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Wybory Rady Dzielnicy

Czy Chwałowice wybiorą 
samodzielność?

W ubiegły piątek w dzielnicy 
Chwałowice odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze do Rady 
Dzielnicy. Z tej okazji z 
mieszkańcami Chwałowic, których 
na sali Domu Kultury zebrała się 
ponad setka, spotkali się prezydent 
miasta Józef Makosz,
wiceprezydent, a zarazem radny z 
Chwałowic Jerzy Kogut, radny, 
członek komisji d/s samorządu 
Zdzisław Dyrcz, dyrektor kopalni 
“Chwałowice” Józef Dutkiewicz, a 
także przewodniczący “starej” Rady 
Dzielnicy Ryszard Szymański.

Po wysłuchaniu sprawozdań za 
okres ostatnich czterech lat z 
działalności komisji ekologicznej i 
górnictwa, gospodarki komunalnej, 
socjalnej oraz oświatowej obecni na 
sali w głosowaniu jawnym wybrali 
nową Radę Dzielnicy, do której 
weszli: Jerzy Frelich (wybrany 
później przewodniczącym RD), 
Irena Kolorz, Alojzy Bochenek, 
Eugeniusz Getler, Gerard Ogon, 
Franciszek Stafarczyk, Erwin 
Grzenik, Jan

Janowski, Aniela Szulik, Gerard 
Lampert, Ewald Boczek, Andrzej 
Stolarczuk, Piotr Kopiec, Andrzej 
Wojaczek, Herman Walecki, 
Bernard Kuczera, Paweł Haratyk, 
Piotr Mularczyk, Zbigniew Pyszny, 
Stanisław Chromy.

Dobrym zwyczajem takich spotkań 
jest, że po wyborach rozpoczyna się 
dyskusja z władzami miasta o 
najbardziej nurtujących mieszkańców 
problemach dzielnicy czy Rybnika. 
Niestety, w Chwałowicach tego się nie 
doczekaliśmy - w zamian, pod 
adresem władz miasta, posypały się 
skargi, żale, pretensje. Kto wie czy 
bezpośrednią przyczyną takiego stanu 
rzeczy nie było przemówienie radnego 
z Chwałowic J. Frelicha, wygłoszone 
tuż przed wyborami. Wywód, którego 
zadaniem miało być podsumowanie 
czteroletniej współpracy między Radą 
Miasta a Radą Dzielnicy stał się 
“odkurzeniem” starej litanii nic nie 
znaczących frazesów, bezpodstawnych

pomówień i haseł, które być może 
nadają się do “marszu na Rzym”, ale 
nie do rzeczowej dyskusji o 
problemach dzielnicy. Przytoczę te 
najciekawsze: “dzielnica to petent 

c.d.na stronie 3
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krótką wizytą przebywał w naszym 
mieście Konsul Generalny Republi
ki Francuskiej w Krakowie - Didier 
DESTREMAU.

Konsul spotkał się z władzami mia
sta Rybnika, odwiedził ośrodek Al
liance Francaise, odbył spacer po Ryn
ku i gościł w Zespole Szkół Ekono
miczno-Usługowych.

J.R.

MOTOR PLACE
oferuje________

POLONEZY
* wtrysk elektroniczny 

* lakier metalizowany 
* serwo kierownicy 

* stylizacja orciari 
* ubezpieczenie: OC - gratis, 

roczne AC poniżej 5 mln 
* 30 procent wpłaty na raty 

* odbiór natychmiastowy
Rybnik, ul. Kościuszki 8, 

tel. 22-479,
czynne od 9.00 do 17.00

Z A P R O S Z E N I E
Zarząd Miasta Rybnika

i Amerykańska Fundacja Spółdzielczości Mieszkaniowej 
oraz Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych

zapraszają
mieszkańców miasta i firmy budowlane

_______________ w celu przedstawienia

nowej inicjatywy mieszkaniowej
na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 

8 GRUDNIA 1994 roku o godz. 17.30 na MAŁEJ SCENIE 
Rybnik ul. Kościuszki 54

Realizacja osiedla szeregowych domków jednorodzinnych i 
małych domów mieszkalnych jest całkowicie uzależniona od 
czynnego udziału organizacyjnego mieszkańców, zaintereso
wanych udziałem w przedsięwzięciu.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem oraz realizacją przed
sięwzięcia udziela Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych /215-67 
w. 53/, współpracująca z Zarządem Miasta i fundacją CHF.
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AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL
FIRM:
FABRYKA KUCHNI

super OFERTA
Przy każdym zakupie
powyżej 3 mln zł.

nagroda - 
3-dniowy pobyt

dla dwóch osób 
w hotelach w najbardziej 

atrakcyjnych miejscowościach
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Rodzina Szydłowskich: /od lewej/ Małgorzata, Marta, ojciec Kazimierz 
i Krzysztof, zwyciężyła w Rodzinnym Turnieju Szachowym. Czytaj na stronie 9

List prezydenta Józefa Makosza do Ministerstwa Finansów

Pilotaż zagrożony
W ubiegły piątek na cotygodnio

wym spotkaniu z przedstawicielami 
prasy lokalnej prezydent Józef Ma
kosz poinformował o liście wysła
nym do Elżbiety Chojny-Duch - wi
ceministra finansów. Prezydent w 
imieniu Zarządu Miasta opisuje sy
tuację szkolnictwa ponadpodstawo
wego i służby zdrowia, a więc tych 
dziedzin, które miasto przejęło w ra
mach programu pilotażowego.

W tym roku niedobór budżetu mia
sta związany ze zbyt niskimi subwen
cjami z budżetu państwa wyniósł 15 
mld zł w służbie zdrowia i 14 mld zł w 
oświacie. W przyszłym roku, biorąc 
pod uwagę założenia budżetu central
nego, deficyt ten jeszcze się pogłębi i 
wyniesie 63 mld zł w ochronie zdro
wia i 46 mld w oświacie. Tak duży 
niedobór czyni zadania pilotażowe 
praktycznie niewykonalnymi. Trud
no zatem dziwić się rozgoryczeniu i 
żalowi prezydenta, kiedy informował 
dziennikarzy o tej sprawie. Miasta, 
które podpisały umowy pilotażowe 
mimo wielu wątpliwości, czyniły to z 
wielką nadzieją, zakładając, że popra
wi to ich sytuację, ułatwi zarządzanie 
sprawami gminy, umożliwi bardziej 
racjonalny rozdział pieniędzy. Pełne

entuzjazmu wypowiedzi ówczesnych 
parlamentarzystów popierających tę 
inicjatywę zachęcały do działań. Minął 
ponad rok i sytuacja całkowicie się 
zmieniła. Bezpośredni nadzór nad “pi
lotażem” objął PSL, który traktuje re
formę powiatową niczym dziecko nie
chciane. Miasta zostały pozostawione 
same sobie, a niewystarczające środki 
pieniężne wydatkowane na ten cel czy
nią “pilotaż” praktycznie niemożli
wym do wykonania. Józef Makosz za
rzucił osobom odpowiedzialnym za 
ten stan rzeczy próbę kompromitacji 
reformy pilotażowej. W zakończeniu 
prezydent stwierdził, że choć Rybnik 
był jednym z pierwszych miast, które 
podjęły inicjatywę przejęcia na siebie 
dalszych kompetencji państwa, to te
raz będzie najprawdopodobniej zmu
szonym do rezygnacji z pilotażu na 
skutek nieuczciwej polityki rządu. 
Byłby to jednak akt desperacji, dający 
poczucie przegranej. Dlatego miasto 
domaga się uczciwych rozwiązań sy
stemowych, bowiem jedna gmina nie 
może ponosić ciężaru utrzymywania 
instytucji, z których z natury rzeczy 
korzystają mieszkańcy sąsiednich 
gmin.

JACEK RECLIK

500 tysięcy dla Antoniny Brachman

B łyskaw iczny konkurs 
rozstrzygnięty

Z wielką przyjemnością informuje
my, że po ogłoszeniu przez nas kon
kursu z okazji dwusetnego numeru do 
naszej redakcji zgłosiła się Czytelnicz
ka, która posiada komplet numerów 
“Gazety Rybnickiej”, w dodatku 
podzielonych na oprawione przez in
troligatora roczniki. Jest nią pani An
tonina Brachman, nauczycielka, kie
rowniczka świetlicy. Pani Antonina 
jest rodowitą rybniczanką, pasjonuje 
się historią rodzinnego miasta, dlatego 
najbardziej interesują ją  teksty o dzie
jach Rybnika, ceni “Abecadło Rzeczy 
Śląskich”. Od pierwszego numeru ku
powała “Gazetę Rybnicką” z myślą o 
kolekcjonowaniu, tak, by przekazać ją  
dzieciom jako cotygodniową kronikę 
miasta. “Przez te kilka lat - powiedziała

powiedziała nam pani Antonina - w Rybniku 
zmieniło się tak wiele! Już sama zapo
minam, jak wyglądało miasto przed 
paru laty - do zmian, zwłaszcza na 
lepsze, tak łatwo się przyzwyczaić, 
dojść do przekonania, że zawsze tak 
było. Gazeta dokumentuje te przemia
ny. Sama otrzymałam od mego ojca 
coś w rodzaju rodzinnego archiwum, 
chcę je  poszerzyć i przekazać dziec
iom. Poza tym wreszcie mogę prze

czytać, jak są wydawane miejskie pie
niądze. ”

Zapraszamy panią Antoninę Brach
man do redakcji po odbiór nagrody - i 
dziękujemy za to, że co tydzień, od 
tylu lat, kupuje... i zachowuje naszą 
gazetę.

/K/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zarząd Miasta Informuje
Założenia projektu 

budżetu miasta na 1995 rok
Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 61 ust.3 ustawy o samorządzie teryto

rialnym Zarząd Miasta informuje, że przedłożył Radzie Miasta oraz Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej wstępny projekt budżetu na 1995 r. wraz z informacją o 
stanie mienia komunalnego.

