech członków 
poprzedniej rady zostało wybranych 
do Rady Miasta Rybnika. Poprzedni 
przewodniczący RD, Henryk Ryszka, 
który pełnił tę funkcję od 1986 roku, 
zrezygnował z ponownego kandydo
wania, tłumacząc się obowiązkami 
przewodniczącego Komisji Gospodar
ki Komunalnej R.M. Natomiast jego 
propozycja, aby przewodniczącym RD 
wybrać “młodego, ale bardzo opera
tywnego człowieka, dyrektora SP nr 
33 ” , została wysłuchana.

Połączenie doświadczenia członków 
RD z poprzednich kadencji z energią 
nowych dobrze rokuje na przyszłość 
tej dzielnicy, której wiele trudnych 
problemów czeka na rozwiązanie. A że 
preferowano tu zasadę “powoli, ale 
skutecznie do celu”, Niedobczyce 
mogą liczyć na ich rozwiązanie. No
wej Radzie pozostaje życzyć tej konse
kwencji i skuteczności, jaką przeja
wiała jej poprzedniczka.

GRZEGORZ WALCZAK

damiani RYBNIK 
RYNEK 6

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL
FIRM:
FABRYKA KUCHNI
WRONKI

SUPER OFERTA
Przy każdym zakupie
powyżej 3 mln zł.

nagroda - 
3-dniowy pobyt

dla dwóch osób 
w hotelach w najbardziej 

atrakcyjnych miejscowościach

South Silesian Brass Band w swoim aktualnym składzie

IX Silesian Jazz Meeting

Oni pokochali jazz
Tegoroczną, dziewiątą już edycję Si

lesian Jazz Meeting zainaugurował 
koncert zespołu obecnego w naszym 
mieście od lat dwudziestu. Wymyślił 
go i założył Piotr Cupok, grający 
wcześniej w legendarnym już zespole 
jazzu tradycyjnego Czesława Gawli
ka. Po ukończeniu średniej szkoły mu
zycznej Cupok usamodzielnił się i 
przy kopalni “Chwałowice” założył 
młodzieżową orkiestrę dętą. Grających 
w niej młodych chłopców zaraził bak
cylem jazzu i to tak skutecznie, że za
kładając zespół jazzu tradycyjnego 
miał do dyspozycji podwójną obsadę 
każdego instrumentu, a więc dwie 
tuby, dwie trąbki itd. Powstało więc 
coś na kształt ulicznej orkiestry w sty
lu nowoorleańskim. Ten nietypowy ze
spół o zabawnej nazwie "Jarapataj 
Band" spodobał się od razu i to rów
nież poza granicami naszego regionu.

Dzisiejszą nazwę, a więc South Sile
sian Brass Band wymyślił Andrzej 
Musiol, miłośnik jazzu, kolekcjoner 
płyt, a wówczas instruktor w Domu 
Kultury kopalni “Chwałowice”. Chciał 
w tej nazwie nawiązać do korzeni jaz
zu wywodzącego się z południa Sta
nów Zjednoczonych, a jednocześnie 
podkreślić południowo-śląskie pocho
dzenie zespołu. SSBB koncertował w 
kraju i zagranicą, a jednym z najwięk
szych osiągnięć było wyróżnienie za 
oryginalność i nagroda Polskich Na
grań na festiwalu jazzu tradycyjnego 
“Złota Tarka” w 1980 roku. Niedługo 
po tym sukcesie Piotr Cupok zrezy
gnował z prowadzenia zespołu, które
mu brak lidera groził rozpadem. Z po
mocą pośpieszył Czesław Gawlik, “oj
ciec i matka” rybnickiego jazzu, jak w 
czasie ostatniego koncertu nazwał go 

c.d. na stronie 3

Z okazji 200. numeru "Gazety Rybnickiej"

Błyskawiczny konkurs
Jeśli masz w domu wszystkie nu

mery “Gazety Rybnickiej” /od 1 do 
200/, czeka na Ciebie nagroda - pół 
miliona złotych.

Wystarczy, abyś zgłosił się z gazeta
mi do redakcji lub zadzwonił i podał 
adres. Sprawdzimy u Ciebie w domu, 
czy masz komplet. Gdy zgłoszeń będzie

będzie więcej, przeprowadzimy losowa
nie.

Nie zwlekaj, może jesteś jedyny. 
Czekamy do najbliższego poniedział
ku 14 listopada.

W konkursie nie mogą brać udziału 
bibliotekarze oraz pracownicy i współ
pracownicy “Gazety Rybnickiej”.

Damy
Niedawno pisaliśmy o przyznaniu 

“Gazecie Rybnickiej” II nagrody w 
ogólnopolskim konkursie “Prasa Lo
kalna - Demokracja Lokalna - Samo
rząd”. Dziś wiemy również, że funda
torem nagrody pieniężnej dla naszej 
gazety w wysokości 25 mln zł jest

MAŁA SCENA RYBNICKA
w Rybniku /ul.Kościuszki 54/ 
zaprasza w każdą sobotę na

D Y S K O TE K Ę
w godzinach od 19.00 do 1.00 

Cena biletu 40.000.-
u w a g a , UWAGA !!! 

Dla pierwszych 20 osób 
bilety w cenie 20.000.-

Wytnij
i  przyjdź wcześniej, 
nie przegap okazji !

milion
Związek Miast Polskich. Nagrodę tę 
otrzymamy w styczniu przyszłego 
roku, lecz już teraz postanowiliśmy, że 
1 mln zł z tej kwoty przekażemy na 
fundusz dokończenia budowy szpi
tala w Orzepowicach.

 M OTOR 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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1

LISTOPADA



ZARZĄDZENIE
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA RYBNIK 

Z dniem 9 listopada 1994 r. wprowadza się okresowy

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU
na terenach leśnych Nadleśnictwa Rybnik - do odwołania.

Zakaz wstępu spowodowany jest wyłożeniem szczepionki przeciwko wściekli
źnie lisów w lasach na terenie tutejszego Nadleśnictwa. 

Nieprzestrzeganie zakazu stanowi wykroczenie z art. 151 par. 1 i 2 kodeksu 
wykroczeń i podlega karze grzywny.

W związku z wyłożeniem przynęty ze szczepionką, co ma na celu 
ograniczenie dalszego wzrostu zachorowań na wściekliznę wśród zwierząt 

wolno żyjących, Rejonowy Lekarz Weterynarii w Rybniku informuje:

* Do zwalczania wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty, które po 
przyjęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność .
* Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt plastrów 
o średnicy 45 mm i grubości 7 mm.
* Przynęty, które były dotykane przez ludzi, są omijane przez lisa. Prosimy nie 
podnosić i nie dotykać przynęt.
* Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i wolnożyjących.
* Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach przynęt z 
otwartymi ranami, oczami, jamą ustną i nosem gruntownie przemyć te miejsca 
wodą i mydłem i zgłosić się do lekarza.
* Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno wypuszczać psów.
* W wypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontakto
wać się z lekarzem weterynarii.

“Pomocna dłoń” później
Przed ogólnopolską akcją Polskiego 

Czerwonego krzyża “Pomocna dłoń” 
Zarząd Rejonowy w Rybniku poinfor
mował o niej opiekunów szkolnych 
kół PCK na specjalnie zorganizowa
nym spotkaniu. Jednak akcja ta, prze
prowadzona w Polsce 5 i 6 listopada, 
zostanie w Rybniku zorganizowana 
inaczej. Jak poinformowała nas Han
na Szambelan - kierownik rybnickiej 
placówki PCK, postanowiono zbiórkę 
darów przeprowadzić niedługo przed 
świętami Bożego Narodzenia /naj
prawdopodobniej 17 grudnia/. Wów
czas zebraną żywność będzie można 
przekazać potrzebującym rodzinom 
jako gwiazdkowy prezent. Wcześniej 
akcja ta zostanie ogłoszona przez roz
plakatowanie na terenie miasta. Do 
siedziby Zarządu Rejonowego PCK

przy ul. Chrobrego w Rybniku przez 
cały czas można przynosić odzież, 
obuwie i inne dary dla ludzi potrzebu
jących pomocy.

W ramach akcji “Pomocna dłoń” 7 
listopada do siedziby Zarządu Rejono
wego PCK szkoła podstawowa w 
Świerklanach Górnych przywiozła ze
braną żywność, artykuły higieniczne, 
szkolne i wpłaciła 1 mln zł zebrany 
wśród uczniów szkoły.

Jedna z wielodzietnych rodzin z 
Rybnika potrzebuje mebli do spania 
- tapczanu, wersalki lub rozkładane
go fotela oraz taboretów. Kto mógł
by odstąpić swoje stare meble i po
móc tej rodzinie, proszony jest o 
kontakt z rybnicką placówką PCK 
przy ul. Chrobrego, tel. 22-563.

/jak/

PTTK Oddział Rybnik,
ul. Piłsudskiego 4 tel: 28 072, 23 653, 23 468 

p r o wa d z i  s p r z e d a ż :
- znaczków i legitymacji PTTK
- znaczków i legitymacji PTSM
- książeczek i odznak turystyki kwalifikowanej GOT, KOT, OTP,
Turysta Ziemi Rybnickiej itp.
-informatorów i przewodników

o r g a n i z u j e
-kursy przewodników turystycznych i kierowników wycieczek szkolnych
- prelekcje z przeźroczami

W każdy wtorek weryfikuje książeczki
Oddział czynny codziennie w godz. 8.00 do 16.00

BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
44-200 Rybnik, ul. Piłsudskiego 4

ZAPRASZA 
NA ZABAWĘ SYLWESTROWĄ:

Milówka 29.12. - 1.01.95 
cena 2.300.000.-, 2.200.000.- dla członków PTTK 

Słowacja - Kusycke Nove Mesto 30.12.- 1.01.95 r. - cena 1.850.000.- zł 
na Pomeranii podczas rejsu do Helsinek cena 4.700.000.-zł.

Wyjazdy z Rybnika autokarami, pełne świadczenia, 
dużo atrakcji, wspaniała zabawa.

Wczasy zimowe w REITH /Austria/
- dojazdy autokarem PTTK 27.01. - 5.02.1995 r. cena 7.620.000.- pełne 

wyżywienie, karnet narciarski 
- dojazd indywidualny w dowolnym terminie 

ceny od 3.000.000.- za 7 dni
Posiadamy bogaty wybór ofert na wczasy zimowe, szkółki narciarskie, 

pobyty wypoczynkowe w kraju i za granicą.
Już w sprzedaży wczasy letnie: 1995 BIBIONE, LIGNANO i inne. 

INFORMACJE tel: 23 653, 28 072, 23 468, 27 447

Podzielmy się 
z nimi... 
stołem

Czy macie w domu niepotrzebne 
rzeczy? Na pewno tak. Wiele osób ma 
stare meble, niezbyt zniszczone, ale 
już nie pasujące do tych nowych, krze
sła, stoły, tapczany. Zagracają mie
szkanie, albo wystawia się je do ko
mórki, do piwnicy, na podwórko. 
Trudno się ich pozbyć, wywieźć na 
wysypisko, co najwyżej można spalić. 
Tymczasem to, co zawadza jednym, 
może być bardzo potrzebne innym. 
Rybnicki Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej ma wielu podopiecznych, 
którzy potrzebują mebli czy poście
li. Oczywiście mogą to być rzeczy 
używane, ale niezbyt zniszczone. 
Podopieczni ośrodka przyjmą z 
wdzięcznością także starą pralkę, lo
dówkę, telewizor czy drobniejszy 
sprzęt gospodarstwa domowego. Pra
cownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
przyjadą po ofiarowane im rzeczy - 
wystarczy zgłosić chęć oddania czegoś 
Halinie Szymańskiej, pracującej w 
ośrodku. Można to zrobić telefonicz
nie, pod numerem 21111 lub 21118, 
lub osobiście w Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Żużlowej 25.

/K.M./

Do "Gazety Rybnickiej"

Wydanie dwusetnego numeru 
“Gazety Rybnickiej” przywołuje w 
pamięci grono zapaleńców, z nieży
jącym już panem Henrykiem Knap
czykiem, którzy idei gazety lokalnej 
oddali swój entuzjazm, czas i pienią
dze.

Piąty rok działalności gazety po
kazuje, że integrowanie ludzi wokół 
spraw naszej “małej ojczyzny” owo
cuje wymiernym dobrem, a jedno
cześnie pozostaje wielkim, nieusta
jącym zadaniem.

Życzę zespołowi aby motywacja ta 
była źródłem zapału i zarazem saty
sfakcji w codziennej pracy.

Józef MAKOSZ
________________ Prezydent Miasta 

"Janina" 
bez flagi?

Komplet naczyń kuchennych “Ja
nina” z rybnickiej “Silesii” został 
nominowany do czwartej edycji 
konkursu “Teraz Polska”. Z przecie
ków wiewy, że nie dostaniemy godła - 
powiedział nam przed zamknięciem 
numeru M arek M aciejasz z działu 
marketingu huty.

Po nagrody nominowano 52 wyroby, 
w finale pozostało ich 30, wśród nich 
garnki z Rybnika. Zaproponowaliśmy 
właśnie te do konkursu - mówi 
M. Maciejasz. - bo naszym zadaniem 
są najładniejsze, dostały też medal na 
targach w Poznaniu. Mają zdrową 
emalię bez szkodliwych dodatków, no
woczesny wygląd, dobrze się w nich 
gotuje i dobrze się je  myje. Do konkur
su przygotowywaliśmy się przez cały 
rok, zbieraliśmy ekspertyzy. W porów
naniu z poprzednim rokiem jest lepiej - 
w ubiegłym roku “Janina ” także star
towała, ale nie zdobyła nominacji. 
Wiemy, że w tym roku zainteresowanie 
producentów konkursem jest mniejsze, 
niż poprzednio.

KLAUDIA MICHALAK

List do  redakc ji

25 października byłam na tzw. ko
misji inwalidzkiej, a konkretnie była 
to Wojewódzka Komisja Lekarska d/s 
Inwalidztwa i Zatrudnienia nr 52 ZUS  
w Rybniku. W trakcie rozmowy-wy
wiadu lekarz wrzeszczał po mnie, wy
śmiewał moje schorzenia, odzywał się 
cynicznie. Powiedziałam lekarzowi, że 
jestem zbyt słaba, aby dalej rozmawiać 
w takiej atmosferze. Z mojej prośby 
lekarz sobie zakpił. Pani doktor obe
cna w gabinecie prosiła mnie, aby nie 
zwracać uwagi na zachowanie tego le
karza, ponieważ pan doktor “ma taki 
styl bycia”. Być może, że za złe trakto
wanie ludzi chorych pan doktor otrzy
muje premie z ZUS-u i dlatego taki  
styl bycia mu odpowiada. Dla ludzi  
chorych “styl bycia” pana doktora jest 
nie do przyjęcia. Pani sekretarka ZUS-
u obecna w gabinecie odmówiła ujaw
nienia nazwiska lekarza. Swoim listem 
sygnalizuję sprawę złego traktowania  
inwalidów przez n i e k t ó r y c h  pra
cowników ZUS w Rybniku, atmosferę 
panującą w komisjach inwalidzkich i  
brak zrozumienia problemów z jakimi 
borykają się ludzie chorzy.