W projekcie założono, że budżet zadań własnych miasta zamknie się kwotami 
dochodów 651.596 mln zł i wydatków 656.596 mln zł.

Na dochody budżetowe w łącznej kwocie 651.596 mln zł składają się:
- podatek od nieruchomości 144.000 mln zł
- podatek od środków transportowych 26.000 mln zł
- wpływy z karty podatkowej od rzemiosła 10.000 mln zł
- inne podatki lokalne (rolny, od spadków

i darowizn, od posiadania psów) 4.000 mln zł
- wpływy z opłaty skarbowej 20.000 mln zł
- opłata eksploatacyjna kopalń 12.000 mln zł
- wpływy z opłaty targowej 10.000 mln zł
- udział w podatku dochodowym od osób

fizycznych 200.000 mln zł
- udział w podatku dochodowym od osób

prawnych 35.000 mln zł
- wieczyste użytkowanie i dzierżawa 

terenów; czynsz PKO BP za budynek
przy ul. J. F. Białych 4.500 mln zł

- różne dochody jednostek budżetowych 2.500 mln zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 20.000 mln zł
- subwencja z budżetu państwa (ogólna) 16.516 mln zł
- subwencja z budżetu państwa (oświatowa) 145.980 mln zł
- odsetki za zwłokę i odsetki bankowe 1.100 mln zł

Budżet miasta po stronie dochodów i wydatków powiększają dotacje z 
budżetu państwa na zadania zlecone (18.000 mln zł) i zadania pilotażowe 

(299.850 mln zł).

Wydatki budżetowe przewidziane na realizację zadań własnych, zadań zleco
nych: z mocy ustawy, z porozumienia oraz pilotażowych zamykają się ogólną 
sumą 974.446 mln zł i obejmują:

- przemysł (dopłata do ogrzewania
warsztatów szkolnych w ZSM-E, ZSE-U) 90 mln zł

- budownictwo (utrzymanie Ośrodka Doku
mentacji Geodezyjno-Kartograficznej) 557 mln zł

- rolnictwo (konserwacja urządzeń me
lioracyjnych, popieranie produkcji
zwierzęcej) 1.515 mln zł

- leśnictwo (wspieranie gospodarki
leśnej) 30 mln zł

- gospodarka komunalna (Rybnickie Służby
Komunalne, Zarząd Zielni Miejskiej, utrzymanie i oświetlenie dróg, dopłaty 
do komunikacji miejskiej, inwestycje drogowe, wodociągowe, gazowe, energe
tyczne, itp.) 137.650 mln zł

- gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne (utrzymanie 
mieszkań komunalnych, opracowania urbanistyczne, gospodarka gruntami
i ochotnicze straże pożarne) 44.890 mln zł

- oświata i wychowanie (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, ośrodki 
pracy pozaszkolnej, Młodzieżowy Dom Kultury i inne) 366.800 mln zł

- kultura i sztuka - miejskie instytucje kultury (Rybnicki Ośrodek Kultury,
3 domy kultury, Mała Scena Rybnicka, Muzeum, Biblioteka, kluby, Filharmo

nia, Gazeta Rybnicka) 41.500 mln zł
- ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie, Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci Nie

pełnosprawnych, dopłaty do żłobków) 246.000 mln zł
- opieka społeczna (opieka publiczna realizowana przez Miejski Dom Pomocy 

Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Samopomocy Społecznej dla
Dzieci) 50.850 mln zł
- kultura fizyczna i sport (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, pływalnia, ba
seny, sala gminastyczna, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)

22.400 mln zł
- różna działalność (obrona cywilna , inkubator przedsiębiorczości, wspie

ranie różnych inicjatyw, organizacji itp.) 3.158 mln zł
- administracja państwowa i samorządowa

(Rada Miasta i Komisje, Rady Dzielnic, Zarząd Miasta, administracja samorządowa
46.456 mln zł

550 mln zł 
10.000 mln zł 
2.000 mln zł

Samorządowa, składki na Sejmik Samorządowy i związki miast)
- bezpieczeństwo publiczne 
(Państwowa Straż Pożarna i Policja)
- finanse (obsługa kredytu bankowego)
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna)

Zarząd Miasta Informuje
MINI RONDA

Jak się poruszać ?

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych (974.446 mln zł) na inwestycje pro
ponuje się przeznaczyć 99.970 mln zł
(w tym inwestycje komunalne pochłoną 30.850 mln zł,
inwestycje związane z ochroną zdrowia 25.050 mln zł,
a na inwestycje oświatowe wydatkuje się 14.600 mln zł).

W zestawieniu wydatków nazwy pogrubione zgodne są z obowiązującą działowo 
klasyfikacją budżetową. W nawiasach podano szczegółowe pozycje wydatków.

Możliwości finansowe miasta ograniczone są wielkością dochodów wła
snych, wysokością subwencji i dotacji na zadania zlecone, a także zdolnością 
kredytową.

Wstępny projekt budżetu przewiduje ogólne kwoty:
- dochodów 969.446 mln zł
- kredytu bankowego 68.519 mln zł
- wydatków 974.446 mln zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w 1993r. 63.519 mln zł

Mini i małe ronda, zwane najczęściej 
kompaktowymi, to specyficzna odmia
na skrzyżowań o ruchu okrężnym, 
które są tak zaprojektowane, by każdy 
ich element miał istotne znaczenie dla

Rondo na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej
i Reymonta

bezpieczeństwa i płynności ruchu dro
gowego. Wloty na ronda rybnickie jak 
i jezdnia wokół wysepki centralnej 
wymuszają ograniczenie prędkości, 
przez co ronda są bardziej bezpieczne 
niż zwykłe skrzyżowania. Można od
nieść wrażenie, że skoro pojazdy poru
szają się z małą prędkością i muszą się 
często zatrzymywać, albowiem wjeż
dżający na rondo ustępuje pierwszeń
stwa tym, którzy są już na rondzie, to 
przejazd przez takie skrzyżowanie 
trwa dłużej. Jest jednak inaczej. Licz
ba pojazdów, które w określonym cza
sie przejadą przez jakieś skrzyżowa
nie, uzależniona jest nie tylko od poja
zdów, które poruszają się po drodze 
głównej, ale także od skręcających w 
lewo i wyjeżdżających z drogi podpo
rządkowanej. Uwzględniając te fakty 
należy stwierdzić, ze rondo ma znacz
nie większą przepustowość niż np. 
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. 
Ponadto, wskutek samoczynnej regu
lacji, małe rondo lepiej dostosowuje 
się do zmian natężenia ruchu. Zarząd 
Miasta Rybnika, szukając sposobu na 
zmniejszenie liczby wypadków oraz

Zdj.:jack

zapewnienie odpowiedniej płynności 
ruchu, wybrał tego typu skrzyżowania.

Nowatorskie rozwiązania i fakt, iż 
Rybnik jako pierwsze miasto w Polsce 
podjął się ich realizacji, powodują u 

niektórych kierow
ców trudności w po
ruszaniu się po ron
dach. Niewielkie 
rozmiary skrzyżo
wania sprawiają, że 
część kierowców 
chce ustąpić pierw
szeństwa nadjeżdża
jącym z prawej stro
ny. W przypadku 
rond rybnickich jest 
to nieprawidłowe, 
albowiem przed 
wlotem na rondo za
stosowano znak ko
niec drogi z pierw

szeństwem i znak ustąp pierwszeń
stwa, który zamocowany jest łącznie 
ze znakiem ruch okrężny. Bezwzglę
dnie należy ograniczyć prędkość do 
wskazanej na znaku /40 km/h/. Kop
czyk na wyspie centralnej to nie tylko 
element dekoracyjny, ale przede wszy
stkim element ułatwiający ocenę, czy 
pojazd posiadający pierwszeństwo jest 
w bezpiecznej odległości. Pozwala on 
nawet kierowcom o małym doświad
czeniu prawidłowo ocenić możliwość 
wjazdu na skrzyżowanie - kiedy po 
swej lewej stronie nie widzimy poja
zdu wyjeżdżającego zza kopczyka, to 
możemy bezpiecznie wjeżdżać. Po
nadto zabezpiecza on kierujących 
przed oślepianiem przez pojazdy nad
jeżdżające z przeciwka i poprawia wi
doczność samego skrzyżowania - trud
no go nie zauważyć, co przy zwykłych 
skrzyżowaniach zdarza się często. Sy
gnał zmiany kierunku ruchu na ron
dach, a więc prawy kierunkowskaz 
włączamy przed wyjazdem z ronda. 
Na rondach o bardzo małej średnicy, 
np. na rondzie “wodzisławskim” na 
skrzyżowaniu ulic Wodzisławska - Reymonta

II  R Y B N IC K I  
B A L  C H A R Y T A T Y W N Y

Przypominamy, że 7 stycznia 1995 
roku w restauracji “Olimpia” w Ka
mieniu odbędzie się II Rybnicki Bal 
Charytatywny, którego celem jest 
zebranie środków na pomoc waka
cyjną dla dzieci z najuboższych ryb
nickich rodzin oraz dla dzieci ze 
wschodu.
Organizatorzy nastawiają się na obe
cność przedstawicieli rybnickiego bi
znesu. Przy współudziale duchowień
stwa patronat nad balem sprawuje pre
zydent miasta Rybnika.

- Oczekują, że to będzie piękny bal, 
radosne przeżycie dla uczestników, a 
dodatkowo, że zdobędziemy kilkadzie
siąt milionów od ludzi, którzy potrafią

się zorganizować i pomóc innych, bę
dącym w potrzebie - powiedział prezy
dent Józef MAKOSZ. - Sam się na 
bal wybieram wspólnie z małżonką. 
Wiemy, że bilety, choć nietanie - do
brze się rozchodzą. Do wykupienia po
zostało ich już niewiele, o zakup ape
luję do osób zainteresowanych.