Rencistka 

Mniej bezpiecznie na drogach
W ciągu pierwszych 10 miesięcy 

1994 roku rybnicka policja odnotowa
ła 225 wypadków drogowych, w 
których zginęło 18 osób, a rany odnio
sło 250. Policjanci byli obecni na 
miejscu 549 zgłoszonych kolizji. W 
porównaniu z takim samym okresem 
roku ubiegłego, ilość wypadków wzro
sła o 40. Więcej o 40 było też rannych. 
Ilość zabitych była mniejsza zaledwie 
o 1 osobę. O jedną trzecią wzrosła też 
ilość zgłoszonych na policję kolizji 

drogowych.
Zbliża się trudny okres. Mgły, przy

mrozki i oblodzenia jezdni oraz opa
dające liście powodują wzrost zagro
żenia wypadkami - mówi zastępca na
czelnika rybnickiej “drogówki” Jan 
Król. - Policja prosi o przestrzeganie

przepisów ruchu drogowego. Jak poin
formował nas Jan Król, podczas nie
dawno przeprowadzonej akcji policyj
nej “Znicz 94” na drogach Rybnika 
odnotowano 3 wypadki oraz kilka nie
groźnych stłuczek. Okres Wszystkich 
Świętych w porównaniu do poprze
dnich lat był więc bardzo spokojny. 
Policjanci drogówki, wspierani przez 
służby prewencyjne oraz inspektorów 
Straży Miejskiej podczas akcji dbali o 
przejezdność tras komunikacyjnych, 
zapewnienie płynności ruchu w okoli
cach cmentarzy. Wskazywali kierow
com miejsca do parkowania oraz. in
formowali o utrudnieniach w ruchu 
drogowym. Mimo znacznego ruchu na 
rybnickich drogach, sytuacja była za
dowalająca. /jak/

O “EKRANIE” 
czarno na białym

Bardzo interesującą broszurę na ju
bileusz 30-lecia Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego “Ekran” w Rybniku przy
gotował jego długoletni prezes, Woj
ciech BRONOWSKI. Wydana pod 
egidą Rybnickiego Ośrodka Kultury w 
400 egzemplarzach trafi zapewne do 
wszystkich miłośników kina, osób nie 
tylko związanych z klubem w czasie 
trwających właśnie Jubileuszowych 
Konfrontacji Filmowych.

Znajdujemy w niej część poświęco
ną historii oraz idei ruchu klubów fil
mowych na świecie, w Polsce i w Ryb
niku. A jest to historia pasjonująca i 
niewiele młodsza od samej sztuki fil
mowej, gdyż wywodzi się z trzeciej 
dekady naszego stulecia. W Polsce fil
mowe kluby dyskusyjne rodziły się na 
fali odwilży w połowie lat 50. To w 
nich można było obejrzeć tytuły, które 
na otwartych seansach kinowych były 
zakazane. 15 grudnia 1964 r. miała 
miejsce w kinie “Górnik” pierwsza 
projekcja rybnickiego DKF-u. Zaczęło 
się skromnie, od 30 osób.

Po trzydziestu latach dorobek ryb
nickiego “Ekranu” jest jednak ogrom
ny. Maratony filmowe, cykle tema
tyczne, przeglądy osiągnięć filmowych 
różnych krajów, a oprócz tego imprezy

towarzyszące projekcjom: 935 prelek
cji, 88 spotkań ze znanymi reżyserami 
/Kutz, Marczewski, Wajda, Żuławski - 
żeby wymienić tylko niektórych/, ope
ratorami, krytykami filmowymi. Cała 
plejada aktorskich gwiazd, wokali
stów, parodystów i muzyków /bo były 
i spotkania wokalno-muzyczne/, kaba
rety, lektorzy, tłumacze i prelegenci - 
to otoczka, przyznać trzeba - niebłaha, 
wszystkich 1387 filmów fabular
nych, jakie tu wyświetlono podczas 
30-lecia. Obejrzało je ponad ćwierć 
miliona widzów i to jest skala edu
kacji filmowej, jaką rybnicki DKF 
dał ludziom.

Można by cytować jeszcze długo... 
Zainteresowanych odsyłam zatem do 
broszurki, w której dokonania “Ekra
nu” zostały podsumowane. Ale prze
cież jest się czym chwalić. Wśród 
wspomnień znakomitych gości rybnic
kiego DKF-u można znaleźć i takie 
słowa: “Chyba strasznie kochacie 
FILM i KINO, bo czym innym jak tylko 
taką niezwykłą miłością dałoby się wy
tłumaczyć Waszą niezniszczalność ”. 
Stwierdzeniu Stanisława Janickiego, 
reżysera i krytyka filmowego, mogę 
tylko przyklasnąć.

GRZEGORZ WALCZAK

Kwiaty do 
podziwiania 
i ... kupienia

Miłośnicy kwiatów będą mieli oka
zję obejrzeć kwiatową wystawę i zro
bić zakupy na kiermaszu ogrodni
czym, który odbędzie się 11 i 12 listo
pada w Technikum Górniczym przy  
ul. Kościuszki. Imprezę można odwie
dzać od godziny 9.00 do 18.00.

/K/.

"Król Lew" 
na ekranie
W Kinie Premierowym TZR
odbędzie się kolejna premiera 

filmowa. Tym razem zobaczymy  
animowany światowy przebój z 

wytwórni Walta Disney’a - 
“KRÓL LEW”.

Projekcje filmowe odbędą się od 18 
do 23 listopada br..

18.11.-godz. 15.00,19-20.11.- 
godz. 16.00 i 18.00, 21 - 23.11. - 

godz. 16.00.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Oni pokochali jazz

W finale koncertu do fortepianu wspólnie zasiedli /od lewej/ Jarosław 
Hanik, Leszek Fulman i Czesław Gawlik

c.d. ze strony 1
prowadzący imprezę, wspólnie z Woj
ciechem Bronowskim, Jan Poprawa.
Do 1988 roku zespół z powodzeniem 
brał udział w przeglądach, konkur
sach, dawał koncerty i grywał w klu
bach, nagrywał dla radia, występował 
w TV. Do zdobycia “Złotej Tarki” bra
kowało za każdym razem niewiele... 
Kiedy puzonista zespołu Saturnin 
Abrachamczyk ukończył katowicką 
Akademię Muzyczną i został profesjo
nalnym muzykiem, Czesław Gawlik 
oddał kierownictwo zespołu w jego 
ręce, choć sam nadal zasiada przy for
tepianie.

Dziś SSBB jest prawdziwie rodzin
ną grupą. Oprócz Saturnina gra w niej 
jego brat Adam Abrachamczyk, bra
cia Andrzej i Marian Siwiccy, Da
mian Bernacki oraz Jerzy “Kali” 
Wenglarzy. Jeśli dodamy, że niektórzy 
członkowie zespołu są jeszcze nawza
jem szwagrami, nie będzie dziwić ich 
“zgranie”. Oni pokochali jazz, ta mu
zyka jest ich pasją, bo w większości

Danuta Ciszewska

nie uprawiają jej zawodowo. Zdarza 
się, że biorą w pracy urlopy bezpłatne, 
by gdzieś zagrać...

Na swój jubileuszowy koncert za
prosili gości, a zarazem przyjaciół: 
przy fortepianie zasiedli kolejno Le
szek Fulman, założyciel legendarnej 
gliwickiej grupy “High Society” oraz 
Jarosław Hanik, gitary wzięli do ręki 
Jan Cichy i Andrzej Trefon, który z 
tym instrumentem może zrobić wszy
stko, jak mówi Jan Poprawa, Antoni 
Kuczmierz zagrał z młodzieńczym fe
elingiem na saksofonie. Klasą dla sie
bie był saksofonista i klarnecista Ta
deusz Petrow, znakomity muzyk , 
znany bardziej za granicą niż w kraju, 
którego Czesław Gawlik od dawna 
chciał zaprezentować rybnickiej pu
bliczności. Silną, męską grupę ozdobi
ła swingująca wokalistka Danuta Ci
szewska. I zagrali wspólnie z jubila
tem z czuciem, porywając niezbyt, nie
stety, tłumnie zgromadzoną publicz
ność. Do sali TZR przyszli bowiem 
najwierniejsi wielbiciele jazzu, nie

Tadeusz Petrow

było ludzi przypadko
wych, skuszonych wiel
kim nazwiskiem, jak 
choćby w roku ubie
głym, kiedy na VIII Si
lesian Jazz Meetingu 
wystąpiła Urszula Du
dziak i Walk Away.

Na zakończenie jubi
leuszowego występu 
South Silesian Brass 
Band zabrzmiał znany 
standard “Święci idą do 
nieba”, grany na 6 rąk 
przy fortepianie, dwie 
gitary, dwa saksofony i 
parę jeszcze instrumen
tów. To było to!

Drugą część koncertu 
wypełnił wystąp zespo
łu “Why Not”, złożo
nego z muzyków wywo
dzących się z jedynego 
w kraju Wydziału Jazzu 
przy Akademii Muzycz
nej w Katowicach. Założycielem 
“Why Not” jest pianista Jarosław 
Małys, a oprócz niego zespół tworzą 
Jerzy Główczewski - saks altowy, 
Jan Cichy - gitara basowa, Andrzej 
Trefon - gitara i Mirosław Sitkowski

Izabela Zając

- perkusja. Wokalistką jest wielokrotna 
laureatka przeglądów i konkursów wo
kalistów jazzowych Iza Zając. Obda
rzeni wyobraźnią improwizatorską i 
doskonałym opanowaniem instrumen
tów, grający jazz już nie tak tradycyjny 
jak SSBB, również potrafili nawiązać 
znakomity kontakt z publicznością.

W .RÓŻAŃSKA

Drugiego dnia jazzowych spotkań 
wystąpiły dwa zespoły - grupa Grze
gorza Kapołki i big band Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Zespół 
Grzegorza Kapołki wystąpił w pięcio
osobowym składzie: Dariusz Janus 
grał na instrumentach klawiszowych, 
Andrzej Rusek na gitarze basowej, 
Jarosław Kujawa na perkusji, Broni
sław Duży dmuchał w puzon, zaś lider 
grał na gitarze. Zespół gra muzykę 
zbliżoną do brzmienia “Young Po
wer”, czyli “młodej siły”, ale tej mło
dzieńczej siły zabrakło trochę przy 
brawach.

Po przerwie scenę zajął big band - 
osiemnastu chłopa z katowickiej Akademii

Akademii Muzycznej. Wydział Jazzu po
wstał w Katowicach 25 lat temu, a 
szkolny big band działa od lat ponad 
dwudziestu. Zakładał go Andrzej Zu

bek, który dziś, po przerwie, znów go 
prowadzi, dziekanując jednocześnie 
Wydziałowi Jazzu. Gdy zespół znalazł 
się na scenie, jaśniej się zrobiło od 
trąb i puzonów, zaś seksowni saksofo

niści przyciągali nie tylko uszy, ale i 
oczy, przynajmniej żeńskiej części wi
downi. Studenci grali ze szczerą rado

ścią, jak również gwizdali do rytmu. 
Słuchacze entuzjastycznie przyjęli 
wielkie solo na perkusję, a ciepło po

zostałe utwory, ale niestety, słuchaczy 
tych nie było zbyt wielu - na koncert 
przyszło około stu osób. Trochę szko

da, że tegoroczny Jazz Meeting nie 
odbywał się na Małej Scenie. Widzo

wie zmieściliby się tam znakomicie, 
gorzej byłoby z big bandem - dla tego 
zespołu scena rzeczywiście okazałaby 
się za mała.

K. MICHALAK 
Zdj.: J. JAMICKI

Gdzie kot ma ogon...

Kocur Wezyr wazy ponad pięć kilogramów

... a gdzie głowę? Odpowiedź na to 
pytanie wcale nie jest tak łatwa, jak 
mogłoby się wydawać. Trudno było 
się zorientować, gdzie się zaczynają, a 
gdzie kończą persy, które zebrano na 
Małej Scenie Rybnickiej na pokazie w 
niedzielę, 6 listopada. Otóż taki pers, 
zwinięty w kłębuszek, jest uderzająco 
podobny do puchatej poduchy i przy
puszczam, że w domach hodowców 
nieraz zdarzały się nieszczęśliwe wy
padki, gdy goście z impetem siadali na 
takiej poduszeczce. Słyszałam, jak w 
czasie pokazu mamusia tłumaczyła 
dziecku: “Nie, kochanie, to nie jest 
dywanik. To jest kotek”. Nieszczęsne 
koty męczyły się w ciepłej sali w swo
ich futrach, bardziej pasujących do 
Skandynawii, niż do Persji. Można 
było też oglądać zwierzęta, które z fu
ter prawie zrezygnowały - dewońskie 
reksy z pofałdowaną skórą, wielkimi 
uszami i ogromnymi oczami. Właści
ciele taktownie twierdzą, że ich ulu
bieńcy “odpowiadają awangardowym 
gustom”. Bardzo awangardowym, 
trzeba przyznać! Reksy nie wszystkim 
się podobają, ale są niezwykle cenne, 
w Polsce mamy ich tylko kilka. Zwie
dzający wystawę mieli też okazję zo
baczyć koty syberyjskie, wyposażone 
w “okrywę” zgodną z nazwą, a także 
koty himalajskie i khmerskie.

Na pokaz zjechały nie tylko dorosłe 
zwierzęta, ale i kociaki, które hodow
cy oferowali do kupienia. Małe persy 
sprzedawano na przykład po trzy i pół 
miliona.