Przypomnijmy, że gwiazdą pierw
szej soboty karnawału będzie RY
SZARD RYNKOWSKI, a wśród 
atrakcji wieczoru oprócz profesjonal
nej muzyki znajdą się specjalne menu 
- forma reklamy umiejętności kucha
rzy z “Olimpii” - oraz pokaz mody 
rybnickiej firmy “Denis”.

/gw/

W projekcie budżetu ujęto zadania pilotażowe, chociaż miasto nie podpisa
ło aneksu na 1995 rok do porozumienia w tej sprawie z Wojewodą Katowickim. 
Kwoty zaproponowane w aneksie na zadania pilotażowe są zaniżone o ponad 
100 mld zł w stosunku do potrzeb. Rozważana jest
- od strony prawnej - możliwość wycofania się miasta z pilotażu. Problem ten był 
wielokrotnie poruszany na spotkaniach z przedstawicielami Rządu i będzie 
przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta.

Komisja Finansów RM na swym posiedzeniu w dniu 21 listopada 1994 roku 
zapoznała się ze wstępnym projektem budżetu. Projekt ten analizowany będzie 
teraz przez poszczególne branżowe komisje Rady. Efektem tych prac będzie pro
jekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu na 1995 rok.

Reymonta, część wyspy centralnej wyko
nana jest z kostki betonowej, wynie
sionej kilka centymetrów nad poziom 
jezdni - jest ona przeznaczona dla po
jazdów ciężarowych i autobusów, aby 
ułatwić kierującym tymi pojazdami 
manewr skrętu.
Zapamiętanie przedstawionych powy
żej celów i zasad pozwoli na swobod
ne i bezpieczne korzystanie z rond tym 
kierowcom, którzy preferują jazdę 
bezpieczną i płynną i lubią kręcić ko
łem kierownicy.

L is t  do redakcj i

W numerze 45/200 Waszej “Gazety” 
na str. 2 został zamieszczony list czy
telniczki podpisany kryptonimem 
“Rencistka”, która skarży się na nie
właściwe zachowanie lekarza - człon
ka Woj. KiZ nr 52 w Rybniku. Ponie
waż skarga dotyczy nieetycznego za
chowania się lekarza, postanowiliśmy 
ją zbadać. Dlatego uprzejmie prosimy 
o ułatwienie nam kontaktu z Czytel
niczką przez podanie jej nazwiska i 
adresu, oczywiście jeśli Ona wyrazi na 
to zgodę.

Przewodniczący Komisji Etyki 
ORL w Katowicach 
Stanisław Wencelis

Od redakcji:
Dziękujemy Okręgowej Izbie Lekar

skiej w Katowicach za zainteresowa
nie się sprawą autorki listu. Kopię pi
sma, które drukujemy powyżej, wysy
łamy na znany nam adres naszej Czy
telniczki.

Policja poszukuje 
poszkodowanych

18 listopada w piątek rybnicka 
policja zatrzymała nieletniego, który 
włamywał się do samochodów. 
Odzyskano skradziony łup. Właściciele 
nie zgłosili włamań, które miały 
miejsce na terenie centrum i osiedla 
“Nowiny”. Do odebrania są: komplet 
lampek choinkowych, apteczka, 
latarka, komplet kluczy i kalkulator. 
Poszkodowani powinni się zgłaszać 
do Komendy Rejonowej Policji w 
pokoju 122.

XI Pielgrzymka 
kolejarzy

na Jasną Gór
niedzielę godzinie13 listopada w niedzielę o godzinie 

5.47 rano 
wyruszył z 
Rybnika spe
cjalny pociąg 
pielgrzymko
wy kolejarzy 
do Często
chowy. Już 
po raz czwar
ty prowadzo
ny był przez 
jedyny czynny parowóz z rybnickiej 
lokomotywowni, który przygotowali i 
prowadzili maszyniści: Jan Klapcza, 
Krzysztof Wygryło i Michał Roj. Po
ciąg obsługiwała drużyna konduktor
ska z Rybnika w składzie: Mirosław 
Wilczek i Roman Brianis, którzy pod
czas kontroli biletów rozdawali dodat
kowo bilety okolicznościowe bezpłat
nie. Frekwencja, jak zawsze, była bar
dzo duża. Tradycyjnie pielgrzymom 
towarzyszył ksiądz oraz orkiestra z 
Tarnowskich Gór. Organizatorami 
pielgrzymki byli działacze “Solidarno
ści” Ryszard Lach z Tarnowskich Gór 
oraz Antoni Dudzik z lokomotywow
ni Rybnik.
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Czy Chwałowice 
wybiorą 

samodzielność ?
c.d.ze strony 1
miasta”, “po co Rybnikowi ronda, 
remont kąpieliska “Ruda ”, czy pałac 
ślubów? ”, “a Chwałowice doi się 
niczym krowę nie dając nic w 
zamian”, “Zarząd Miasta nie ma 
programu działania oraz nie 
przestrzega prawa ”. O ile stara i nowa 
Rada Miasta zdążyła się już 
przyzwyczaić do owych przemówień i 
traktuje je jako swoisty element 
folkloru gminnego, o tyle mieszkańcy 
nie bardzo wiedzieli w czym rzecz i 
widząc, że powszechnie szanowany w 
dzielnicy obywatel strzela zarzutami 
takiego kalibru, również przypuścili 
atak. Gospodarz spotkania R. 
Szymański zamiast poprowadzić 
rzeczową dyskusję ustawił prezydenta 
w roli “chłopca do bicia”, który musi 
wysłuchiwać nawet najbardziej 
nieracjonalnych zarzutów. Od 
mieszkańców trudno wymagać 
znajomości kompetencji samorządu, 
chociaż moim zdaniem te podstawowe 
powinni znać, natomiast R. Szymański 
był radnym poprzedniej kadencji i 
miał dostatecznie dużo czasu, aby 
zagadnienia samorządności
rozpracować, a jednak ten czas 
zmarnował, skoro milczał, gdy 
mieszkańcy oskarżali prezydenta 
Makosza o to: “że Lech Wałęsa lata 
samolotami z Warszawy do Gdańska ”, 
“że wicepremier Kołodko oszukuje 
Ślązaków”, “że za komunistów nie 
płaciło się za psa, a teraz trzeba 
płacić”, a także za “wywożenie na 
hałdy urobku samochodami zamiast 
koleją” , i “wyłączanie w nocy 
elektrofiltrów na kopalni ”.

Udowodnienie, że w owych 
sprawach J. Makosz nie ma nic do 
powiedzenia jest równie trudne jak 
udowodnienie, że się nie jest 
wielbłądem, dlatego trzeba przejść nad 
nimi do porządku dziennego. 
Poruszane były także sprawy, które 
rzeczywiście dla mieszkańców 
poszczególnych ulic stanowią wielkie 
problemy. Najliczniej reprezentowana

Czasu tego nie wybrano przypadko
wo - to właśnie 4 grudnia 1964 roku z 
okazji “Barbórki” odbyła się w teatrze 
pierwsza impreza. Dziś ich liczba zbli
żyła się do 7 tysięcy, jak skrzętnie po
liczyło kierownictwo placówki.

Uroczystości jubileuszowe rozpo
czął w styczniu tego roku teatr “Syre
na” i on też je zakończy, wystawiając 
wodewil według Stefana Wiecheckie
go-Wiecha “Cafe pod Minogą”. “Sy
rena” jak klamra spina jubileuszowy 
rok, który w TZR był wyjątkowo bo
gaty w kulturalne wydarzenia.

Ten kulturalny kompleks mieści salę 
widowiskową na 750 miejsc z ogrom
ną sceną, na której gościły przedsta
wienia teatralne, operowe, balet, dla 
którego potrzeb zakupiono odpowie
dnią płytę na sceniczne deski. Działal
ność prowadzi tam kino “Premierowe” 
i obchodzący również jubileusz Dys
kusyjny Klub Filmy “Ekran”, które 
korzystają od niedawna z nowoczesnej 
aparatury dźwiękowej systemu “dolby 
stereo”. Teatralny holl wykorzystano 
jako galerię sztuki, w której wystawiają

była ulica Zwycięstwa i stąd głos jej 
mieszkańców był najdonioślejszy - 
skarżono się na kiepską nawierzchnię, 
która powoduje tworzenie się wielkich 
kałuż trudnych do przejechania, nie 
mówiąc już o ich przebyciu piechotą. 
Wyjaśnienia w tej sprawie składał 
specjalista od szkód górniczych 
kopalni “Chwałowice”. Stwierdził on, 
że mieszkańcy muszą uzbroić się w 
cierpliwość, w tym roku został 
wykonany remont instalacji 
wodociągowej (ukończono go w 
październiku) i dopiero w przyszłym 
roku można ruszyć z naprawą ulicy 
Zwycięstwa i bocznych.

Skargi dotyczyły też ulic Kożdoniów 
i Śląskiej; zanieczyszczenia stawów i 
budowy rond, zaś prezes miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej miał 
pretensje, że miasto nic nie zrobiło w 
kierunku odbudowy instytucji OSP w 
Chwałowicach.