Halina Kosteczko, jedyna osoba z 
Rybnika należąca do Stowarzyszenia 
Hodowców Kotów Rasowych, powie
działa nam, że kota “do kochania” 
można kupić za półtora - dwa i pół mi
liona. Koty, które przeznacza się na 
wystawę i do hodowli, kosztują dwa i 
pół do czterech milionów. Ale kota

często kupuje się w worku - nie wiado
mo, czy z kociaka wyrośnie zwycięzca 
wystaw, czy coś zupełnie innego. Pani 
Halina była głównym organizatorem 
rybnickiego pokazu. Pracuje jako nau
czycielka. Jej miłość do kotów zaczęła 
się siedem lat temu, od przygarnięcia 
zwykłego dachowca. Potem był kot 
“półrasowy”, potem pers. Dziś jest 
właścicielką pary persów - champio
nów: rocznej, niebieskiej kotki Bonnie 
Muezi i rudego, trzyletniego samca 
Fari Red Bi Camry. “Kota można 
wziąć - mówi pani Halina - pod wa
runkiem, że cała rodzina będzie go ak
ceptować. Mój mąż początkowo był 
przeciw, ale przekonałam go tak sku
tecznie, że dzisiaj to on namawia mnie

do udziału w wysta
wach. Kto chce mieć 
kota, musi pamiętać, że 
zwierzę potrzebuje w 
mieszkaniu własnego 
kąta, “ubikacji”, a jeśli 
jest długowłosy, to 
również szczotkowa
nia. Karma, wetery
narz, szczepienie, to w 
sumie kosztuje więcej, 
niż samo zwierzę. Nie
zależnie od tego, czy to 
jest bardzo rasowy kot, 
czy zwykły buras, trze
ba liczyć się z jego sta
rością i chorobą. No i 
oczywiście trzeba mu 
poświęcić trochę uwagi - pogłaskać, 
potrzymać na kolanach, ale to już jest 
przyjemność. Naturalnie trudniej wy
jeżdżać, trzeba zabrać zwierzęta ze 
sobą lub znaleźć dla nich opiekuna, 
ale wtedy one tęsknią. Ja przejechałam 
Polskę z dwoma dorosłymi kotami, za
trzymując się na kampingach, i nic nie 
przydarzyło się nam złego. Koty na
prawdę przywiązują się do ludzi. Wy
czuwają nastawienie człowieka do 
nich i oczywiście lubią tych, którzy są 
im życzliwi. Mają też trochę wyracho
wany sentyment do osoby, która je 
karmi i dba o nie. Zwykle jest tak, że 
kocury najbardziej kochają swoje pa
nie, a kotki - panów.” Halina Kostecz
ko była jedynym wystawcą z Rybnika, 
inni przyjechali z Katowic, Częstocho
wy, Gliwic. Podobne pokazy odbyły 
się już w Gliwicach, Częstochowie, 
Bielsku, Zabrzu, wkrótce koty zjadą

do Katowic. Organizatorzy byli zasko
czeni powodzeniem rybnickiej impre
zy - ekspozycję odwiedziło około sze
ściuset osób. Była wśród nich Teresa 
Stolczyk-Jędrzejczyk, lekarka, która 
pochwaliła się, że też ma w domu ład
ną kotkę. Okazało się, że jest to leśny 
kot norweski, niezwykle rzadki poza 
granicami swej ojczyzny. Odkrycie tak 
cennego okazu wywołało entuzjazm 
wystawców, namówiono nawet właści
cielkę, by przyniosła swoją Korę - 
trzyletniego nerwusa, drapiącego i 
krzyczącego, gdy ktoś obcy próbował 
się do niej zbliżyć, kota o niezwykle 
oryginalnej “urodzie”.

W planach Haliny Kosteczko jest 
zorganizowanie wiosną przyszłego 
roku w szkole numer 5, gdzie pracuje, 
wystawy połączonej z konkursem ko
ciej piękności. K. MICHALAK 

Zdj.: jack
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Dewoński reks Metku /czyli Chochlik/ o "awangardowej urodzie".



Maluję pod 
wpływem wrażeń...

Grażyna Zarzecka - Czech na tle jednej ze swoich prac. Zdj.: jack.

Środowisko plastyczne naszego mia
sta, od niedawna pod skrzydłami ryb
nickiego koła Związku Polskich Arty
stów Plastyków, przejawia coraz więk
szą aktywność. Kolejnym tego dowodem

dem był ostatni wernisaż w Galerii Te
atru Ziemi Rybnickiej, który otworzył 
wystawę malarstwa i grafiki Grażyny, 
Zarzeckiej - Czech.

Autorka prac, absolwentka Akademii

mii Sztuk Pięknych w Krakowie jed
nakowo dobrze czuje się w malarstwie 
olejnym, akwareli oraz grafice i wszy
stkie te techniki zaprezentowała się na 
wystawie.

Jak mówi artystka, pojedyncze ludz
kie postacie zaledwie zarysowane na 
płótnach wyrażają samotność człowie
ka w otaczającym go, nieprzyjaznym, 
zatrutym przez nas samych, świecie. 
Równie pesymistyczne, a wręcz kata
stroficzne jest przesłanie czarno-bia
łych grafik, wykonanych techniką mo
notypiczną. Na wystawie pokazano 
również trzy czarno-białe, bardzo pre
cyzyjne rysunki piórkiem. Twórczość 
Grażyny Zarzeckiej - Czech powstaje 
pod wpływem doznawanych wrażeń. I 
choć wrażenia te są, jak deklaruje au
torka, negatywne, łagodzi je kolorysty
ka obrazów olejnych i akwarel.

Grażyna Zarzecka - Czech jest mie
szkanką Wodzisławia, należy jednak 
do rybnickiego koła ZPAP, podobnie 
jak kilkoro artystów z miast ościen
nych: Żor, Raciborza oraz Wodzisła
wia. Można zatem nazwać artystyczną 
“wymianę” indywidualną wystawę 
malarstwa przewodniczącego rybnic
kiego Koła ZPAP Krzysztofa Du
blewskiego w Wodzisławskim Mu
zeum. Ekspozycja składa się z ponad 
20 obrazów i można ją  oglądać do 
końca listopada.

/róż/

Trochę ciepła jesienią
1964. Zajmuje się ma
larstwem sztalugowym, 
akwarelą, rysunkiem, 
projektuje też tkaniny 
artystyczne. Jego prace 
wystawiano wielokrot
nie w Polsce i za grani
cą.

Wystawę Mariana 
Chmieleckiego można 
oglądać w listopadzie i 
grudniu. Jest znakomi
ta na słotną jesień - wy
chodzi się z niej z 
uczuciem ciepła, które 
trwa przez wiele go
dzin.

K. M.

Obrazy Mariana Chmieleckiego można oglądać 
na wystawie, którą otwarto w bibliotece miejskiej
7 listopada. Zdj.: jack.

“Teatrum Autorskie” - tak nazywa 
się wystawa rysunków Magdy 
Tworkowskiej, którą od 6 listopada 
można oglądać w Art-Cafe przy uli
cy Sobieskiego. Magdalena jest 
uczennicą I LO, uczęszcza do trzeciej 
klasy. Jak mówi, rysuje właściwie od 
zawsze, ale od roku zabrała się po
ważniej do pracy nad swoją kreską i 
warsztatem. Magda mówi, że w sztuce 

M ło d a
zd o ln a

interesuje ją  człowiek i wszystko, co 
się z tym wiąże, a także kompozycje 
surrealistyczne. Chciałaby zacząć ma
lować obrazy, za dwa lata ma zamiar 
starać się o przyjęcie do Akademii 
Sztuk Pięknych. Wystawę w kawiarni 
pomogli jej zorganizować starsi przy
jaciele.

Goście wernisażu, w większości 
rówieśnicy młodej artystki, mogli za
pisać swoje opinie na przygotowanym 
dla nich arkuszu. Oto niektóre z zano
towanych tam zdań: " Według mojego 
mniemania ładności - to jest ładne ”. 
“Te prace to Magda, jakiej dotąd nie 
znałyśmy ”. “Kochamy Cię i jesteśmy z 
Ciebie dumni ”.

Prace Magdaleny Tworkowskiej 
można oglądać w Art-Cafe do końca 
listopada. K.M.

W ramach Górnośląskiego Festiwalu 
Kameralistyki wystąpi na scenie Tea
tru Ziemi Rybnickiej amerykański ba
let RISA JAROSLOW DANCERS 
z Nowego Jorku. Risa Jaroslow była w 
latach 1974 - 84 współzałożycielką i 
jednym z dyrektorów Roxanne Foun
dation, wspierającej pracę wielu cho
reografów w świecie. Sama prowadzi
ła zajęcia na licznych uniwersytetach i 
szkołach artystycznych w USA i Euro
pie. Czyniła to również w Gdańsku i w 
Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu.

Zespół Risa Jaroslow Dancers otrzy
mał ponad 30 nagród i stypendiów od 
rządu amerykańskiego, a także fundacji

Zgromadzone tam prace to przede 
wszystkim pejzaże - widoki morza, 
pól, zaułków, lasu, utrzymane w ła
godnych, ciepłych barwach. Ciepło i 
światło biją od tych płócien, promie
niuje nimi nawet śląski, kopalniany 
krajobraz.

Marian Chmielecki studiował w Wy
ższej Szkole Sztuk Plastycznych w 
Łodzi, tam uzyskał dyplom w roku

fundacji i instytucji takich jak National En
dowment for the Arts czy New York 
City’s Departament of Cultural Affa
irs. Występy tej grupy baletowej oglą
dali widzowie Stanów Zjednoczonych 
oraz 17 krajów europejskich.

W Rybniku artyści pokażą swój 
kunszt w niedzielę 13 listopada o 
godz. 17.00. Jak się dowiedzieliśmy, 
imprezę sponsoruje ambasada USA w 
Warszawie, dzięki temu w następnym 
dniu Risa Jaroslow i jej zespół popro
wadzą warsztaty artystyczne z ze
społem tanecznym II Liceum Ogól
nokształcącego.

Kina

“APOLLO”
10 - 13 listopada, “UWOLNIĆ 
ORKĘ”, prod. USA 
14 - 17 listopada, godz. 17.00, 19.15, 
“EKSPLOZJA”, prod. USA 
“PREMIEROWE” przy TZR 
10 listopada, godz. 15.30, 19.00, 11 
listopada, godz. 11.00 i 20.30, 12 li
stopada, godz. 15.30, 19.00, “SZE
RYF EARP”, prod. USA, cena 35.000 
17 - 18 listopada, godz. 17.00, 19.00, 
“CZYSTA FORMALNOŚĆ”, prod. 
fr.-wł., cena 35.000 zł 
DKF “EKRAN” przy TZR 
JUBILEUSZOWE KONFRONTA
CJE FILMOWE
Poniedziałek,14 listopada, godz. 
18.00, “OJCIEC SERGIUSZ”, prod. 
ros., reż. J. Protazanow, 
“OLBRZYM”, prod. USA, reż. G. 
Stevens /łączny czas seansu 5 godz. 
10 min./
Wtorek, 15 listopada, godz. 18.00, 
“TRZY DNI KONDORA”, prod. 
USA, reż. S. Pollack, “OPOWIEŚCI 
KANTERBERYJSKIE”, reż. P. P. Pa
solini, prod. wł.-fr. /łączny czas sean
su 3 godz. 55 min./
Środa, 16 listopada, godz. 18.00, 
“NIEBEZPIECZNA KOBIETA”,

Amerykański balet 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej

4 

Bł. Arnold 
Janssen

Na ścianie wschodniej rybnickiego 
kościoła oo. misjonarzy pod wezwa
niem Królowej Apostołów znajdują 
się cztery okna witrażowe przecięte w 
połowie chórem bocznym. Siedzący

wewnątrz kościoła wierni odnoszą 
wrażenie, że witraży jest osiem, zwła
szcza, że na każdym z nich widnieją 
dwa elementy ikonograficzne, jeden 
widoczny z parteru, drugi zaś z chóru.

Dzisiaj przedstawiamy fragment 
pierwszego licząc od strony prezbite
rium górnego witrażu. Witraż ten, sy
gnowany zdaniem: " Dar dzieci I Ko
munii św. 1991”, przedstawia błogosławionego

błogosławionego Arnolda Janssena.
Bł. Arnold żyjący w latach 1837 - 
1909, pochodził z ubogiej rodziny z 
Westfalii na zachodzie Niemiec. Od 
dziecka zdradzał niezwykłe zdolności, 

zaś z domu rodzinne
go wyniósł głęboką 
pobożność. Począt
kowo Arnold Janss
sen, po ukończeniu 
studiów przyrodni
czych na uniwersyte
cie w Bonn, przyjął 
posadę nauczyciela w 
berlińskim gimna
zjum, jednak po 
dwóch latach posta
nowił zostać du
chownym i przyjął 
święcenia kapłań
skie. Był człowie
kiem wyjątkowo ak
tywnym i w 1875 
roku założył nową 
rodzinę zakonną. Na
zwał ją  Zgromadze
niem Słowa Bożego, 
a ponieważ “słowo” 
po łacinie znaczy 
“verbum”, zakonni
ków zajmujących się 
głoszeniem słowa 
bożego m. in. na mi
sjach św., nazwano 
werbistami bądź mi
sjonarzami. W na

szym mieście przyjęło się określenie 
“misjonarze”, a ich kościół przy ul. 
Kościuszki określa się potocznie “ko
ściołem misjonarzy”. W grono błogo
sławionych kościoła katolickiego ojca 
Arnolda wyniósł papież Paweł VI w 
1975 roku, czyli dokładnie w setną 
rocznicę założenia zgromadzenia we
rbistów. Tekst i zdj.:

MAREK SZOŁTYSEK

WIESŁAW OCHMAN w Rybniku
Znakomity polski tenor wystąpi w niedzielę 13 listopada 

o godz. 19.00 w kościele oo. misjonarzy w Rybniku.
Gość Filharmonii Ziemi Rybnickiej pod dyrekcją 

Sławomira Chrzanowskiego zaśpiewa m.in. Ave Maria 
 oraz utwory muzyki sakralnej.

prod. USA, reż. S. Gyllenhaal, “CZY
STA FORMALNOŚĆ”, prod. fr.-wł., 
reż. G. Tarnatore /łączny czas seansu 2 
godz. 40 min./. Cena za 1 dzień
50.000 zł, za 6 filmów 80.000 zł, za 
cały festiwal 250.000 zł.
“WRZOS” Niedobczyce 
13 listopada, godz. 17.00, “FILA
DELFIA”, prod. USA 
“ZEFIR” Boguszowice 
13 - 17 listopada, godz. 17.00 i 19.00, 
“WŚCIEKŁE PSY”, prod. USA 
“WAWEL” Rydułtowy 
11 listopada, godz. 19.15, 21.00, 
“RAPA NUI”, prod. USA, 12 - 13 li
stopada, godz. 16.30, 19.00, “EKS
PLOZJA”, prod. USA

Koncerty

10 listopada, godz. 18.00, Hala Spo
rtowa w Boguszowicach: grają 
“CZERWONE GITARY”, cena
100.000 zł.
11 listopada, godz. 18.00, TZR: kon
cert zespołu “STARE DOBRE MAŁ
ŻEŃSTWO”, cena 90.000 zł
13 listopada, godz. 19.00, kościół oo. 
misjonarzy: muzyka sakralna, śpiewa 
WIESŁAW OCHMA

Balet
Teatr Ziemi Rybnickiej 
13 listopada, godz. 17.00, występ gru
py baletowej z Nowego Jorku “RISA 
JAROSLOW and DANCERS”, cena
70.000 i 50.000 zł.

Spektakle
Teatr Ziemi Rybnickiej 
16 listopada, godz. 10.00, “KOPCIU
SZEK” - baśń muzyczna, cena 30.000 
zł

Dyskoteki

11 listopada, Restauracja “OLIM
PIA”, godz. 20.00 - 2.00, cena 30.000 
zł
12 listopada, MAŁA SCENA RYB
NICKA, godz. 19.00 - 1.00, cena
40.000 zł, KINO “APOLLO”, godz.
20.00 -  2.00

Tance
Niedziela 13 listopada, MAŁA SCE
NA RYBNICKA: spotkania przy bla
sku świec i rytmach przebojów lat 60. 
i 70., godz. 17.00 - 20.00, cena 40.000 
zł.\ /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Schody poezji

O T W A R C I E
/.../ Tylko rozchylenie ramion - 
gest rezygnacji i powitania 
otwiera i napełnia.

Tak się otworzyć, aby
każde uchylenie okna, drzwi,
powieki
uchylało się w nieskończoność.

Zapamiętajmy tę przenośnię. Po
przez nią wkraczamy w poetycki świat 
Zbigniewa JANKOWSKIEGO. “Jak 
garncarz garnki, /stolarz stoły/ poeta 
buduje przestrzenie” - to cytat progra
mowego wiersza “Poetyka”, który 
otwiera zbiór “Poezji wybranych” / 
LSW, 1985/, skomponowany przez 
poetę i opatrzony jego występem. 
Zbiór, który podsumowuje - od debiu
tu prasowego /1956/ i książkowego / 
1959/ w Katowicach - niemal trzydzie
ści lat poetyckich prac Jankowskiego.

Zbigniew Jankowski nie napisał ju
bileuszowego wspomnienia z okazji 
otrzymania Honorowej Lampki Górni
czej w Rybniku - za to zaprosił nas na 
setne Rybnickie Dni Literatury, gdy 
“górnicze orkiestry, już bez trąb za
głuszających głosy poetów, cale w 
anielskiej bieli, zaczną słuchać, słu
chać, a Wielki Sponsor będzie się uno
sił jak duch nad wodami - nad tłuma
mi poezjo chłonnych odbiorców” /cy
tuję za “Suplementem” wydanym z 
okazji tegorocznych RDL, podkreśle
nia moje - G.W./

Wsłuchujemy się dobrze w głos poe
ty, który przecież dobrze pamięta lata, 
gdy uganiał się jako organizator za 
sponsorami, a jako poeta nie mógł 
znieść głosu trąb tłumiących poezję. 
Już wtedy! Jankowski jest wierny 
prawdzie i wierny sobie. To przecież 
jego słowa /wiersz bez tytułu/:
Tak pisać,
abyś przeświecał
przez piszącą rękę.

“Gdybym najzwięźlej miał określić, 
o co chodzi w mojej poezji, powie
działbym - o przestrzeń moralną” - pi
sał w eseju pt. “Szkice do oceanu”. 
Bydgoszcz - Sypniewo - Piła - Kato
wice - Rybnik - Kołobrzeg - Wrocław - 
Sopot - z tego szlaku życia wyniósł 
poeta kilka zasadniczych świadczeń: 
że poezja obumiera bez filozofii, a dla 
niej jest ‘‘nietoperzowym zmysłem. /  
.../Poeci łatają dziwy w niebie filozo
fów, a jeśli to niebo zbyt szczelne, wtedy

wtedy szukają w nim dziury, są niepoko
jem, zwątpieniem, znajdują szczeliny 
w schemacie, ratują przed uduszeniem 
w drętwocie”. W jego własnej prakty
ce poetyckiej filozofia, otwarcie na 
nieskończoność - to głównie trudne 
poszukiwania Boga oraz drugiego 
człowieka. Najpierw w pejzażu i tema
cie morskim, metaforze, która od 1970 
roku dominowała w jego poezji pod 
wpływem kołobrzeskich kontaktów z 
rybakami.

Mądrze pisał o poezji Jankowskiego 
inny poeta wymiaru sanctum - Jan 
Twardowski: “ulega pokusie uchwyce
nia się myśli, a nie intuicji i uczucia w 
swoim dramacie poznawania Boga. / 
.../ Jest to poezja męska, zwrócona do
brocią do ludzi”. W ostatnim zbiorze 
wierszy Jankowskiego /z 1985 r./, jakim

lecz także pokory wobec rzeczy pod
stawowych, pierwszych, stworzyła po
emat "Kaszuby".

Ale ta poezja rozwija się, jest 
otwarta. Żadne z jej zasadniczych od
kryć nie zostało podważone. Na ko
niec zatem wiersz Zbigniewa Jankow
skiego, który mnie najbardziej poru
sza, zanim spotkamy się na progu ka
szubskiej chałupy i na “Schodach poe
zji” w geście staropolskiego powitania 
- z poezją innych autorów.

GRZEGORZ WALCZAK

O Zbigniewie Jankowskim 
mówią:

Czesław Gawlik

Zbigniewa Jankowskiego poznałem 
pod koniec lat 50. Był wtedy polonistą 
w jednej z rybnickich szkół, gdzie zre
sztą poznał swoją żonę Teresę Ferenc. 
Później, już jako dziennikarza jedyne
go wtedy na tym terenie tygodnika re
gionalnego “Nowiny”, spotykałem go 
na imprezach również w jedynej pla
cówce kultury w mieście, jaką był 
Dom Kultury “Ryfamy”. Ja tam praco
wałem, on zbierał materiały do gazety. 
Zbyszek zmobilizował kolegów z ga
zety: Stanisława Pielesa i Romana 
Szenka i zorganizował w DK “Ryfa
my” klub literacki “Świt”, nazwany

Wojciech Bronowski

Zbiegniewa Jankowskie
go i mnie łączy fakt, że obaj 
do Rybnika zjechaliśmy z 
Bydgoszczy. Każdy z osob
na zresztą. Ja, namówiony 
m.in. przez Czesława Gaw
lika, z którym spotkałem 
się wcześniej na neutral
nym gruncie, podjąłem pra
cę w Domu Kultury “Ryfa
my”. Tam, za podszeptem 
szefostwa tej placówki, za
łożyłem w 1962 roku teatr 
poezji, nazwany później 
“Oseskiem”. W jednym z 
pierwszych programów po
stanowiliśmy przybliżyć 
rybniczanom twórczość po
etów śląskich. W tym cza
sie istniał w Rybniku klub 
literacki “Kontakty”, które
go prezesem wybrano po
czątkującgo poetę Zbyszka 
Jankowskiego. Klub skupiał

jakim dysponują, obserwujemy przekro
czenie i tematu, i metafory morskiej, 
ale i - przede wszystkim - Boskiej 
przestrzeni. W swoim dążeniu do 
Wiersza, który byłby olśnieniem, sa
mouświadomieniem poetyckim, Jan
kowski stwierdza: ‘‘nie samym niebem 
żyje człowiek”. Przypada zatem do zie
mi, po długich eskapadach morskich 
chwyta się brzegu, dociera do ziemi, 
wokół której całe życie krążył - do Ka
szub, do jej zakorzenionej w rdzennej 
słowiańszczyźnie mowy /mowy, w 
której Jankowskiemu szybuje jeszcze 
morska mewa/. Potrzeba konkretu,

ZBIGNIEW JANKOWSKI Precz - mówimy - nigdy więcej psa,
siedem lat, a jak się w nas

WYPĘDZENIE PSA rozpanoszył.
Teraz nawet

Na progu naszego domu między słowa wskakuje
stanęła śmierć. ciszą przeciągłą jak skowyt.
Na razie tylko policzyła nas
zwierzęcą agonią, Nigdy więcej - mówię -
na znak odwiedzin Te drzwi on podrapał
odejmując z korytarza psa. gdy jeszcze nie doskoczył do klamki.

A właśnie on był Patrz - mówi żona - drugi tydzień
naszego zdrowia głośnym wyznawcą. nie można

pozbierać się we własnym domu.
Teraz trzeba się oddzielić,
•oczyścić od niego, Pomału posprzątamy - pocieszam
wyrzucić smycz, obrożę, kaganiec, głosem,
powymiatać ciepłe jeszcze ślady, który oczy wyprowdza w pole.
ostatnią sierść chrapliwie pożera Ale nawet z tego wymyślonego pola

odkurzacz. biegnie do nas żółty pies.

ZBIGNIEW JANKOWSKI - poeta, prozaik, eseista i 
krytyk literacki, tegoroczny laureat Honorowej Złotej 
Lampki Górniczej, po studiach polonistycznych w 1958 
roku zamieszkał w Rybniku. Pracował jako nauczy
ciel, dziennikarz działu kulturalnego tygodnika "Nowiny". 
Był współorganizatorem pierwszego w Rybniku Klubu 
Międzynarodowej Prasy i Książki, którego wkrótce został 
dyrektorem. W 1959 roku założył w Rybniku klub literac
ki "Świt", przemianowany potem na "Kontakty". W klubie 
tym był organizatorem cyklicznych spotkań z pisarzami, a 
także pomysłodawcą tzw. "Godzin Literackich". Był jed
nym ze współtwórców Rybnickich Dni Literatury. Po wy
jeździe z Rybnika nie zaniechał pracy literackiej i animo
wania wydarzeń upowszechniających literaturę.

Honorową Złotą Lampkę Górniczą przyznano Zbi
gniewowi Jankowskiemu za "spowodowanie fermentu 
intelektualnego, animację życia literackiego, za zorgani
zowanie w Rybniku środowiska literackiego, za inicjaty
wę Rybnickich Dni Literatury i - za całokształt pracy 
twórczej".

Po otrzymaniu
Honorowej Złotej Lampki Górniczej 

Zbigniew Jankowski powiedział:
Gdy dowiedziałem się o przyznaniu 

mi tej nagrody byłem bardzo zaskoczo
ny, ale szybko uświadomiłem sobie, że 
przecież dobra pamięć to jedna z pod
stawowych cech Ślązaków. Pamięć aż 
po pamiętliwość i wierność. Wierność, 
która pozwala pozostać sobą bez

względu na otoczenie. Tej wierności 
prawdziwym wartościom mogłaby się 
od Ślązaków uczyć cala Polska. Tej 
wierności, mimo że od lat mieszkam 
daleko, daleko stąd, hołdowałem i hoł
duję również w życiu osobistym. I teraz

później “Kontakty”. Gromadził on lu
dzi piszących, a było ich w Rybniku 
sporo. Klub podejmował działania wy
dawnicze, próbował integrować środo
wisko ludzi interesujących się literatu
rą i sztuką, zapraszał profesjonalnych 
twórców - bywali tu Szewczyk, Baum
garten, Hierowski, Wilczek, Barano
wicz. Spotkania ściągały tłumy, bo 
organizatorzy ze Zbyszkiem Jankow
skim na czele byli prężni, dynamiczni i 
potrafili pociągnąć innych do działa
nia. A potem padł pomysł, by spotka
niom nadać formę dorocznej imprezy 
poetyckiej... Tak powstały Rybnickie 
Dni Poezji, później przekształcone w 
Rybnickie Dni Literatury.

skupiał piszących młodych, i nie tylko, lu
dzi, którzy tu znaleźli forum do dysku
sji, sprzeczek i kłótni, literackich 
oczywiście. Byli wśród nich Teresa 
Ferenc, żona Zbyszka, Krystyna Pieles 
obecnie Piasecka, Stanisław Kraw
czyk, Ryszard Paszenda, Janina Podlo
dowska, Leon Wantuła i in. Wiedzieli
śmy, że Zbyszek posiada bogatą bi
blioteczkę poetów śląskich, zwrócili
śmy się więc do niego o udostępnienie 
tekstów. Kiedy dyskutowaliśmy o pro
gramie, Zbyszek Jankowski rzucił: ”... 
a może by tych autorów zaprosić do 
Rybnika ? ”. Pomysł był dobry i pod
chwyciliśmy ideę, ale zdawałem sobie 
sprawę, że trzeba gościom zapropono
wać coś więcej niż wysłuchanie kilku 
linijek swojego wiersza. ‘‘A może przy 
okazji zorganizować im spotkanie z 
publicznością? ” - dodałem. Z czterna
stu zaproszonych poetów przyjechało 
dwunastu, a każdy z nich odbył chyba 
po 2 spotkania. I tak narodziły się I 
Rybnickie Dni Poezji, które później 
przeistoczyły się w Rybnickie Dni Li
teratury. Zbigniew Jankowski był za
angażowany w organizację II RDL, 
potem jednak, ponieważ był duchem 
niesfornym i niespokojnym, “wyfru
nął” wkrótce z Rybnika, by po paru la
tach osiąść na stałe w Sopocie.

Zdążył jeszcze przedtem zaistnieć w 
tzw. “Godzinach Literackich”, w cza
sie których nasz teatrzyk poezji pre
zentował dorobek poetycki poszcze
gólnych członków Klubu Literackiego 
“Kontakty”.

Przedstawiliśmy jego sylwetkę oraz 
wiersze z tomiku “Czarne i zielone”, 
w którym tematyka śląska przeplatała 
się z wątkami opiewającymi przyrodę. 
Dziś, po trzydziestu z górą latach, w 
czasie jubileuszowych RDL dyskuto
waliśmy ze Zbyszkiem na temat ich 
kondycji, i nasze przemyślenia były 
podobne. Trzeba dać szansę twórcom 
młodym, których nie brakuje, którzy 
są bliżsi pokoleniowo, bliżsi młodzie
ży, stanowiącej większość uczestni
ków życia kulturalnego. Może to przy
wróci właściwe proporcje Dniom... a 
spotkania z twórcami znajdą szeroki 
oddźwięk u ludzi, dla których słowo 
jest sztuką...

raz, gdy jestem już dziadkiem, pozwa
la mi ona godnie przeżyć to moje 
‘‘dziadostwo ”. Owa wierność to chyba 
najważniejsza rzecz, której nauczyłem 
się w czasie tych dwunastu lat mojego 
tu zamieszkiwania.

W Rybniku ze względu na zdrowie i 
siły jestem już chyba po raz ostatni i 
dlatego ta nagroda jest uwieńczeniem 
mojej działalności. Dobrze się dzieje, 
że pamięta się tu o tym wszystkim, co 
tu w Rybniku działo się przed kilkuna
stu laty, a w czym sam brałem udział.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



O manipulowaniu
współczesną

młodzieżą
Kochani!

Na początku parę słów o sobie “je
stem “jedną z Was”, taką sobie uczen
nicą rybnickiego liceum. Jakkolwiek 
poczytuję sobie za zaszczyt przynale
żeć do tej awangardy społeczeństwa - 
MŁODZIEŻY POLSKIEJ, to jednak 
pewne zaobserwowane wśród niej zja
wiska są nie tyle niepokojące, co 
wręcz przerażające.