Wszystkie skargi miały jedną 
wspólną cechą: oto nam
(chwałowiczanom) źle się dzieje, 
jesteśmy pokrzywdzeni, oszukani, bo 
oni (Zarząd Miasta) w ogóle nie 
interesują się naszym losem, wręcz 
przeszkadzają nam. I idąc dalej tym 
tropem wszystko co udało się w 
Chwałowicach zrobić, to nasza (Rady 
Dzielnicy) zasługa, a wszystko co 
pozostało nie zrealizowane, to wynik 
złej woli Zarządu Miasta. Słuchając 
tych wypowiedzi odnosiło się smutne 
wrażenie, że Chwałowice w ogóle nie 
czują się integralną częścią naszego 
miasta, a wszelkie kontakty z 
Rybnikiem są dla nich przykrym 
obowiązkiem, cały też czas muszą 
uważać, aby ich nasze miasto nie 
oszukało czy nie ograbiło, a już o 
jakiejkolwiek pomocy ze strony 
Rybnika nie mają co marzyć. Teraz 
wszyscy czekali na wypowiedź 
prezydenta, która okazała się być 
daleka była od tonu jego adwersarzy. 
Cała jego filozofia działania 
nastawiona była na wspólną pracę w 
25 dzielnicach, nikt tu nie był lepszy 
nikt gorszy. Poza wielkimi 
inwestycjami, jak wodociągi czy 
gazociągi, podejmowano także szereg 
lokalnych inicjatyw.
- Ta praca zjednoczyła nas i podczas 
gdy inni tracili czas na rozdrabnianie

wystawiają plastycy i fotograficy, tu też pracuje 
grupa malarzy nieprofesjonalnych pn. 
“Oblicza”, a także zespoły dziecięce: 
plastyczny i taneczny. Tu również 
można wypożyczyć kasetę wideo i za
mówić reklamę.

Teatr Ziemi Rybnickiej, który od 
1978 roku wchodzi w skład większego 
kompleksu jakim jest Rybnicki Ośro
dek Kultury jest organizatorem sta
łych, cyklicznych imprez. W tym roku 
odbyły się m.in. XXV Rybnickie Dni 
Literatury /od 1962 r ./, IX Silesian 
Jazz Meeting, IV Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr Dętych o “Złotą 
Lirę”, jubileuszowe Konfrontacje Fil
mowe.

Nagromadzenie imprez - imponują
ce. Sam teatr również ulega moderni
zacji, co wymuszone zostało upływa
jącym czasem i większymi wymaga
niami artystycznymi publiczności.

Wodewil “Cafe pod Minogą”, pre
zentujący charakterystyczny folklor 
warszawski, widzowie będą mogli 
obejrzeć 4 i 5 grudnia, zaś przedsta
wienie “jubileuszowe” odbędzie się 4

się (patrz Wodzisław), Rybnik 
stopniowo nadganiał wieloletnie 
zaległości inwestycyjne, ekologiczne 
itd.

J. Makosz sądził, a pozwoliły mu tak 
przypuszczać zarówno rezultaty 
wyborów samorządowych, jak i 
ustalenia listopadowych spotkań w 
dzielnicach, że filozofia ta została 
zaakceptowana i winna być 
kontynuowana. Spotkanie w 
Chwałowicach udowodniło, że 
dzielnica ta nie czuje się integralną 
częścią Rybnika i nie interesuje jej 
droga, którą podąża miasto. Dlatego 
zdaniem J. Makosza nastał czas, aby 
mieszkańcy Chwałowic podjęli męską 
decyzję odłączenia dzielnicy od 
Rybnika. Być może wtedy uda się 
zrealizować wszystkie postulaty

mieszkańców. Prezydent Rybnika nie 
może pracować pod ciągłym 
ostrzałem, nie jest też cudotwórcą i 
powiedział otwarcie, że przy 
możliwościach finansowych miasta 
zrealizowanie wszystkich postulatów 
tej tylko dzielnicy zajęłoby z góra 
trzydzieści lat. Zaraz po nim głos 
zabrał dyrektor kopalni “Chwałowice” 
Józef Dutkiewicz. Wyjaśnił złożoną 
sytuację kopalni - pogląd, że to 
właśnie ta kopalnia utrzymywałaby 
przyszłą gminę to grube 
nieporozumienie, kopalnia na wypłatę

grudnia o godz. 18.00. Wystąpi cała 
plejada gwiazd z Hanką Bielicką, Ro
manem Kłosowskim, Teresą Lipow
ską, Wiesławem Drzewiczem, Jare
mą Stępowskim, Tadeuszem Pluciń
skim na czele. Reżyseruje dyrektor 
"Syreny” Zbigniew Korpolewski, 
choreografia Ewa Kuklińaska.

Miejmy nadzieję, że w następnym 
roku, już nie jubileuszowym, teatr za
prezentuje równie dobrą formę, czego 
z okazji jubileuszu życzymy zarówno 
kierownictwu placówki, sponsorom, 
wśród których pominąć nie można 
Urzędu Miasta i nam - odbiorcom 
sztuki.

Nie tylko dorośli będą mogli uczest
niczyć w obchodach jubileuszu 30-le
cia Teatru Ziemi Rybnickiej, na
którą to uroczystość zjeżdża do Rybni
ka w pełnym składzie teatr “Syrena” 
z Warszawy. Dla najmłodszych wi
dzów “Syrena” wystawi “Calineczkę” 
- wodewil Macieja Staropolskiego we
dług baśni H. Ch. Andersena. Ten 
wspaniały pisarz, twórca cudownych, 
niepowtarzalnych baśni stał się najpo
pularniejszym Duńczykiem i zarazem 
jednym z najbardziej poczytnych pisa
rzy świata.

Do poznania wspaniałego świata ba
śni Andersena zapraszamy dzieci i 
młodzież w dniach 5.i 6 grudnia o 
godz. 9.00 i 11.30. Musical reżyseruje 
Jacek Medwecki. Wystąpi ponad 25 
aktorów. Na imprezy te w kasach tea
tru już można rezerwować bilety.

/b/,/róż/

“trzynastki” zmuszona 
była wziąć kredyt, a wszelkie prace, 
które wykonuje na zewnątrz, czyni 
kosztem niepłacenia miastu podatków. 
Po tej wypowiedzi już nikt nie miał 
ochoty na dalszą dyskusję. Wydawało 
się, że wszyscy są pod wrażeniem 
wypowiedzi prezydenta. Paradoksem 
jest, że mając wolną drogę w kwestii 
odłączenia, jakoś nikt nie kwapił się 
aby poprzeć ten wniosek, wręcz 
przeciwnie - po raz pierwszy w tym 
dniu do głosu doszli ludzie żądający 
opamiętania i opowiadający się za 
pełną integralnością z Rybnikiem. 
Można by rzec, że atmosfera powoli 
się uspokajała, gdyby nie 
przemówienie nowego
przewodniczącego Rady Dzielnicy J. 
Frelicha. Mówił on jak to dobrze żyło

się w Chwałowicach, gdy były one 
samodzielną gminą oraz przedstawił 
listę inwestycji, które należy w 
Chwałowicach zrealizować. Na 
absurdalność i niewykonalność 
postulatów z tej listy zwracali uwagę 
już sami chwałowiczanie. J . Frelich 
miał na to prostą receptę: zaprzestać 
budowy obiektów typu Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych i pieniądze 
dla Chwałowic się znajdą - postulat 
ten bardzo dziwnie brzmi w ustach 
członka komisji oświaty Rady Miasta.

Przy podsumowaniu tego spotkania

Jubileuszowe konfrontacje filmo
we w rybnickim DKF-ie trwają, po
woli zbliżając się ku końcowi - przed 
nami jeszcze tylko tydzień festiwalo
wych pokazów.

Bardzo ciekawe filmy, zwłaszcza dla 
kinomanów interesujących się obycza
jowością Dalekiego Wschodu, mogli
śmy obejrzeć 22 listopada. Pokazano 
wówczas japoński “Sandakan nr 8 ” i 
“Żegnaj moja konkubino” z Chin. 
Oba mają opinię skandalizujących - 
“Sandakan nr 8 ” to historia prostytut
ki, “Żegnaj moja konkubino ” mówi o 
miłości homoseksualisty, rywalizują
cego o ukochanego z kurtyzaną. Rze
czywiście seks, pożądanie, zajmują 
istotne miejsce w obu obrazach, ale te 
namiętności przynoszą ból, rozpacz, 
cierpienie. Erotyka nie daje szczęścia, 
a miłość zadaje najgłębsze, śmiertelne 
rany. W filmie “Żegnaj moja konkubi
no ” w burzliwej historii Chin zatraca
ją  się wszystkie wartości - przyjaźń, 
lojalność, piękno. W japońskim “San
dakanie” zawodzi rodzina, ojczyzna, 
zebrane w poniżeniu pieniądze nie 
mają żadnej wartości, ale pozostaje 
przyjaźń dwóch kobiet, łączność mię
dzy pokoleniami, głęboka bliskość lu
dzi, których połączył przypadek. Mogliśmy

nasuwa się kilka smutnych refleksji. 
Na spotkaniu zabrakło w ogóle ludzie 
młodych, czyli z góry można założyć, 
że sprawy którymi żyje dzielnica ich 
nie interesują. Przeważali starsi - 
przyszli oni rozgoryczeni i 
prawdopodobnie rozgoryczeni 
wyszli, sądząc, że oto miasto nie robi 
nic, aby zreperować ich zniszczoną 
drogę, a wydaje pieniądze na różne 
niepotrzebne rzeczy.