Mam na myśli już nie przejawiające 
się tu i ówdzie tendencje, ale konkret
ne zjawiska. A dokładnie: Zmanipulo
wanie współczesnej “Złotej polskiej”!

I czy wiecie, że...
- swoją bierną postawą wobec zła nie
świadomie przyczyniacie się do “prze
wartościowania” niekwestionowanego 
systemu wartości, który jest jedyną 
gwarancją tego, że będzie dobrze nam 
się żyło???

Musza Wom poosprowiać jak żech 
sie wybroł pod koniec października do 
Katowic na konkurs “Po naszymu, 
czyli po Śląsku”. Monoście słyszali jak 
bez cołki siyrpiyń i wrzesiyń Radio 
Katowice zaproszało wszystkich co 
znajom śląsko godka, żeby sie zgłosiy
li do tego konkursu. Jo to tak słochoł, 
ale ani bez chwilka niy prziszło mi do 
łepy, żeby sie tam zameldować. Kiej
sik, możnyk to boło na poczontku 
września - przilatuje do mje Edek i już 
łod dźwiyrzi ryczy, czych słyszoł w ra
diu ło tym śląskim konkursie. Zrobio
łesz sie gupi i pedziołech, że nic, a nic. 
No to łon mi zaczon fantazjyrować, że 
kto jak kto, ale jo musza tam pojechać. 
Przeca to co chcom łod tych Ślązokow 
na tym konkursie, to niy żodne mecy
je. Trzy yno napisać jakoś komiczno 
godka ze swojigo życio i przetłoma
czyć z “polskigo na nasze” jakiś kon
sek z książki. To richtich niy boło nic 
takigo, ale jo zaś ni mom takij opowo
gi i gańbuja sie przed ludziami. Pado
łech Edkowi, że jak je taki mondry, to 
niych se som jedzie, przeca tyż piyknie 
po Śląsku godo. Fajnie sie kogoś wy
sztuchuje i potyn mondruje. Obieco
łech mu, że nad tym pogłowkuja. 
Ciynżkoch myśloł bez pora dni i pado
łech se - czamu ni? Trza sprobować,

Jestem pewna, że nie wiecie, bo was
za postawa zdecydowanie temu prze

czy!!! A przecież MUSIMY żyć świa
domi tego, co się wokół nas dzieje.

Obecnie młodzieży podkłada się pod 
nos najróżniejsze, wątpliwej jakości 
ideologie, a ci, którzy to robią, bynaj
mniej nie kierują się dobrem młodzie
ży, chodzi im wyłącznie o swoje inte
resy. Wszystkie te programy i hasła 
mają jeden cel - pseudowyzwolenie, 
choć w rzeczywistości zniewalają i to 
szybciej niż można przypuszczać. Dą
żymy do indywidualizmu poprzez łań
cuchy na szyi, ogolone łepetyny, bądź 
też długie włosy, poprzez dziwaczne 
stroje i przede wszystkim poprzez wy
znawane poglądy, ideologie. To wszy
stko jest jak najbardziej zrozumiałe: 
każdy chce być nietuzinkowy, odręb
ny, unikalny, ale jak zauważycie jeste
ście żałośnie masowi: każdy te same 
welury, dżinsy, sztruksy, głowy, no i 
przede wszystkim każdy apolityczny, 
nowoczesny, europejski, politically 
correct i niestety żałośnie: TUZINKO
WY, MASOWY, ZMANIPULOWA
NY
proszę państwa!
Przecież każdy z nas jest wewnętrznie, 
z natury niepowtarzalny, jedyny w 
swoim rodzaju, więc po cóż to mieszanie

przeca mje tam niy zeżerom. Niy li
czołech na żodne nagrody, ale jakoś 
tak z ciekawości, bele pozaglądać jak 
tyż to wszystko wyglądo, i jak to inksi 
robiom. Padołech se, że pokoża Edko
wi, żech ni ma ślimok ani mamlas. Na
pisołech zgłoszyni, i wysłołech do ra
dia. Po dwóch tydniach prziszło pismo 
że mom przijechać 28 października po 
połedniu. Teraz dopiyro dostołech pie
tra. Na Edka bołech zły jak diobli, że 
mje tak zbałamocioł. No, ale nic ink
szego niy zostało yno trza było jechać. 
Na tyn dziyń wzionech se w szkole 
wolne. Rechtorka jak sie dowiedziała, 
to yno tak dziwoko na mje wejrzała i 
pedziała na szczęści, żebych se lynzyk 
połomoł. Dłogoch deptoł po tych Ka
towicach, niż żech znod te Radio Ka
towice. Jak żech wloz do środka, to w 
poczekalni siedziało już dość pora lu
dzi. Nojwiyncyj boło tych starszych. 
Jo boł z nich nojmłodszy. Zaroz żech 
sie znerwowoł i chciołech dropnyć na
zod do Rybnika. Ale jak żech już boł 
przi dźwiyrzach, zagodoł do mje jedyn 
panoczek i przy tyj godce zapomnio
łech ło strachu. Wszyscy tak jakoś do 
sia godali, choćby sie dobrze znali. 
Zaczło mi sie to wszystko podobać. 
Jak pizło 9, łotwarły sie szyroki 
dźwiyrze z tego wielgigo studia i zaczli

mieszanie się w “dziki tłum”?
Bo wszyscy tak robią? Bo to jest Wasz 
ideał? No, bez przesady! To właśnie 
nasze pokolenie ma być inne, nowe, 
ma coś zmienić, a z moich obserwacji 
wynika, że fundamenciki, które two
rzymy, stoją na gruncie piaszczysto-
bagiennym. No, na przykład te wszyst
kie arcynędzne “Brava”, “Dziewczy
ny”, “Popcorny”. Człowiek na pozio
mie tego nie kupi, bo ktoś kto ma choć 
trochę klasy nie będzie karmił się 
wspomnieniami czternastoletniego 
dziecka o swoim “pierwszym razie”.

I nie mówcie, że tak już jest i trudno. 
To jest patologia i to trzeba zmieniać. 
Przecież mamy być solą tej ziemi!!!

Kochani! Nie zaniżajcie swojego po
ziomu. Człowieczeństwo to bardzo 
wielkie posłannictwo, więc trzeba się 
zastanowić jak je realizować. Jesteśmy 
wielcy i musimy świadomie kształto
wać rzeczywistość, w której żyjemy.

Rozumiem: moda to moda, luz to 
luz, ale niech “złota polska” nie zaniża 
się na ich koszt. Stanisław Jerzy Lec 
powiedział żartobliwie: “Należy żyć 
przez kalkę, by w razie zniknięcia 
mieć dowód istnienia.” Kalek na życie 
niestety nie ma, a my już powoli zni
kamy!!!

ELA WYGNAŁ

 FUJICOLOR

Zapraszamy naszych Czytelni
ków do wspólnego og lądan ia 
zdjęć. Wystarczy przyjść do re
dakcji  z c iekawym zdjęciem,  
które po skopiowaniu natych
mias t zwrócimy.  /Można też 
wrzucić je do naszych "żółtych 
skrzynek"/.

Autora najsympatyczniejsze
go lub najbardziej ”odjazdo
wego" zdjęcia firma ”EKS
PRES FUJI”, Rybnik, ul. Reja 
2 nagrodzi bezpłatnym wywo
łaniem i wykonaniem odbitek 
z rolki filmu.

zaczli nas wołać wedle alfabetu. Jo boł 
chneda na samym końcu, bo nojwiyn
cyj przijechało tych na “K”. Posiodali 
my na swojim placu i czekali co by
dzie dali. Wlazła komisyjo, posiodali 
za stoliczkiym, a tako gryfno frelka za
czła nos obdziylać jakimiś kartkami. 
Jak my sie za chwila dowiedzieli, na 
nich trza było napisać te tłumaczyni. 
Na inkszych kartkach prziniyśli koż
dymu tekst napisany “po polsku”. Cie
płech łokiym na niego i zaroz żech sie 
znerwowoł. Napisali tam ło szkacie i 
jakiś licytacjach. Mono mi niy uwie
rzycie, ale jo sie na kartach wcale niy 
znom, bo niy rod w nie grom. Że na 
waleta nikierzi godajom “dupek” toch 
yno słyszoł, ale gańba mje było to na
pisać, boch se pomyśloł, a jak to by
dzie inaczyj, to mje weznom za de
szperoka. Wszystko inksze żech wie
dzioł. S tymi kartami ynoch sie spul
toł. Pedziołech se, że możnyk przi tyj 
drugij “konkuryncji” pódzie mi lepi. 
Byście wiedzieli, co sie zaczło dzioć. 
Juzaś wedle alfabetu nos wołali i ko
zali żeby my szli ku mikrofonie. Jo 
mioł jeszcze kupa czasu, bo wiedzio
łech, że przedy mnom jest jakieś sztyr
dziyści ludzi. Siodech se bykwym i 
słuchołech, co tyż to inksi majom do 
godki. A mieli nikierzi fajne beranie, 
szło sie pośmioć. Nikerzi łodstawiyli 
cały tyjater, widać było że niy robiom 
to piyrszy roz. I zaś żech sie znerwo
woł. Przeca jo tak niy byda umioł, nig
dych nikaj niy wystympowoł. Jak żech 
już poła tych ludzi podłuchoł, to z tych 
nerwow niy wiedziołech jak sie nazy
wom, a jak prziszoł na mje dran, i miołech

Zdjęcie z a lbum u czyteln ik ów

C z te ro le tn ia  M a r ty n a  x  2. Z d ję c ie  B a r to s z a  S a b o ty .

Po naszemu czyli po Śląsku

Jak żech wysztartowoł 
na "Ślązoka Roku"

Rozległy parking 
pomiędzy ulicami 
Hallera i Racibor
ską ma dogodne 

połączenie z 
centrum miasta 
przez pasaż przy 
ulicy Korfantego.

Zdj. :jack

Fotografow ie 
- do aparatów!
Wszyscy, których interesuje robienie 

zdjęć, a zwłaszcza portretów, mają 
okazję spróbować sił w konkursie fo
tograficznym. Zorganizowała go Ryb
nicka Pracownia Fotografii, działa
jąca przy Klubie Energetyka w Rybniku

Rybniku. I właśnie do Klubu Energetyka, 
na ulicę Podmiejską należy przesłać 
od trzech do ośmiu zdjęć. Fotografie 
czarnobiałe powinny umieć format 
18x24, kolorowe - 13x18. Na odwro
cie zdjęcia należy podać tytuł pracy 
oraz imię, nazwisko i adres autora. 
Zdjęcia można nadsyłać do 31 stycz
nia 1995 roku. Rozstrzygnięcie kon
kursu nastąpi 28 lutego przyszłego 
roku, zaś nagrody dla najlepszych to 
lampy błyskowe, statywy i torby foto
graficzne. K.

Z a p r o s i l i  n a s ... 
...na III Międzynarodowy Festiwal 
Chórów im. Ks. Anzelma Skrobola 
w Jastrzębiu. Festiwal ten, który bę
dzie trwał od 11 do 13 listopada br.w 
kościele NMP Matki Kościoła w Ja
strzębiu - Zdroju, ma charakter reli
gijny i zorganizowany został pod ha
słem “Ekumenizm i tolerancja”.

* * *

miołech wylyźć ku mikrofonie, toch już 
boł zapocony jak tiger. Tak żech se 
szoł i mi sie zdowało, że wszystko to, 
coch mioł do pedzynio, wyleciało mi z 
łepy. Niy boło tak źle. Cosik mje na
szło i godołech tak, jakbych mioł 
przed sobom mojich kompli w ław
kach. A musza Wom pedzieć, że tyj 
godki musiało być gynał na trzi minu
ty. Jak żech skończoł, toch sie aż łod
dychnoł, że mom to już za sobom.

Tak to wszystko wyglądało. Podoba
ło mi sie jak diobli. Już wtedy żech se 
postanowioł, że na drugi roz pojada 
zaś. Tyn rok pozbiyrołech yno szpry
my. Przidają mi sie na inksze lata. 
Mono kiedyś zostana “Ślązokiem 
Roku”, czego życza sobie i tym ink
szym, kierzy tyż pojadom.

MAREK MATEJA

Terozki Marek jest pierzynym rod, 
że sie doł namówić na tyn konkurs do 
Katowic, choć mioł strachu pełne ga
loty. Łon jest wyszczekany jak trza i 
kaj trza. Nie do sie żuru zalywać. Jo to 
co inkszego. Sy mje jest bojonczek, 
bebok i heja, przyznom sie bez bicio. 
Jo wola cosik naszkryflać na papiórze, 
kiej przed ludziami wystympować. 
Abo bych sie ze strachu zbłoźnioł, abo 
bych sie zaczon jąkać, abo bych mioł 
sztima, jak zaruściałom siekierom po 
starym kiblu.
Alech jest rod, jak diosi, że mom taki
go niymamlasiatego fomfla. Pyskaty 
bo pyskaty, ale sztama z nim idzie 
trzymać.

Edek, fomfel Marka Mateji

...na otwarcie wystawy malarstwa, 
grafiki i fotografii Zbigniewa Solar
skiego, które odbędzie się 18 listopada 
o godz.16.00 w Centrum Handlo
wym Pol-Kaufring w Rybniku,
ul.Sobieskiego 18

* * *

...na wernisaż prac 
Renaty Filipowej, który odbędzie się 
16 listopada o godzinie 10.30 w Klu
bie Pacjenta Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Cho
rych.__________________________

A oto tekst jaki dostał w swojej 
grupie do przetłumaczenia na 
gwarę śląską Marek Mateja i 

jak sobie z nim poradził:

Jak licytowali w skata, Józek wydzi
wiał, bo zawsze dostawał walety. 
Sprzyjały mu najbardziej karowy i tre
flowy. Bredził, jak pijak, o tym, że ma 
bardzo wielkie szczęście do smarka
czy, nadąsanych niedołęgów i leniu
chów /bumelantów/.

Od tego ględzenia robiło mu się go
rąco, dlatego zdejmował zawsze mary
narkę i kamizelkę, choć do pokoju za
glądały szykowne narzeczone Jerzyka 
i Jasia. Był obrzydliwym gamoniem, 
bo pluł do chusteczki od nosa. Dlatego 
go też i uderzyli w gębę albo z pokoju 
wyrzucili.

* * *

Jak rajcowali we szkuta, Zefek wy
nokfioł, bo wdycki dostowol dupki. 
Szły mu nojlepi krojcowy i żołyndny. 
Bajukoł, choby ożyrok, łotym, że mo 
łokropny cufal do snoplokow, naona
czonych mamlasow i lesrow. Łod tego 
fandolynio robiyło mu sie gorko, i 
tymu dycko seblykol szakiet i westa, 
chocioż do izby zaglądały gryfne lipsty 
łod Jorgusia i Hanysa. Boł to łoszkli
wy gizd, bo charkoł do sznuptychli. 
Besatoż pizli go w pysk, abo z izby wy
ciepli.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



D łuższa droga 
do niepodległości

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
W czwartym roku pierwszej wojny 

światowej, w październiku 1918 roku, 
w osłabionych Niemczech wybucha 
rewolucja. Żołnierze, marynarze, ro
botnicy mają już dosyć umierania za 
cesarza, mają dosyć głodu i niepewno
ści. Dla uspokojenia nastrojów spo
łecznych kanclerz Niemiec Max von 
Baden ogłasza 9 listopada 1918 roku 
odsunięcie od władzy cesarza Wilhel
ma II. W tym czasie z niemieckiego 
więzienia wychodzi polski działacz 
narodowy Józef Piłsudski, kiedy przy
jeżdża on do Warszawy, istniejące już 
pierwsze ośrodki władzy polskiej od
dają w jego ręce dowództwo wojsk i 
misję utworzenia pierwszego polskie
go rządu. Przejęcie władzy przez Pił
sudskiego miało miejsce 11 listopada 
1918 roku i zostało uznane za dzień 
odzyskania przez Polskę niepodległo
ści. Dzień ten ogłoszono świętem na
rodowym i tak jest po dzień dzisiejszy, 
z przerwą na czas drugiej wojny świa
towej i PRL. Zbieg okoliczności spra
wił, że również 11 listopada 1918 roku 
Niemcy podpisują pod Compiegnes 
kapitulację, co uznane zostało za koń
cowy akt pierwszej wojny światowej. 
***

Kiedy kończyła się pierwsza wojna 
światowa, Śląsk był jeszcze częścią 
Niemiec, które, chociaż przegrały woj
nę, czuły się wystarczająco silne, by 
utrzymać rozwinięty gospodarczo 
Górny Śląsk w swoich granicach. W 
tym celu pod koniec 1918 roku została 
utworzona niemiecka organizacja o 
nazwie Wolne Zjednoczenie dla 
Obrony Górnego Śląska. Lecz Niem
cy tworzą nie tylko organizacje bojo
we, lecz również koła naukowe, jak 
Instytut Europy Wschodniej, którego 
celem jest dostarczanie argumentów za 
niemieckością Śląska. Na wszelki jed
nak wypadek, gdyby większość Śląza
ków opowiadała się za oderwaniem od 
Niemiec, władze niemieckie trzymają 
w zanadrzu Związek Górnoślązaków 
/nie mylić ze Związkiem Górnoślą
skim!/, który dąży do utworzenia ze

Śląska osobnego państewka pozostają
cego nadal w unii gospodarczej z 
Niemcami. Przerażeni byli oni samą 
myślą o utracie uprzemysłowionych i 
niezniszczonych wojną terenów Gór
nego Śląska. Z niepokojem myśleli 
również o coraz większym wzroście 
propolskich sympatii na 
Górnym Śląsku, związa
nych z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości w 
dniu 11 listopada 1918 
roku. Niemieckie niepoko
je wzrosły jeszcze bardziej 
po podpisaniu 28 czerwca 
1919 roku aktu końcowego 
konferencji pokojowej w 
Wersalu, gdzie m. in. czy
tamy w artykule 88:”W 
części Górnego Śląska, 
położonej w granicach ni
żej opisanych, mieszkańcy 
zostaną powołani do wy
powiedzenia się przez gło
sowanie /plebiscyt/, czy ży
czą sobie przyłączenia do 
Niemiec czy też do Polski/

W Rybniku już 8 i 9 li
stopada, czyli na dwa dni 
przed zakończeniem woj
ny, w restauracji “Stadt
garten” mieszczącej się na 
dzisiejszym skwerze Roza
lii Biegieszowej grupa 
działaczy socjalistycznych 
powołała do życia Powiatową Radę 
Robotniczą i Żołnierską. Jej powstanie 
było odbiciem nastrojów rewolucyj
nych w środkowych Niemczech, zaś 
sama rada w sprawie Śląska wypowia
dała się po stronie niemieckiej.

Większym jednak wydarzeniem w 
Rybniku był dzień 12 listopada 1918 
roku, kiedy to nastąpiła manifestacja 
ludności polskiej, związana z wyda
rzeniami politycznymi dnia poprze
dniego czyli kapitulacją Niemiec i 
odzyskaniem niepodległości przez 
Polskę. Podobna polska manifestacja, 
już z udziałem przedstawicieli całego

powiatu rybnickiego, odbyła się na 
Rynku 24 listopada 1918 roku. Prze
mawiali wówczas Marian Różański, 
Józef Brachmański i Paweł Pośpiech, 
a ich słowa o konieczności powrotu 
Górnego Śląska do polskiej Macierzy 
nagradzane były brawami i okrzykami

radości. Zaniepokojeni tą manifestacją 
Niemcy postanowili na dzień 19 gru
dnia 1918 roku zwołać podobną, ale 
konkurencyjną, proniemiecką manife
stację. Z powodu pogody spotkano się 
w sali “Świerklańca” /wówczas eks
kluzywnego jeszcze lokalu/. Na spo
tkanie to przyszli jednak również zain
teresowani problemem Polacy. Kiedy 
zaś podczas przemowy jeden z nie
mieckich socjalistów Fritz Wasner 
stwierdził: “Górny Śląsk był niemiec
ki i takim pragnie pozostać /.../” część 
zebranych wygwizdała go. Przepędzo
no go z mównicy, podobnie jak każdego

go następnego, który zaczynał przema
wiać po niemiecku. Kiedy Niemcy zo
rientowali się, że manifestacja przy
biera zupełnie niezamierzony kieru
nek, wezwali szefa rybnickiej policji. 
Wtedy wzburzony tłum wyrzucił z sali 
niemieckich notabli, zaś niektórzy po
licjanci zostali nawet pobici.

W następnych miesiącach w Rybni
ku i okolicach odbywało się bardzo 
wiele podobnych polskich manifesta
cji. Na niektórych z nich pod adresem 
rybnickich Niemców padały nawet 
bardzo ostre słowa, zaś manifestanci

podejmowali próby marszów protesta
cyjnych pod rybnicki Ratusz bądź sta
rostwo. Na wiosnę 1919 roku jedną z 
takich bojowo nastawionych manife
stacji polskich zatrzymał w marszu na 
starostwo dr Feliks Biały. Ten polski 
działacz narodowy z Rybnika tłuma
czył, że dyplomacja europejska zade
cydowała już w Wersalu o plebiscycie 
na Górnym Śląsku i w związku z tym 
wszelkie bojowe wystąpienia mogą 
tylko niepotrzebnie zaognić i tak 
skomplikowaną już sytuację. Rybni
czanie dali posłuch tym argumentom i 
po odśpiewaniu hymnu narodowego

rozeszli się do domów.
Sytuacja była jednak na Śląsku bar

dziej złożona niż manifestantom 
przedstawił to dr Feliks Biały. Niemcy 
dysponowali na tych ziemiach większą 
siłą, mieli lepiej zorganizowaną propa
gandę, a jeżeli było trzeba, zwozili z 
Raciborza i Głubczyc odpowiednią 
ilość bojówek niemieckich. Okazało 
się więc, że na połączenie Górnego 
Śląska z polską Macierzą nie wystar
czyło tylko czekać. Należało zrobić 
coś więcej. I tak doszło do wybuchu 
trzech Powstań Śląskich. Po tych wy
darzeniach 20 października 1921 roku 
Rada Ambasadorów mocarstw zacho
dnich wyznaczyła wreszcie linię 
podziału Górnego Śląska między Pol
skę i Niemcy. Przydzielona Polsce 
część Górnego Śląska została oficjal
nie przejęta przez władze polskie na 
przełomie czerwca i lipca 1922 roku. 
Rybnik został formalnie włączony do 
Polski 3 lipca 1922 roku. Tak więc 
droga części Górnego Śląska do pol
skiej Macierzy i niepodległości, licząc 
od 11 listopada 1918 roku, była dłuż
sza o 3 lata i 7 miesięcy.

MAREK SZOŁTYSEK

G ibson
H am letem

Udanie DKF “Ekran” zainauguro
wał swoje jubileuszowe konfrontacje 
filmowe. Mimo ograniczeń technicz
nych /taśma 16 mm/ publiczność na 
wdechu obejrzała nieosiągalnego do
tąd dla kinomanów polskich “Hamle
ta” Zefirellego z Melem Gibsonem w 
roli tytułowej.

“Listę dialogową”, co w stosunku do 
tekstu Szekspira jest pewnie nazwą da
lece nieadekwatną, czytał współtwórca 
programu imprezy, krytyk filmowy 
związany z Filmoteką Polską, Grze
gorz Pieńkowski. Obawy, czy ten 
sposób prezentacji szekspirowskiego 
tekstu będzie dobrze odebrany, minęły 
po pierwszych paru kwestiach.

Drugi film wystawił widzów na 
próbę cierpliwości, którą ci znieśli z 
podziwu godnym samozaparciem. 
“Wiek XX” Bertolucciego był wart 
tego poświęcenia.

/róż/

Jedna z polskich manifestacji narodowych na placu przy ul. Browarnej w Rybniku 
w 1919 lub 1920 roku. W tym miejscu wybudowano dom towarowy “Hermes” i Urząd 
Miasta przy ul. Chrobrego. W prawym górnym rogu widzimy fragment poczty i domku 
u zbiegu ulic Zamkowej i Korfantego.

Utopek 
z Wielopola

Szewiec z Podlesio szoł jak zawsze 
do roboty wczas rano, jeszcze cima 
było na dworze. Robiył na cygelni u 
Jacyszyna, cegła z pieca na karze wy
woziył a Truda Mazurkowa mu to 
sztaplowała na stuski. Była to ciynżko 
robota i borok zdrowie w tyj cygelni 
traciył. Przed wojnom to go ludzie 
szanowali w Wielopolu, bo mioł swoj 
warsztat na dole kole krziża, u Brach
mańskigo, i tam im szczewiki spra
wioł. Teraz jak prziszoł z niywole od 
Rusa, to lekszyj roboty nikaj niy umioł 
dostać, bo służył w Wermachcie, tak 
jak dużo chłopów z Wielopola, jak i na 
cołkim Śląsku. Co mioł robić? musioł 
sie czegoś chycić, bo troje dziecek w 
doma o chlyb wołało, a z szewcowanio 
po kryjomu to niy szło wyżyć. Toż w 
tyn listopadowy dziyń szoł do tyj cy
gelnie i na hanysowyj grobli zastawiył 
go nasz Utopek z Wielopola. “Słuchej
cie Hubertku - pado do niego Magier
ka - uszyjcie mi piykne boty z wysoki
mi cholewami, bo coroz zimnij sie 
robi a chciołbych już ich mieć nim sta
wy pozamarzaj om. Tu mom skora, 
kero żech dostoł od Walera za pora ka
prów.” Szewiec wzion ta skora, po
gniot jom trocha w rynce i godo: 
“Skora mosz piykno, z cielyńcio. Widać

Widać, że pochodzi z naszyj rybnickij 
garbarni. Trocha jest pozmyrszczano, 
bo jom możno pod szaketym wyno
siył, ale to sie na kopycie wysztramuje 
i bydzie gładko”. Wyciongnył potym z 
kapsy miara i konszczek pisoka, kere 
zawsze ze sobom nosiył. Szłapa mu 
kozoł na cajtongu postawić 
i obmalowoł dołokoła, nord 
mu wymierził i wszystko 
zapisoł. Nojwiyncyj sie sta
roł co z tym kopytym na tyj 
prawyj nodze zrobić. Utopek 
go prosiył, żeby te boty były 
normalne, ale tyn prawy tro
cha szyrszy. Ze spodku miały 
mieć zola - że jak pódzie po 
śniegu, to żodyn niy pozno iż 
to utopek szoł. Radowoł sie 
szewiec, że zaś mo świyżo 
robota, a Utopek na pewno 
mu za to ryby na wilijo przi
niesie bez starości. Tak sie 
zdarziło, że na drugi dziyń 
pod wieczór, żeby go żodyn 
nie widzioł, prziszoł do niego 
komyndant milicje z Wielo
pola. Przinios pod parzom gynał tako 
sama skora jak ta utopkowa i godo: 
“Uszyje mi pan oficerki, tylko jak naj
szybciej, bo ja nie lubię żartować”. 
Wiedzioł o tym szewiec, bo już mu do 
milicjanta pomiyszkani wziyni u 
Chmiylewskigo i na jedna izby do 
Frąckowiaczki go z trójkom dziecek 
wciśli. Szczyńści, że jeszcze byli we

Wielopolu tacy ludzie jak Janka spod 
lasa - i tak sie znojd pod lasym na 
trzech izbach u Kamińskigo. W duchu 
se szewiec pomyśloł, że piniyndzy i 
tak za to niy bydzie łoglondoł, ale co 
mioł robić? Wzion miara i obiecoł tyn 
tydziyń te boty zrobić. Na drugi dziyń

wzion te skory i do Rybnika szoł 
piechty cholewki dać uszyć. W Rybni
ku na Wodzisławskij, kole Franciszka
nów, mioł warsztat cholewkorz Szypu
ła, i tam doł te wiyrchy uszyć. Po zna
jomości mu to gibko uszył, bo Hubert 
sie u jego ojca za starej Polski za 
szewca wyuczył. Jak mioł te cholewki 
gotowe, wzion sie wartko do roboty.