Przedstawmy te “zbytki”: to coraz 
większe dopłaty do szkół, w których 
uczą się nasze dzieci, do szpitali w 
których się leczymy, do mieszkań, w 
których mieszkamy, do autobusów, 
którymi dojeżdżamy do pracy, 
to modernizacja targowiska, 
skrzyżowań itd. Wszystko to, z uwagi 
na
coraz niższe dotacje państwa, 
zwiększa wydatki miasta. 
Wywiązywanie
się z tych zadań przychodzi z coraz 
większym wysiłkiem, tutaj nie ma co 
liczyć na poklask, gdyż każdy z nas 
uważa, że bezpłatna nauka to nasz 
przywilej, leczenie się nam należy itd. 
Mało kto wie, że same kwoty tylko 
na oświatę i służbę zdrowia liczone są 
w setkach miliardów, podczas gdy 
na “widoczne gołym okiem” 
inwestycje: typu remont dróg, 
wodociągi,
gazociągi, oświetlenie ulic przeznacza 
się około sto miliardów w rozbiciu na 
26 dzielnic. Mając taką kwotę, nawet 
przy bardzo wielkich chęciach - a tych 
w mieście nie brakuje - trudno wiele 
zwojować. Dlatego też każdy, kto 
sądzi, że można bezkarnie grać na 
ludzkich emocjach i żądać rzeczy 
niemożliwych do wykonania, musi 
mieć cywilną odwagę by powiedzieć, 
że w przypadku usamodzielnienia 
nowa gmina przejmie wszystko: i te 
rzeczy widoczne, ale przede 
wszystkim te mniej widoczne, za to 
bardzo kosztowne i wtedy skończy się 
sztuka ustawiania w ciągłej opozycji 
do wszystkiego wiedząc, że i tak 
znajdzie się ktoś, kto za nas wszystko 
zrobi, a zacznie się okres 
niepopularnych decyzji i ciągłego, 
codziennego zmagania się z 
trudnościami.

JACEK RECLIK

Mogliśmy obejrzeć dwa głębokie, praw
dziwie poruszające filmy, z których - 
mimo straszliwie długiego czasu pro
jekcji - prawie nikt nie wychodził. 
Szkoda tylko że tyle było na sali pu
stych foteli, choć w kasie te miejsca 
zaznaczono jako wykupione - zapew
ne posiadacze karnetów nie wytrzyma
li kinowego maratonu i zrezygnowali z 
pójścia na projekcję. Plan konfrontacji 
jest imponujący - czternaście dni, co
dziennie dwa pokazy, co w sumie 
może trwać nawet siedem godzin - i 
nie ma chyba osoby, która by to w ca
łości zniosła. Większość widzów to 
młodzież, często dojeżdżająca autobu
sami, która z konieczności wychodzi 
po pierwszej projekcji, by dotrzeć do 
domu. Słyszałam wiele opinii rozżalo
nych młodych ludzi, którzy kupili kar
nety, a w najlepszym wypadku mogą 
obejrzeć połowę filmów - te, które wy
świetla się jako pierwsze. Lepiej było 
rozciągnąć konfrontacje w czasie tak, 
by jednego dnia pokazywano jeden 
film, a święto rybnickiego DKF-u ob
chodzić przez pół roku, z projekcją np. 
co wtorek. Myślę, że kinomani wów
czas obejrzeliby w spacerowym tempie 
więcej niż teraz, zmuszeni do filmo
wego sprintu. K. MICHALAK
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W Teatrze Ziemi Rybnickiej

Jubileusz z “Syreną”
Główne uroczystości jubileuszowe w Teatrze Ziemi 

Rybnickiej, który obchodzi w tym roku 30-lecie działal
ności, zaplanowano na ostatni miesiąc roku.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Chwałowicach: w środku od lewej 
siedzą wiceprezydent J. Kogut, prezydent J. Makosz i przewodniczący 

poprzedniej Rady Dzielnicy R. Szymański Zdj.:jack.

Kino dla
zmotoryzowanych ?

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Schody poezji

ODROBINĘ HUMORU 
NA CO DZIEŃ

Z przyprawą żartu, błazeństwa, sa
tyry, /Jeszcze się mnie podoba poezja/ 
Jej znakomitość wtedy się docenia. - 
mądrze pisał Czesław Miłosz. I roz
myślam nad wierszami, które mi nad
syłają głównie młodzi autorzy, a one 
poważne, ciemne, ponure. Kochani, 
czy wokół na pewno nie ma powodów 
jeśli nie do radości, to przynajmniej do 
uśmiechu? Czy aby nie idziecie na ła
twiznę, niemal wyłącznie rozdzierając 
szaty nad sobą, kwiatem i światem /na
wet latem/? Dlatego ucieszyła mnie 
prośba Ali z II LO o podanie zasad 
konstrukcji LIMERYKU. Proszę bar
dzo! Zacznę od przykładu /autor: Mor
ris Bishop, tłumacz: Stanisław Barań
czak/:

Poetessa z mia
steczka Ithaca

/Stan New York/
zakrzyknęła: “I taka

Jak ja dusza - nie w
ciele słowika

Czy innego pasiko
nika,

W każdym razie
ptaka - ale ssaka?!

Jak widać - smucić się można na we
soło, a w limeryku nawet wypada! 
Gatunek ten nie wprowadza żadnych 
ograniczeń tematycznych: miłość i

śmierć, dusza i ciało, kosmos i ludzie 
oraz inne stworzenia. Jeden tylko wa
runek: limeryk musi być wesoły tym 
rodzajem humoru, który określamy 
jako nonsensowny. Wystarczy spojrzeć 
na świat od strony podszewki - wtedy 
“ptak jest kwiatem, który oderwał się 
od łańcucha łodygi i uleciał, człowiek
- czworonogiem służącym na dwóch 
łapach, dom - olbrzymim kapeluszem, 
pod który chronimy się przed słońcem, 
a krzesło przyrządem na czterech no
gach dla kaleki, co ma tylko dwie” / 
przykłady G. K. Chestertona/. Humor
- czysty, absurdalny, nonsensowny 
musi być pozbawiony motywacji. Sens 
nonsensu tkwi w jego bezinteresowno
ści /przeciwnie niż np. w satyrze/. 
Chyba że chcemy wziąć odwet na sa
mym istnieniu - wtedy piszemy śmie
szniejszy wiersz metafizyczny. Ostat
nie zdanie zawiera pogląd Stanisława 
BARAŃCZAKA, autora wielu oka
zów poezji nonsensownej /jak “bio
grafioły”, “geografioły”, “zoologofio
ły” - no, po prostu FIOŁY/ oraz świet
nej antologii niepoważnej poezji an
glojęzycznej pt. “Fioletowa krowa”. 
Polecam!

Budowa limeryku jest prosta: pięć li
nijek o rymach aabba, linijki o rymach 
“a” mają zwykle po trzy stopy akcentowe

akcentowe, a wersy “b” po dwie. Za klasy
kiem poezji nonsensu, Edwardem LE
AREM, utarło się, że pierwszy werset 
powinien przedstawiać bohatera, jego 
główną cechę lub miejsce, skąd po
chodzi.

Teraz przykład limeryku made in 
Rybnik. Jego autorem jest Andrzej 
OGRODNIK /do którego wierszy je
szcze w “Schodach poezji wrócę”/: 
UROZMAICENIE 
Pewien znany radziecki generał 
Stękał wciąż, że mu upał doskwierał 
Za staraniem więc Berii 
Poznał urok Syberii,
Gdzie ze smutkiem ordery przecierał

I na koniec metalimeryk, czyli ano
nimowy “Limeryk o limeryku” z “Fio
letowej krowy” /w przekładzie Barań
czaka - proszę zwrócić uwagę na hu
mor zawarty w niby nieudanym, a w 
gruncie rzeczy kunsztownym rymie/: 
Przez połacie obydwu Ameryk 
Wysyłają oba płuca me ryk:
Niech ktoś, mędrzec czy chłop, ra- 
Czy nauczyć mnie popra - 
Wnie rymować, bo piszę limeryk!

GRZEGORZ WALCZAK

Wystawa prac Zbigniewa Solarskiego

Sztuka "kowala"
“Kowal" - taki tytuł nosi wystawa 

Zbigniewa Solarskiego otwarta 18 li
stopada na I piętrze centrum handlo
wego przy ul. Sobieskiego 18. Prosty 
“Kowal”, ponieważ artysty nie intere
suje “łyk szampana, szuranie obcasa
mi i wymiana znaczących spojrzeń ”, 
jak napisał w “słowie od autora”, lecz 
budzenie świadomości, która “w wielu

karzeł wpatrzone w czarodziejska 
kulę. Trudno te obrazy nazwać pogod
nymi czy optymistycznymi, są raczej 
niepokojące i niezwykłe.

Zupełnie inne są zdjęcia, wykonane 
przez tego samego autora. Przedsta
wiają ulice i place Rybnika, bazylikę, 
są wśród nich także czarno-białe, wy
raziste portrety. Fotografie miasta, 

zwłaszcza kościoła, są 
pełne światła, słońca, 
koloru.

Zbigniew Solarski 
wypowiada się w bar
dzo licznych formach - 
maluje, rysuje, rzeźbi, 
fotografuje, pisze 
wiersze, zajmuje się 
też ceramiką. Jest au
torem grafiki, którą w 
październiku delegacja 
rybniczan przekazała 
Janowi Pawłowi II.

Interesującą, choć 
nieco zagubioną we 
wnętrzach sklepu 
ekspozycję prac So
larskiego można 
oglądać przy Sobie
skiego 18 do osiem
nastego grudnia.

KLAUDIA 
MICHALAK

Dział sztuki sakralnej obejmuje 
swym zasięgiem twórczość od staro
żytności aż po dzień dzisiejszy. Jest to 
więc dział bardzo rozległy i różnorod
ny. 18 listopada fakultet humanistycz
ny kl. IVa z LO ss. Urszulanek z s. 
Marią Elżbietą Peplińską spróbował 
przybliżyć nam problem sacrum w

uczniowie p is z ą

S a c r u m  
w  s z t u c e

sztuce na sesji uczniowskiej poświęco
nej religii i jej wpływom na twórczość 
artystyczną. Dodatkowym elementem, 
który podniósł wartość sesji, było po
ruszenie problemu wpływu religii na 
człowieka. Oto tytuły niektórych refe
ratów wygłoszonych na sesji: “Zna
czenie i rola ikony w sztuce prawo
sławnej”, “Antyczne korzenie sztuki 
Bizancjum ”, “Funkcja profetyczna li
teratury ”, “Teologia słowa literackie
go ”, “Literatura i wiara ”, “Religia a 
wolność człowieka ”.