Ponaciongoł na kopyta, poćwikowoł 
druciokami cholewki, brandzole po
przibijoł, zelowki pokołkowoł. Potym 
ściongnył z kopyt, poobszywoł ranty 
piyknie dratwom. Potym poobrzinoł, 
poraszplowoł, kromfleki i zole z boku 
powaksowoł a na koniec pastom wy

glancowoł. Żeby sie fest glan
cowały, to szmarowoł tom pa
stom i pluł po tych cholew
kach, że sie miechtały jak diosi. 
Doł synkiym skozać na poste

ronek, że som już gotowe. Przi
szoł na wieczor komyndant po te 
oficerki i przinios szewcowi coł
ki “bot” swojskij gorzoły, co pie
rzinym szewca zdziwiyło, bo sie 
tego po nim niy spodziywoł. Ko
myndant już był cyknyty, ale je
szcze se oba po szklonce bachli. 
Potym ani niy przimierzoł /moż
no mioł dziurawe skarpetki/, yno 
owinył ich do cajtonga i pado: 
“Reszta skóry może pan sobie za
trzymać” i poszoł. Szewcym aż 
szarpło, żeby mu coś odpolić, ale 
sie w lynzyk ugryz. Musioł tro

cha skory utopkowi odkroć, bo mioł 
jom za mocka i komyndatnowi doło
żyć, a tyn mu koże reszta se zostawić. 
Przidziesz jeszcze pod woz - pomyśloł 
se w duchu - ale tego niy dożył. Na 
drugi dziyń przilecioł komyndant z 
larmym, co mu to za boty zrobiył. Do 
lewego mu ledwo szłapa wlazła, a do 
drugigo by z dwie wlazły. Larma narobiył

narobiył na cołko chałupa. Szewiec go do
piyro ucholkoł jak wyciongnył z koch
tisza flaszka siwule z czerwionom 
kartkom. Jak ta flaszka “obulyli”, to 
mu sie dziepiyro prziznoł, że Utopek 
se tyż oficyrki zamowiły z takij samyj 
skory i te miary mu sie pomylyły. Te
rozki sie komendant jeszcze bardzij 
rozciepoł, że łon niy bydzie chodziył 
w takich samych botach co ta czerwio
no łachudra. Protokoł chcioł na szew
ca robić skuli tyj skory. Chcioł ko
niecznie wiedzieć skond łona pocho
dzi. “Jo myśla - padoł szewiec - że z 
tego samego miejsca co ta jego, ale 
niyjlepi jak sie utopka spyto, bo to łon 
mu jom przinios.” “Koniec z utopkym 
- padoł komyndant - jeszcze dzisioj go 
zawrze w hareszcie”. Zebroł sie gibko 
i polecioł ku stawie. Na drugi dziyń 
bajtle sie na Podlesiu za milicyjantów 
bawiyli, bo nad hanysowym stawym 
znojdli czopka i kopia milicyjno. Za 
tydziyń sie komyndant pokozoł po te 
swoji oficyrki, kere już na niego wy
glancowane czekały. Pytoł sie go sze
wiec czy tego utopka zawrzył, ale on 
nic niy pedzioł, yno zebroł te swoji 
boty, siod na koło i zamiast groblom, 
naokoło przez Perdelec ku wsi poje
choł. Na odchodne ciepnył szewcowi 
paczka cygaret i padoł: “Tego Magier
ki i tak dostanę, nie będzie władzę za 
nos wodził i w błocie tarzał” .

BOGDAN DZIERŻAWA

Utopkowe boty

Utopek pasuje nowe boty Rys.: B. Dzierżawa
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Zarząd Miasta Informuje
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

W RYBNIKU ul. 3 Maja 12
ogłasza

przetarg nieograniczony
na sprzedaż samochodu osobowego

fiat 125 nr rejestr. KAF 499P.
Cena wywoławcza : 19.500.000.-zł 

Przetarg odbędzie się 30 listopada 1994 r. o godz. 12.00 na placu 
Ekipy Remontowej ul. Dworek 38. Pojazd można oglądać na E.R. Dworek 

w godz. 8.00 - 14.00 na trzy dni przed przetargiem.
Wadium w wysokości 10 procent ceny wywołania należy wpłacić w kasie 
ZGM najpóźniej w dniu przetargu. Do ceny zaoferowanej w przypadku 

przyjęcia oferty zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 22 procent. 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie 

zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
Rad Dzielnic

Zapraszamy mieszkańców poszczególnych dzielnic do licznego 
udziału w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Rad Dzielnic.
A oto harmonogram najbliższych spotkań:

NOWINY - ZACHÓD 10.11 /czwartek/ godz. 17.00 SP. 31
GRABOWNIA 14.11. /poniedziałek/ godz. 16.30 OSP
RADZIEJÓW 15.11. /wtorek/ godz. 17.00 SP 25
BOGUSZOWICE
-STARE 15.11. /wtorek/ godz 17.00 SP 16
-OSIEDLE 16.11. /środa/ godz. 16.00 Kino "Zefir"
LIGOTA
-LIGOCKA KUŹNIA 17.11. /czwartek/ godzi 7.00 Harcówka
PARUSZOWIEC
-PIASKI 17.11. /czwartek/ godz. 17.00 SP 3
CHWAŁOWICE 18.11. /piątek/ godz. 17.00 Dom Kultury
ŚRÓDMIEŚCIE 21.11. /poniedziałek/ godz. 16.00 TZR "Sala Kameralna"
ORZEPOWICE 22.11 /wtorek/ godzi 7.00 SP 32
MEKSYK 25.11 /piątek/ godz. 17.00 Sala Tech.Budowl.

W zebraniach tych uczestniczyć będą prezydent lub wiceprezydenci naszego mia
sta oraz radni wybrani w poszczególnych dzielnicach.

nowo OTWARTY
NIGHT CLUB - DISCO

“JACK PUB”
Rybnik-Wielopole, ul. Gliwicka 109 

zaprasza w każdy weekend od 20.00 
do późnych godzin nocnych na wspaniałą zabawę.

Organizujemy Z A B A W Ę  A N D R Z E J K O W Ą  

oraz B A L  SYLWESTROWY
UMIARKOWANE CENY Tel. 26 858 od godz. 17.00 do 22.00.

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli 
oraz Mała Scena Rybnicka

zapraszają na

BAL ANDRZEJKOWY
d la  p ra c o w n ik ó w  oświaty ,

który odbędzie się 30 listopada.
W programie:

* koncert zespołu South Silesian Brass Band
* przeboje lat 60. i 70.
* konkursy

Bilety w cenie 60.000 zł rozprowadza MZSiP

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM 
"GARBUSA" 

ul. Dworek 7/52, Rybnik
* * *

KUPIĘ LUB 
WYNAJMĘ 

KAWALERKĘ
(małe mieszkanie) 

na terenie Rybnika.
Tel. 28-825

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział
Usług Pogrzebowych

ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:
* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok 
*szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie

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

*możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

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

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.

Mała Scena Rybnicka
Rybnik, ul. Kościuszki 54 

zaprasza
w każdą niedzielę 

listopada na 
SPOTKANIA 

WIECZOROWĄ PORĄ 
prz blasku świec 

i rytmach przebojów z lat 
60. i 70.

od godz. 17.00 do 22.00
Cena biletów 40.000 zł

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 11 listopada do 17 listopada Rybnik 
ul. Dąbrówki 19 tel. 27-563

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

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

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

"Gazeta Rybnicka"

Mała Scena Rybnicka
Rybnik, ul. Kościuszki 54 

 zaprasza na

DYSKOTEKĘ ANDRZEJKOWĄ
w sobotę 26 listopada 94 

od 19.00 - 1.00
Bilety w cenie 40.000 zł do nabycia na MSR

poszukuje
akwizytorów

ogłoszeń.
Oferujemy
korzystne
warunki

współpracy.

kup oryginał  -  poczuj się pewniej

JANKES JEANS RYBNIK RYNEK 7

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

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

N o w e
sk lep y

* Sklep z odzieżą i obuwiem sporto
wym “Adidasa” otwarto w budynku 
Rynek 11.
* Okna firmy Knipping można kupić 
w nowym sklepie przy ul. 3 Maja.

* Salon komputerowy z komputerami, 
faksami, drukarkami, kserokopiarkami 
i materiałami eksploatacyjnymi po
wstał przy ul. Białych.
* Klimatyzatory, filtry, jonizatory i na
wilżacze można kupić przy ul. Hallera. 
Jest to punkt bardzo często pojawiają
cy się w naszej rubryce, bo wciąż są 
tam nowe sklepy - była tam księgarnia, 
a ostatnio trumny.

/K/

Wtorkowa Giełda Cenowa
M ięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 89,4 87,8 136,7 70,2
Pow stańców  16 91,5 89 133,5 74
TARG 88 85 130 64-71

Owoce/Warzywa pomidory papryka winogrona ziemniaki

Raciborska 15 26 29 39 4,5

Miejska 2 30 46 42 4
TARG 2 2 -3 0 3 0 -4 0 2 7 -3 5 3 -4

S p o żyw cze masło cukier jajko mąka

Jan  N oga 14 13,5 3 9

H erm es 15 15 3 6,5-9

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

W aluty dolar marka czeska francuska

P ew ex duży 23000\23200 15150\15300 810\820 44004460

Delikatesy, ul. Miejska 23000\23200 15150\15300 810\818 4380\4480
Gallux, Rynek 22950\23200 15150\15300 795\810 43504450

8  GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Judocy w finale
W niedzielę 30 października zakoń

czyła się czwarta, ostatnia runda elimi
nacyjna do Indywidualnych Mi
strzostw Polski Młodzików w Judo, 
które odbędą się w dniach 10-11 gru
dnia w Jarocinie. Bardzo dobrze wy
padła reprezentacja młodych zawodni
ków z Klubu Sportowego “Polonia” 
z Rybnika, którzy zdobywając dużą 
liczbę punktów, zajęli drugą pozycję z 
makroregionu śląskiego pod wzglę
dem ilości osób zakwalifikowanych do 
mistrzostw. Przed naszymi sportowca
mi znalazł się tylko KS “Czarni” z By
tomia. W czwartej rundzie najlepiej 
zaprezentował się Wojciech Kuczera, 
który w swojej kategorii wagowej - do 
65 kg - zajął pierwsze miejsce, wygry
wając wszystkie walki przed czasem.
Poniżej podajemy wyniki wszystkich 

zawodników w odpowiednich katego
riach wagowych do: 46 kg Michał Po
gorzelczyk - V m, 50 kg Damian Mo
sler - I m, 55 kg Robert Potyka - III 
m, 60 kg Grzegorz Bralewski - V m, 
65 kg Wojciech Kuczera - I m, 71 kg 
Grzegorz Sowa - III m. Wszyscy oni 
zakwalifikowali się do Indywidual
nych Mistrzostw Polski Młodzików.

W pierwszym rzędzie od lewej: Da
mian Mosler, Michał Pogorzelczyk, 
Grzegorz Sowa; od lewej stoją: Grze
gorz Bralewski, Rafał Potyka, Woj
ciech Kuczera

Michał Rzeszutek - złoty medalista 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

Mężczyzn

Warto wspomnieć także o Michale 
Rzeszutku, który dwa tygodnie wcze
śniej, 15 października w Poznaniu na 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
Mężczyzn w kategorii do 71 kg wy
walczył złoty medal. Jest to tym więk
szy sukces, iż w tym roku zdobył on 
już brązowy medal na Mistrzostwach 
Polski Juniorów w Bielsku oraz starto
wał w wyższej kategorii wiekowej, na
leży bowiem jeszcze do juniorów.

Tekst i zdj. J. JAMICKI

Pod koszem
W niedawnym meczu MKKS 

“Rybnik” z “Pogonią” II Ruda Śl., 
rybnicki zespół wygrał 97 : 78 
/45:41/. W zespole Rybnika widoczny 
był brak rozgrywającego G. Borgula, 
który ma zranioną rękę. Dopiero w II 
połowie, po serii szybkich ataków ryb
niczanie uzyskali zdecydowaną prze
wagę. W zespole wystąpił już J. Mar
ciniak, który zdobył 33 pkt., ponadto 
“kosze” uzyskali: A. Pierchała - 24, T. 
Grzybek - 16, P. Król - 10, J. Szymura 
- 8, K. Zielonka - 6, J. Juraszczyk - 2.

W meczu “kadetów” zmierzyły się 
zespoły MKKS i “Odry” Wodzisław. 
Po pierwszej połowie prowadził ze
spół z Rybnika 43:33. Niestety, awaria 
oświetlenia sali gimnastycznej nie po
zwoliła na dokończenie spotkania. O 
dalszych losach spotkania zadecyduje 
OZKosz w Katowicach.

W dniu 12.11.1994 r. odbędzie się 
kolejny turniej drużyn reprezentu
jących ośrodki koszykówki, współ
pracujące z MKKS-em “Rybnik”. O 
godzinie 9.00 w sali Komendy Poli
cji w Rybniku walczyć będą zespoły 
Żor, Jastrzębia, Pawłowic, Rybnika 
“Nowin”, Rybnika “Centrum” i 
Czerwionki - Leszczyn. Rywalizować 
będą chłopcy rocznik 1982 i młodsi.

Sukcesy szachistów K oszykarski szczyt 
w  B oguszow icachW Kielcach rozegrany został IV 

Ogólnopolski Turniej Szachowych 
Talentów, który zgromadził na starcie 
ponad 200 dziewcząt i chłopców z 
krajowej czołówki naszych juniorów 
oraz dwóch zawodników z Australii, 
których pobyt sponsorowały Polskie 
Linie Lotnicze. Przy szachownicach 
zasiedli medaliści Mistrzostw Świata, 
Europy, a także 12 medalistów Mi
strzostw Polski juniorów.
W tym doborowym towarzystwie 
duży sukces odnieśli szachiści 
RMKS Rybnik, którzy uplasowali 
się na medalowych pozycjach. Swój 
talent potwierdziła aktualna mi
strzyni Polski do lat 7 Marta Szy
dłowska, która już po raz trzeci z rzę
du wygrała w Kielcach grupę dziew
cząt zdobywając puchar i dużą ma
skotkę.

 Kronika policyjna 
Złodziej - kibic

31 października dyrektor Klubu Spo
rtowego ROW poinformował policję o 
włamaniu do klubowego biurowca. 
Sprawca, po urwaniu kłódek z drzwi 
wejściowych, spenetrował pomie
szczenia i skradł 800 znaczków, ponad 
100 sztuk proporczyków oraz karty do 
gry w brydża. Wartość strat wyniosła 
ok. 20 mln zł.

Z przepustki do aresztu 
1 listopada ok. godz. 2.00 włamano się 
do baru “Karliczek” przy ul. 9 Maja w 
Świerklanach. Przybyli na miejsce po
licjanci zatrzymali wewnątrz lokalu 
sprawcę. Był nim żołnierz służby zasa
dniczej na przepustce. Włamywacz był 
pijany - badanie alkomatem wykazało 
2,1 prom. Policja przekazała go żan
darmerii wojskowej w Gliwicach.

Po pijanemu pod nissana 
31 października o godz. 17.00 na ul. 
Rudzkiej samochód nissan potrącił 
pieszego, który nagle wtargnął na jez
dnię po pijanemu. 63-letni kierowca 
był trzeźwy. Pieszy odmówił poddania 
się badaniom lekarskim i poszedł do 
domu.

W grupie dziewcząt do lat 12 nasze 
reprezentantki Agnieszka Matros i 
Małgorzata Szydłowska wywalczyły 
drugą i trzecią lokatę. Rewelacją 
turnieju okazał się uczeń SP nr 10 w 
Rybniku Bartłomiej Heberla, który 
zdobył drugie miejsce w grupie 
chłopców do lat 10, pokonując krajo
wą czołówkę oraz wygrywając z mi
strzynią Australii pochodzącą z Syd
ney Sylwię Pleskot. Na wyróżnienie 
zasłużyli także Maciej Szklanny z SP 
nr 31 Rybnik, zdobywca siódmej po
zycji w grupie chłopców do lat 12, a 
także siedmiolatek z SP nr 27 Mate
usz Kulesza, który zdobył w swojej 
grupie ósme miejsce. W najstarszej 
grupie wiekowej Australijczyk Ma
ksym Leskiewicz pokonał polskich 
medalistów mistrzostw świata i uzy
skał pierwsze miejsce w turnieju.