Oprócz tego zorganizowana została 
z pomocą s. Moniki Zdunek wystawa 
związana z tematem sesji. Zgromadzo
no na niej liczne ryciny, zdjęcia, szkice 
zabytków sakralnych.

Korzystając z fragmentu jednego z 
referatów przytoczę na zakończenie 
słowa papieża Jana Pawła II: “Kościół 
potrzebuje sztuki. Potrzebuje je j do 
przekazywania swego orędzia. Kościół 
potrzebuje słowa /.../”

z nas jest jeszcze uśpionym kamie
niem ”.

Wystawa prac tego twórcy składa się 
z dwóch części - malarskiej i fotogra
ficznej. Obrazy Solarskiego są mono
chromatyczne, utrzymane w gamie 
niebieskości, która nadaje im charak
ter sennej wizji. Nastrój snu tworzy 
również to, co te płótna ukazują - bu
kiet z kwiatów-oczu, dziecięcy wózek 
nad jeziorem w górskim pustkowiu, 
rozdarta, krwawiąca roślina, dziecko-

Elżbieta WYGNOŁ 
uczennica Liceum ss. Urszulanek

j N a K raw czyka za darm o  j
Dwu pierwszym osobom, które dziś, tj. w piątek 25 listopada zgłoszą się  

do Art Cafe, ul. Sobieskiego 11 z aktualnymi egzemplarzami 
“Gazety Rybnickiej”, agencja ART-FART 

funduje podwójne zaproszenie na koncert Krzysztofa KRAWCZYKA,  
który odbędzie się 30 listopada o godz. 18.00 w Domu Robotniczym 

w Leszczynach-Czerwionce.

Książę
Mieszko
Trzeci witraż z chóru bocznego ko

ścioła misjonarzy przy ul. Kościuszki 
przedstawia pierwszego historycznego

RYBNICKIE WITRAŻE
władcę Polski z dynastii piastowskiej - 
księcia Mieszka I. Władca ten w 966 
roku przyjął chrzest i doprowadził do 

przyłączenia Polski 
do grupy chrześci
jańskich krajów 
Europy. Dlatego 
rok ten uznano za 
symboliczną datę 
chrztu Polski. Po 
chrzcie księcia i 
jego dworu na na
sze ziemie przyby
wały liczne misje, 
które chrystianizo
wały mieszkańców 
dawnej Polski.

Autor projektują
cy witraż oparł się 
na wyobrażeniu 
Mieszka I z obrazu 
krakowskiego ma
larza Jana Matejki. 
Ten rybnicki witraż 
jest sygnowany sło
wami: “Dar Anne
lies Morawietz- 
Walla”.

Tekst i zdj.: 
MAREK 

SZOŁTYSEK

KINA
“APOLLO”
25 i 27 listopada, godz. 17.00, 19.15,
26 listopada, godz. 15.30, 17.30 
“WILK”, prod. USA
28-29 listopada, godz. 17.00 i 19.00, 
30 listopada godz. 17.00, 1 grudnia 
godz. 17.00 i 19.00, "SPEED", prod 
USA
“PREMIEROWE” przy TZR 
25 listopada, godz. 17.00 i 19.00 
“WŚCIEKLE PSY”, prod. USA /od 
lat 18/ cena 30.000.-zł 
DKF “EKRAN” przy TZR 
Poniedziałek, 28 listopada, godz. 
18.00 “08/15” cz. II “FRONT” i cz. III 
“KAPITULACJA”, reż. P. May /łącz
ny czas seansu 3 godz. 15 minut/ 
Wtorek, 29 listopada, godz. 18.00, 
“UCIECZKA”, cz.I i II, prod. ZSRR, 
reż. Akow/Naumow, /łączny czas se
ansu 2 i pół godziny/
Środa, 30 listopada, godz. 18.00 
“POJEDYNEK NA SZOSIE”, 
prod.USA, reż. S. Spilberg, “EGZOR
CYSTA 2 i pół”, prod.USA, reż. B. 
Logan /łączny czas seansu 3 godziny/ 
Czwartek, 1 grudnia, godz. 18.00 
“TOM JONES”, prod. ang. reż. T. Ri
chardson, “WILK”, prod. USA, reż.

ZAPROSZENIE 
NA KONCERT

W czwartek 1 grudnia o godz. 18.00 
w rybnickim muzeum odbędzie się 
koncert muzyki kameralnej przy świe
cach. Jego wykonawcami będą ucznio
wie Państwowej Szkoły Muzycznej I i 
II stopnia w Rybniku. Zagrają oni 
utwory Dvorzaka, Gadego, Dancela, 
Stamitza, Kodaya. Usłyszymy duety, 
tria i kwartety w różnych połączeniach 
instrumentów smyczkowych i forte
pianu, które stanowią wyróżniające się 
pozycje spośród szkolnego repertuaru 
uczniów.

Zainteresowanych zapraszamy. 
Wstęp wolny.

M. Nichols /łączny czas seansu 4 
godz. 15 minut/
Piątek, 2 grudnia, godz. 18.00 “THE 
DOORS”, prod. USA, reż. O. Stone, 
“TOTAL BAŁAŁAJKA SHOW”, 
prod. fin., reż. A. Kaurismaki /łączny 
czas seansu 3 godz. 15 min./ 
“WRZOS” - Niedobczyce 
Niedziela, 27 listopada, godz. 17.00 
“WŚCIEKŁE PSY”, prod. USA 
"ZEFIR'’ Boguszowice 
27 listopada - 1 grudnia, godz. 17.00 
i 19.00 “ZŁOTO DLA NAIWNYCH”, 
prod. USA
“WAWEL”- Rydułtowy
26 - 27 listopada, godz. 16.30 i 19.00,
“KOCHAM KŁOPOTY”, prod. USA

SPEKTAKLE
Teatr Ziemi Rybnickiej 
Sobota, 26 listopada, godz. 18.00, 
Abraham: “BAL W SAVOY’U” - ope
retka w wyk. Państwowej Operetki 
Śląskiej z Gliwic, cena 90.000.-zł

SPOTKANIA 
Dom Kultury - Niedobczyce 
Poniedziałek, 28 listopada, godz. 
14.30, spotkanie barbórkowe Ligi Ko
biet KWK “Rymer”, występ grupy 
“Nie dajmy się” z Wodzisławia Śl. 
Wtorek, 29 listopada, godz. 15.00 
Dzień Górnika sekcji emerytów KWK

TAŃCE
Sobota, 26 listopada, Kamień - re
stauracja “Olimpia” godz. 20.00, bal 
andrzejkowy z udziałem miss babć i 
mistera dziadków
Niedziela, 27 listopada, Mała Scena 
Rybnicka
Spotkanie przy blasku świec i rytmach 
z lat 60-tych i 70-tych, godz. 17.00 - 
22.00, cena 40.000.-zł

DYSKOTEKI
_________________________

Piątek, 25 listopada, restauracja 
“Olimpia”, godz. 20.00 - 2.00, cena 
30.000.-zł
Sobota, 26 listopada, MAŁA SCENA 
RYBNICKA, godz. 19.00 - 1.00, 
KINO “APOLLO”, godz. 20.00 i 2.00

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



O TRADYCJI, RODZINIE 
I ŻYCIU PRZED SIA

Popularna definicja mówi: “etno
grafia, etnologia, antropologia spo
łeczna, ludoznawstwo - nauka o ży
ciu, obyczajach, kulturze material
nej i duchowej różnych ludów” /Wł. 
Kopaliński/. Wiadomość, że w Ryb
niku mieszka osoba od lat zajmują
ca się zawodowo tą dziedziną nauk o 
człowieku, zelektryzowała mnie zu
pełnie. Wybrałem się na rozmowę z 
IRENĄ BUKOWSKĄ-FLOREŃ
SKĄ nie tylko po to, by ją poznać 
osobiście. Przede wszystkim po to, 
by się czegoś więcej dowiedzieć o 
współczesnym Śląsku i Ślązakach, 
rybniczanach i Ziemi Rybnickiej.

- Jak wyglądają pani związki ze 
Śląskiem i z Rybnikiem?

- Urodziłam się w Chorzowie i z 
tego punktu widzenia jestem Ślązacz
ką. Dziadkowie po plebiscycie przyby
li na Śląsk, żeby uczyć śląskie dzieci. 
Po 1945 rodzice znowu tu wrócili. Od 
tego czasu jako rodzina tu mieszkamy, 
pracujemy, rodzimy dzieci, wszyscy 
czujemy się Ślązakami. W Rybniku 
mieszkam od 20 lat. Po dwunastolet
niej pracy w muzeum w Zabrzu krótko 
pracowałam w muzeum wodzisław
skim. Od 1973 do 1978 roku kierowa
łam muzeum w Rybniku.

- Jaki byl pani wpływ na kształt f i
zyczny i naukowy tej placówki?

- Najpierw postarałam się o wykwa
terowanie z budynku placówki 
ORMO. Zleciłam pełną inwentaryza
cję architektoniczną ratusza, przepro
wadziłam pierwszą fazę remontu kapi
talnego głównego budynku, powstały 
plany przyszłej rozbudowy obiektu 
pod kątem całościowego użytkowania 
go przez muzeum. Od strony meryto
rycznej zorganizowałam katalogi oraz 
inwentarze i przeprowadziłam pełną 
dokumentację zbiorów. Wtedy też zo
stały rozpoczęte badania naukowe. Po 
obronie doktoratu proszono mnie o 
wykłady na uniwersytecie, a mnie po
ciągało i środowisko akademickie i na
uczanie młodzieży. Ponieważ z Rybni
ka nie chcieli mnie zwolnić, stanęło na 
tym, że na pół etatu będę kierować 
Działem Historii i Kultury Regionu w 
muzeum. I tak jest do dzisiaj.
- Do jakiego stopnia czuje się pani 
związana z Ziemią Rybnicką?
- Przede wszystkim wiążą mnie z nią 

prace badawcze. Od 1978 roku zorga
nizowałam tutaj osiem obozów nauko
wych pod ogólnym tematem “Funkcje 
tradycji we współczesnych społeczno
ściach śląskich ” W czasie badań terenowych

nowych razem ze studentami badałam 
wszystkie tradycyjne zagadnienia et
nografii: strukturę ludności /rodzima - 
napływowa/, budownictwo, wnętrza 
mieszkalne, życie młodzieży, stroje, 
zwyczaje rodzinne i doroczne, nieco 
mniej zagadnienia historyczne, bo do 
tego nie czułam się powołana. Z doku
mentów pisanych wykorzystywaliśmy 
kroniki rodzinne i parafialne, także 
miejscowości - jeśli istniały - oraz pa
miątkowe zdjęcia. Niektóre eksponaty 
trafiały do muzeum. Wszystkie bada
nia były prowadzone w oparciu o spe
cjalnie przygotowywane 
kwestionariusze, a kopie 
naszych prac nieodpłatnie 
przekazywałam muzeum.
Te materiały są zastrzeżo
ne autorsko, co znaczy, że 
do przyszłych opracowań 
mogą je wykorzystywać 
wyłącznie ich autorzy. Ze
brane w nich fakty wyma
gają znajomości celu tych 
badań, do ich interpretacji 
zresztą trzeba mieć umie
jętność antropologicznego 
sposobu myślenia. Z tych 
materiałów powstało oko
ło dwudziestu prac magi
sterskich pod moim kie
runkiem, wśród nich opra
cowania organizacji spo
łeczno-kulturalnych oraz 
instytucji działających w 
Rybniku, m.in. dwukrot
nie opisano Rybnicki 
Ośrodek Kultury, twór
czość malarzy i rzeźbiarzy 
/Karwot, Holesz, Rak/. Jest cała seria 
prac o parafiach i jej funkcjach w ży
ciu społecznym i kulturalnym, w tym o 
parafii św. Antoniego. Z Rybnikiem 
wiążą mnie również konferencje nau
kowe organizowane od 1980 roku 
przez Rybnicki Ośrodek Kultury i mój 
Zakład Nauk Społecznych. Ich pomy
słodawczynią była Krystyna Piasecka, 
dyrektor TZR. Wydział Kultury miasta 
Rybnika oraz muzeum dofinansowują 
te konferencje, których plon zostanie 
zebrany w cyklu książek pt. “Wspól
nota i odrębność regionalna ”. W tym

roku ukazał się pod moją redakcją 
pierwszy tom, w którym zebrałam wy
stąpienia o tradycji i odrębności regio
nalnej, wartościach symbolicznych i 
ludycznych Śląska, w tym Ziemi Ryb
nickiej.

Z Rybnikiem wiążą mnie jeszcze 
kontakty ze środowiskiem kulturalnym 
i z nauczycielami, choć moje odejście 
na uniwersytet trochę je rozluźniło.

- Podczas swoich badań nauko
wych miała pani z pewnością okazję 
zetknąć się z życiem, obyczajami, kul
turą materialną i duchową ludzi w

różnych regionach Polski. Jak na 
tym tle wypadają swoiste cechy mie
szkańców Ziemi Rybnickiej?

- Jeszcze jako studentka zinwentary
zowałam 300 drewnianych chałup w 
miejscowości Skotniki pod Krako
wem, z czego powstało moje magiste
rium o ich architekturze i urządzeniu 
wnętrz. Co roku w czasie wakacji za
rabiałam jako badacz sztuki ludowej 
na obozach naukowych, które prowa
dził profesor Reinfus. W ten sposób 
przeszłam pieszo Krakowskie, Lubel
skie i Rzeszowskie. Cechy kulturowe 
rdzennych mieszkańców Ziemi Ryb
nickiej są takie same jak na terenie ca
łego Śląska. Wyróżnia ich bardzo 
mocne poczucie odrębności regional
nej i przynależności do swojej grupy, 
co warunkuje poczucie odrębności w 
stosunku do ludzi napływowych. Każ
dego Ślązaka cechuje także silna świa
domość tożsamości kulturowej wspól
noty oraz przywiązanie do tradycji. 
Gwara śląska jest tu elementem wiążą
cym, wyrównującym różnice warstwo
we. Śląska inteligencja nawet w dru
gim i trzecim pokoleniu, chociaż w 
biurze mówi językiem literackim, to z 
okazji urodzin, jubileuszy czy innych 
spotkań w rodzinie mówi gwarą - wte
dy nikt nie jest lepszy, bo żoden se nie 
myśli, co to on nie jest.

- Problem funkcji tradycji we 
współczesnym życiu Ślązaków często 
powraca w pani pracach. Dlaczego?

- Przywiązanie do tradycji na Śląsku 
oznacza aprobatę pewnych wzorów 
zachowań, utrwalonego systemu war
tości, który narodził się w odległej 
przeszłości. Ludzie tutaj często nawet 
nie zdają sobie sprawy z tego, że tra
dycja jest ich chlebem powszednim. 
To właśnie ona spaja tę ludność, na 
niej opiera się trwałość śląskości na 
tym terenie. Najsilniej ugruntowane 
tradycje występują w kulturze społecznej

społecznej i duchowej. Jeśli o tym się wie, ła
twiej wytłumaczyć, dlaczego postawy i 
potrzeby Ślązaków są takie, a nie inne.

- Jak w pani oglądzie rysuje się hie
rarchia wartości współczesnego Ślą
zaka?

- Poruszył pan fascynujący problem. 
Hierarchii wartości na Śląsku poświę
ciłam w całości jeden z obozów nau
kowych. Po nim powstała znakomita 
praca magisterska jednego z moich 
studentów o hierarchii wartości w ślą
skiej rodzinie górniczej na przykładzie 
Niedobczyc. W swojej pracy habilitacyjnej

habilitacyjnej - opartej na materiałach i bada
niach /. lat 1979 - 80 - wyróżniłam 
cztery najważniejsze jej elementy. Są
dziłam wtedy, że Ślązacy najwyżej ce
nią dobrą organizację życia - w rodzi
nie, w pracy, w społeczności. Składają 
się na nią m.in. także właściwa struk
tura społeczna, autorytety, ład, czy
stość, estetyka otoczenia. Na drugim 
miejscu znalazły się normy społeczno- 
obyczajowe oraz życie religijne, na 
trzecim - praca jako dobrze i rzetelnie 
wykonywane działanie, na czwartym - 
stan posiadania. W wyniku badań tere
nowych przeprowadzonych na obozie 
w 1990 roku doszłam do wniosku, że 
układ w hierarchii jest inny, a na 
pierwszym miejscu wśród wartości ce
nionych przez Ślązaków znajduje się 
stan posiadania. Obecnie uważam, że 
jest jeszcze inaczej. To jest złudne, że 
stan posiadania jest tak wysoko cenio
ny. Błędnie odczytaliśmy faktyczne 
preferencje Ślązaka. Dla niego nie ma
jątek, ale rodzina, człowiek jest naj
ważniejszy! Piszę o tym w swoich 
ostatnich pracach. Tu uważa się, że tak 
jak w rodzinie każdy ma swoje okre
ślone zadanie, z którego powinien do
brze się wywiązywać, tak w naszym 
kraju “jedni są od zawiadowania /rzą
dzenia/, a drudzy od pracy, za którą się 
każdemu coś należy”. Wszyscy powin
ni dobrze wykonywać to, na czym się 
znają, bo jak się ktoś nie zno, to niech 
nie robi.

- Co miało wpływ na tak zasadniczą 
zmianę widzenia hierarchii wartości 
u Ślązaków?

- Myślę, że pogłębienie badań. Nie 
wystarczy zbieranie informacji, opinii, 
wypowiedzi Ślązaków o sobie. Etno
log musi sobie stawiać dodatkowe py
tania, np. dlaczego ten stan posiadania 
jest taki ważny, czym to jest uwarun
kowane? W swoich badaniach zato
czyłam wielkie koło. Badanie sztuki

ludowej na Śląsku doprowadziło mnie 
do szerszego tematu całej społeczności 
oraz zmian społeczno-kulturowych, 
które w niej zachodzą. Ostatnie lata to 
znów powrót do człowieka jako człon
ka społeczności, który wytwarza i 
użytkuje kulturę. Pogłębienie badań, 
stawianie dodatkowych pytań dopro
wadziło mnie do przekonania, że to ro
dzina i człowiek są tutaj najważniej
szym składnikiem hierarchii wartości.

- Jak do tej hierarchii wartości od
noszą się oceny Ślązaków, którzy wy
jechali do Niemiec?

- Pod tym względem najbardziej na
pięta sytuacja panuje na Opolszczy
źnie. Głównym motywem emigracji 
ostatnich lat było dążenie do podnie
sienia poziomu materialnego życia ro
dziny. Można tam zaobserwować nieu
stającą rywalizację o to, czyja rodzina 
jest lepiej zorganizowana. Stan posia
dania jest tylko zewnętrznym wykła
dnikiem stopnia jej zorganizowania. 
Ma on służyć zresztą wygodzie życia, 
“bo ja po to pracuję, żebym z tego 
miał efekt”. To przekonanie jest jed
nym ze składników śląskiej filozofii 
życia, którą tu się określa jako życie 
przed sia, co znaczy wśród rodziny, w 
swoim domu, na swoim podwórku.

- Taka śląska wersja angielskiego 
my house is my castle?