K.S.

Złapani z kablem
31 października straż przemysłowa 
kopalni “Chwałowice” zatrzymała na 
gorącym uczynku sprawców kradzieży
32 metrów kabla.

Strażnicy okradzeni 
W nocy z 31 października na 1 listopa
da obok szybu VI kopalni “Jankowi
ce” włamano się do pomieszczeń stra
ży przemysłowej. Skradziono grzejni
ki elektryczne o wartości 7 mln zł. 

Złodziej na wagę
5 listopada o godz. 6.00 patrol policji 
ujawnił włamanie do sklepu spożyw
czego przy ul. Kościuszki. Sprawca 
wszedł do środka po wypchnięciu 
okienka i skradł dwie wagi elektryczne 
o wartości 10 mln zł.

Śmierć na skwerze 
5 listopada rano na skwerze przy ul. 
Górnośląskiej i Bańczyka znaleziono 
zwłoki 33-letniego mężczyzny. Ustalo
no, że zmarły pracował na drugiej 
zmianie w kopalni “Krupiński”. Na
stępnie wrócił kopalnianym przewo
zem do miejsca zamieszkania. Policja 
nie stwierdziła działania osób trzecich. 
Prokurator zarządził sekcję zwłok. 

Włam po farbę
W nocy z 5 na 6 listopada włamano się

W najbliższą sobotę 12 listopa
da o godz. 16.30 w hali widowi
skowo-sportowej w Boguszowi
cach rozpocznie się najciekawszy 
mecz tegorocznego sezonu, w 
którym rybnickie koszykarki 
zmierzą się z drużyną AZS-u 
Rzeszów.

Po pięciu kolejkach ligowych obie 
drużyny mają na swym koncie kom
plet punktów i prowadzą w drugoligo
wej tabeli, a że w koszykówce nie ma 
remisów, sobotni mecz zadecyduje, 
kto zostanie samodzielnym liderem. 
Emocji i mocnych wrażeń z pewnością 
nie zabraknie.

Przed tygodniem w sobotę w spotka
niu wyjazdowym rybniczanki zmierzy
ły się z wymagającym rywalem, zespo
łem “Stali” Bobrek Bytom. Po trady
cyjnym już nerwowym początku, dru
żyna RMKS-u w końcówce pierwszej 
połowy nadrobiła częściowo straty, 
przegrywając pierwszą część rywalizacji

do sklepu stolarskiego przy ul. Kiliń
skiego. Sprawca po wybiciu szyby wy
stawowej skradł farby i lakiery o war
tości 1,8 mln zł.

Kopa w auto
6 listopada o godz. 18.30 koło baru 
“Eden” w Lyskach uszkodzono zapar
kowanego tam fiata tempra. Sprawca 
nogą uszkodził błotnik i drzwi auta. 
Właściciel ocenił straty na 25 mln zł. 
“Kopacz” - mieszkaniec Radlina zo
stał zatrzymany przez policję w are
szcie - do wytrzeźwienia i wyjaśnie
nia. W alkomat “nadmuchał” 1,9 
prom. alkoholu.

Dwa na raz
W nocy z 6 na 7 listopada w Świerkla
nach koło baru “Karliczek” włamano 
się do dwóch fiatów 126p przez wybi
cie szyby bocznej i wyłamanie pokry
wy bagażnika. Z jednego malucha 
skradziono płaszcz i kurtkę damską, 
torebkę z dokumentami i 400 tys. zł w 
gotówce, gaśnicę, koło zapasowe oraz 
klucze samochodowe o łącznej warto
ści 7 mln zł. Z drugiego auta skradzio
no klucze, gaśnicę, pompkę i radiood
twarzacz “Thompsonic”. Straty wynio
sły 1,5 mln zł.

rywalizacji 41:43. W drugiej połowie rybni
czanki zagrały już bardziej zdecydo
wanie i zwyciężyły Stal Bobrek 68:63. 
Najwięcej punktów dla RMKS-u Ryb
nik zdobyły Agnieszka Kuszka 21 i 
Gabriela Fulbiszewska 12.

W ostatnim numerze informowali
śmy o “Hubertusie” - dorocznym świę
cie myśliwych rozpoczynającym sezon 
zimowych zbiorowych polo
wań. Rybnicy myśliwi należący do koła 
łowieckiego "Pod Bukiem" polowali 
w lasach niedaleko Kamienia. Polo
wanie zakończyło się o godzinie

15.00, jednak musiała upłynąć jeszcze 
godzina, zanim wszyscy myśliwi sta
wili się na miejscu zbiórki. Wyniki po
lowania w tym roku były bardzo słabe, 
co myśliwi tłumaczyli przepłoszeniem 
zwierzyny przez grzybiarzy. Ustrzelo
no zaledwie jednego, za to dorodnego 
jelenia, małego dzika oraz zająca. Po 
odtrąbieniu zakończenia polowania, 
królem “Hubertusa” okrzyknięto jednogłośnie

Trenerzy i koszykarki rybnickiego 
zespołu bardzo liczą w sobotę na gorą
cy doping kibiców i obiecują że zrobią 
wszystko, by odnieść szóste z rzędu li
gowe zwycięstwo.

Ch

jednogłośnie gościa z Pruchnej Jana 
Brańczyka, który upolował jelenia - 
byka, będącego, w opinii kolegów my
śliwych, rzadko spotykanym, pięknym 
okazem. Wicekrólem polowania został 
Marcin Łapczuk z Rybnika, trafiając 
dzika - warchlaka. Mniej zaszczytny, 
najgłośniej jednak oklaskiwany, tytuł

króla pudlarzy przypadł w udziale Sta
nisławowi Ostrodze, który strzelając 
do dzika dwukrotnie chybił.

Po uroczystym wręczeniu dyplomów 
wypito tradycyjnego kielicha i ze sma
kiem zabrano się do  jedzenia myśliw
skiego gulaszu. Poczem wszyscy zgro
madzili się wokół ogniska i przy piwie 
bez końca rozprawiali o dopiero co za
kończonym polowaniu.

Tekst i zdj. J. JAMICKI
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Król upolował jelenia...

Król polowania Jan Brańczyk ze swoim trofeum
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Poziomo: A/złota w głowie, B/ złotousty, C/przód łodzi łub ptaka, D/ 
dom na złom, E/ marna szata, F/ list tchórza, G/ nędzna resztka, H/ 
ma korale i gulgocze, I/ graniczy obecnie z siedmioma państwami, J/ 
spotkanie do wygrania
Pionowo: 1/ idzie z Paryża, 2/ kubek to przy nim liliput, 3/ obok króla 
/gdy dzień się budzi/, 4/ wyprostowana szabla z pałą, 5/ 
Częstochowy lub sycylijska, 6/ mrzonka /np. komunizm/, 7/ walizki, 
pakunki, toboły, paczki..., 8/ Kolumb myślał, że tam dotarł, 9/ 
przegrana do kwadratu, 10/ maluje szyby i szczypie w nosy 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: E2, B1, A4, D8, G2; B3, A2, C7, 
J7, D6, C7; I5, H 9, I3, J9, J8, F9
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki” 
Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 54 z hasłem “W papier 
ognia nie zawiniesz” otrzymują: Ryszard Hoszycki, 
ul. Grunwaldzka 7/40 oraz Maciej Paszenda, ul. Piownik 9/9, 44- 
200 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

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

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 

ufundowane 
przez sklep 
DAMIANI, 

Rybnik, Rynek 6

Pod znakami zodiaku

BARAN - Propozycja, która na pierwszy rzut oka wyda Ci się niepoważna, jest 
ze wszech miar godna uwagi. Trzeba tylko dostrzec jej drugie dno, co przy Two
jej przenikliwości nie powinno być trudne.
BAK - Chociaż jesteś swoich racji zupełnie pewien, nie opłaci się bronić ich do 
upadłego. Lepiej pozostaw partnerom trochę czasu, by mogli Twoje argumenty 
przetrawić i ujrzeć pozytywne strony proponowanego przez Ciebie wyjścia. 
BLIŹNIĘTA - Jeżeli chcesz szczerze pomówić z bliską Ci osobą, dobrze się do 
tego spotkania przygotuj. Nieudolna improwizacja może tylko sprawy jeszcze 
bardziej zagmatwać i odebrać Ci wiarygodność.
RAK - Niezadowolenie z siebie kryjesz pod maską chłodu i wyniosłości, ale nie 
czujesz się w tej roli dobrze. Lody jednak niedługo pękną, a moment szczerego 
wyznania odczujesz jako prawdziwą ulgę.
LEW  - Racja w tym sporze jest po Twojej stronie, spodziewaj się więc przepro
sin. Jeśli ich nie otrzymasz, zmień pracę, bo ktoś, kto nie potrafi przyznać się do 
błędu, nie powinien być szefem. A przynajmniej Twoim!
PANNA - Niezapowiedziana wizyta może wprawdzie pokrzyżować Twoje plany, 
nie dramatyzuj jednak, bo przy dobrej woli wszystkich stron i gość będzie zado
wolony i Ty zrealizujesz swoje zamierzenia.
WAGA - Nikt za Ciebie nie weźmie odpowiedzialności za parę ostatnich sza
leństw... Trzeba będzie za wszystko zapłacić, choćby tylko kacem moralnym. Bę
dziesz miał nauczkę na parę najbliższych tygodni...
SKORPION - Wyjaśnią się nieporozumienia, darujecie sobie minione przykrości, 
a dobre samopoczucie sprawi, że do nowych zadań podejdziesz z entuzjazmem, 
choć jeszcze niedawno bardzo się obawiałeś o efekt pracy...
STRZELEC - Nie próbuj na silę przyspieszać sprawy, która ciągnie się od tygo
dni. Czasu jest sporo i będziesz go mógł wykorzystać na gruntowne przemyśle
nia wszystkich “za ” i “przeciw
KOZIOROŻEC - Partner odbył już wszystkie Twoje sztuczki, więc jeśli chcesz 
wygrać, musisz pomyśleć o zmianie taktyki. Twoja broń jest coraz mniej skutecz
na...
WODNIK - Szalone myśli zaprzątną Twoją głowę i wtargną w uporządkowane 
życie. To nie może się dobrze skończyć, dlatego sięgnij do wypróbowanego środ
ka rozmowy z kimś życzliwym.
RYBY -Ta myśl może się zmaterializować tylko w otoczeniu przyjaznych i życz
liwych ludziach. Niech więc jakieś nieopatrzne słowo nie wymknie Wam się w 
chwili, kiedy emocje wezmą górę nad rozsądkiem. Szkoda pomysłu...

Byle nie pod  
włos...

Jest miękki, gładki, 
miły w dotyku, lecz 
kiedy go pogłaskać pod 
włos, może przyprawić 
o ciarki na plecach. 
Jego szlachetność doce
niali władcy, był przez 
wieki materią możnych 
tego świata. Upodobali 
go sobie również arty
ści, nosząc szyte z nie
go malownicze berety, 
otulające sylwetkę, do
dające postaci tajemni
czości, peleryny. A i 
później, kiedy zdobił 
nie tylko Królów, był 
przeznaczony do nosze
nia przy wyjątkowych 
okazjach. I chociaż nig
dy tak naprawdę nie 
zniknął, w tym sezonie 
jest naprawdę królem -

Fatałachy z naszej szafy

AKSAMIT. Żakiety, sukienki, kami
zelki i kamizele, wdzianka krótsze i 

dłuższe, dodatki - wszy
stko to może być z aksa
mitu lub weluru - jeszcze 
bardziej szlachetnej, bo 
jedwabnej, jego odmiany. 
Welurowe bywają leggin
sy, co jest najbardziej 
współczesnym wykorzy
staniem tej tkaniny.

W aksamitach możemy 
poczuć się stylowo, ale 
również seksy, gdy spód 
będzie elastyczny i su
kienka opina nasze 
kształty.

Aksamit ma klasę i 
szlachetny rodowód, a 
większe przenośnie o 
czarnym aksamicie nocy 
i aksamitnym spojrzeniu 
tylko to szlachectwo 
umacniają.

Wróżka

5 minut łamania głowy

Panie Gajda, czy wasza kobieta jest 
w doma?

Nie, przed trzema godzinami poszła 
na pięć minut do sąsiadki.

Antek, Pytlino mo taki som kapelusz 
jak jo! Jak myślisz, co wypadnie ta
niej, przeprowadzka abo nowy kape
lusz?

Karlik wracał z pogrzebu teściowej. 
Deszcz lał jak z cebra. Tyle co wrócili 
do domu, Karlik chce otworzyć go
ściom drzwi, a tu ryps, cegła leci pro
sto z dachu na głowę Karlika. A on na 
to:

O, ona już jest w niebie!

Ilustracje różnią się w 8 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 200.000 zł, ufundowanego przez sklep "Jankes", Rybnik, Rynek 7
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucić do naszej 
“żółtej skrzynki” /Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 43 nagrodę otrzymuje: Aneta Górna, ul. Kilińskiego 33B/2, 
44-200 Rybnik.

Śląskie
beranie

Zięć jechoł z teściową na pole. W dro
dze powrotnej rozszalała się tako bu
rza, że piorun i błyskawica następowa
ły jedno po drugim i waliły w najbliż
sze drzewa, że aż strach.
- Boże... - zawołoł wystraszony zięć 
jak trzasło kole nich.
Ujechali kawałek, zaś trzasło:
- Boże...
Ujechali kąsek, jak teraz trzasło, to te
ściowa na miejscu padła.
- Boże, a już myślołech, że nie trefisz - 
westchnął zięć.

Na dworcu pyta jeden: - Konduktorze, 
a ile kosztuje przewóz walizek?
- Walizki jadą za darmo.
- To proszę mi przewieźć te dwie, a ja 
idę pieszo.

- Nie wiedziałem, że ten Kowalski taki 
nerwowy. Wczoraj spóźnił się na po
ciąg do Warszawy 5 minut, a denerwo
wał się, jakby się spóźnił godzinę lub 
więcej.

Dwóch głupich wchodzi co wieczór na 
wieżą telewizyjną.
Lekarz ich pyta, po co?
- Helikoptery dokarmiać.

Jeden niemądry pyto drugiego:
- Kaj się urodziłeś?
- W Niemczech.
- A kaj chodziłeś do szkoły?
- W Polsce!
- I tak co dzień tam i nazod lotołeś?

Na statku jest dwóch głupich. Naraz 
statek zaczyna tonąć.
Jeden z nich wrzeszczy. A drugi mu 
mówi:
- Aleś ty głupi, przecież to nie twój 
statek!.

Z książki "Śląskie beranie 
-  humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała Dorota Simonides
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