- W pewnym sensie tak: to jest moje 
życie i tobie wara od niego. Na przy
kład jeśli dzieci są już dorosłe - za
mężne, żonate - to panuje tendencja do 
życia w odrębnych mieszkaniach. Na
wet mieszkając w jednym domu, mat
ka bardzo rzadko prowadzi wspólną 
kuchnię z dziećmi. W Rybnickiem to 
się zdarza, ale generalnie na Śląsku 
ona se żyje przed sia, myśląc tak: u 
siebie to ja sie uwarza, co jo chca, a 
nie to, co musza. Daje w ten sposób 
sygnał, że traktuje dzieci jako dorosłe. 
Śląskie życie przed sia to takie dbanie 
o wzajemną niezależność.

- Czy podczas badań terenowych 
zdarzyło się, że życie panią zaskoczył
o?
- Owszem, zauważyłam tutaj jedną 

rzecz, która nie występuje gdzie in
dziej na Śląsku. W okolicach Popielo
wa zauważyłam, że chlewiki czy gara
że w pobliżu domów ludzie przerabia
ją  na bardzo porządne mieszkania z 
kuchnią, łazienką, podłączone do c.o, 
w których mieszkają starsi rodzice - na 
wycugu - to nie jest masowa sprawa, 
ale występuje - szczególnie w kierun
ku z Rybnika na Wodzisław.
- I ostatnie pytanie. Jest pani osobą 

bardzo zajętą i trudno uchwytną. Jak 
godzi pani tyle różnych zajęć i jakie 
ma pani plany na przyszłość?
- Mój główny zamiar to napisać książ
kę o rodzinie śląskiej. Być może bada
nia uzupełniające będę prowadziła w 
Zabrzu. Rzeczywiście, trudno mnie 
zastać w domu. W tym roku oprócz 
normalnych zajęć zawodowych brałam 
udział w ośmiu konferencjach nauko
wych w całej Polsce, w tym w sześciu 
międzynarodowych. Na każdą z nich 
trzeba było przygotować referat. Ale 
już od początku swoich prac nauko
wych jedną nogą stałam w etnologii, a 
drugą w socjologii i historii sztuki. 
Dzisiaj te interdyscyplinarne zaintere
sowania procentują nie tylko w posta
ci współpracy z etnologami, ale i so
cjologami, politykami społecznymi 
czy ekologami. Ich odbiciem jest mój 
udział w konferencjach czy publikacje 
naukowe. Muszę się przyznać, że wie
le koncepcji i pomysłów moich refera
tów rodzi się w autobusie na trasie 
Rybnik - Cieszyn i z powrotem. Na 
swój prywatny użytek nazywam to “ra
dosną twórczością autobusową”.
- Bardzo dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadził: 
GRZEGORZ WALCZAK

Prof. dr hab.
IRENA BUKOWSKA- 

FLOREŃSKA
- etnolog, kierownik Zakładu Nauk 

Społecznych i dyrektor Instytutu Nauk 
Społecznych i Nauk o Kulturze Uni
wersytetu Śląskiego, filii w Cieszynie. 
Kierownik Działu Historii i Kultury 
Regionu muzeum w Rybniku. Członek 
Komisji Etnograficznej Polskiej Aka
demii Umiejętności oddziału w Krako
wie, Komisji Studiów nad Przyszłością 
Górnego Śląska PAN w Katowicach, 
Rady Naukowej Europejskiego Cen
trum Studiów Regionalnych i Etnicz
nych w Bydgoszczy, Polskiego Towa
rzystwa Ludoznawczego, Komisji Na
ukowej Międzynarodowego Towarzy
stwa Sztuki Ludowej w Wiedniu.

Studiowała etnologię na Uniwersy
tecie Jagiellońskim m. in. pod kierun
kiem prof. Kazimierza Dobrowolskie
go i Kazimierza Moszyńskiego. Od 34 
lat pracuje w muzeach: najpierw w 
Zabrzu, potem krótko w Wodzisławiu i 
do dzisiaj w Rybniku /w latach 1973 - 
1978 kierowała tą placówką/. Od 
1976 roku pracownik naukowy cie
szyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego.

Od 1992 roku profesor nadzwyczajny.
Autorka książek: “Twórczość pla

styczna w środowiskach robotniczych 
Górnego Śląska na przykładzie rzeźby 
w węglu w XIX i XX wieku”, Bytom 
1987 /na podstawie pracy doktorskiej 
z 1976 roku/ oraz “Społeczno-kulturo
we funkcje tradycji w społecznościach 
industrialnych Górnego Śląska ”, Ka
towice 1987 /praca habilitacyjna/. Au
torka wielu artykułów i opracowań 
naukowych, m.in. redaktor książki 
“Śląskie zabawy i uciechy ”, Katowice 
1991 oraz redaktorka serii wydawni
czej pt. “Wspólnota i odrębność regio
nalna ”, której tom I ukazał się w roku 
bieżącym w Rybniku. Seria jest plo
nem rybnickich konferencji nauko
wych, odbywanych tutaj od 1980 roku 
pod ramowym tytułem “Z tradycji kul
turowej i historycznej Śląska ”. Inicja
tor i redaktor “Zeszytów Rybnickich ”, 
wydawanych przez muzeum w Rybni
ku, z których ukazał się zeszyt I pt. 
“Zamek rybnicki” Idziego Panica i 
Witolda Iwanka oraz zeszyt II pt. 
“Maksymilian Basista ” autorstwa In
nocentego Libury.

Etnolog Irena Bukowska-Floreńska /w środku/ w czasie badań terenowych

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



O d statusu  
po p raw n ą och ron ę

W dniach 17-18 listopada w Ryb
niku odbywało się posiedzenie Za
rządu Krajowej Rady Komendan
tów Straży Miejskich. Z tej okazji 
zawitali do Rybnika prefekci regio
nalni SM na czele z Witoldem Kru
piarzem - prefektem Krajowej Rady 
Komendantów. Obecny był także 
Cezary Gołota z Wyższej Szkoły Po
licji w Szczytnie.

Porządek obrad był bardzo bogaty. 
Przewidziano między innymi zaopi
niowanie projektu ustawy o strażach 
gminnych, sprawozdania komisji legi
slacyjnej, szkoleniowej, rewizyjnej

oraz opracowanie projektu stowarzy
szenia Krajowej Rady Komendan
tów. Funkcjonariusze znaleźli także 
czas, aby odpowiedzieć na pytania 
prasy.

O parę słów pozjazdowej refleksji 
poprosiliśmy członka zarządu KRK, a 
jednocześnie komendanta SM w Ryb
niku Ryszarda SADOWSKIEGO.
- Podczas konferencji prasowej pan 
i Witold Krupiarz zgodnie twierdzili
ście, że najważniejszą sprawą dla was 
jest w tej chwili ustawa o strażach 
gminnych. Czy rzeczywiście jest ona 
aż tak ważna?

- Do tej pory działa
my na podstawie zapi
su w “Ustawie o poli
cji”, który mówi, że 
SM może powołać pre
zydent, określone jest 
w nim do czego mamy 
prawo, jakie środki 
przymusu możemy sto
sować i to wszystko. 
Tworząc ten zapis nikt 
praktycznie nie zdawał 
sobie sprawy, w jakim 
trybie odbywać się bę
dzie powoływanie 
Straży Miejskich, jak 
się będą one rozwijać, 
ile ich powstanie. 
Mogę powiedzieć, że 
na dzień dzisiejszy jest 
około 400 straży miej
skich , a gdy wejdzie 
ustawa i zapis, że gmi
ny mogą powołać 
Straż Gminną, to prze
widujemy, że liczba ta 
powiększy się przynaj
mniej dwa razy. Dlate
go też pilnie pracuje
my nad rozwiązaniami

prawnymi - ustawą, która regulowała
by cały obszar działań funkcjonariusza 
SM: od jego statusu, aż po ochronę 
prawną.
- Które z artykułów zawartych w 
proponowanym projekcie ustawy 
uważa Pan za najważniejsze?
- Ustawa stwarza nam możliwość by
cia oskarżycielem publicznym w spra
wach toczonych przed kolegium, do
tychczas odbywało się to poprzez Za
rząd Miasta. Zostanie określony czas 
służby, dotychczas jako pracownicy 
samorządowi musimy pracować na 
stanowisku do 65 roku życia. Zostaną 
uregulowane sprawy wyróżnień oraz 
kar dyscyplinarnych, określone zosta
ną nasze prawa i obowiązki. Ustawa 
pozbawia też funkcjonariuszy możli
wości należenia do partii politycznych. 
Wyliczono także kryteria, które musi 
spełniać kandydat, aby zostać strażni
kiem miejskim.
- A kto nim może być?
- Przede wszystkim obywatel polski, 
mający pełną zdolność do czynności 
prawnych, niekarany, posiadający ure
gulowany stosunek do służby wojsko
wej oraz wykazujący się co najmniej 
średnim wykształceniem. Nie bez zna
czenia jest jego zdolność fizyczna i 
psychiczna do pełnienia służby oraz 
odpowiedni wiek - do 35 lat.
- O czym poza projektem ustawy 
dyskutowali komendanci?
- Dużo czasu zajęły przygotowania 
do zjazdu Krajowej Rady Straży Miej
skich, który odbędzie się w Krakowie 
12-13 grudnia. Dokonaliśmy także 
oceny sprawozdań komisji działają
cych w naszej radzie oraz zaopiniowa
liśmy projekt stowarzyszenia KRK. 
Ten ostatni punkt zasługuje, moim 
zdaniem, na szczególną uwagę. Do
tychczas praca w zarządzie była spo
łeczna. Dziękuję władzom miasta, że 
mi takie działanie umożliwiły. Poprzez 
projekt stowarzyszenia chcemy, aby 
nasze prace miały umocowanie pra
wne. Rozmawiał: Jacek RECLIKPatrol rybnickiej Straży Miejskiej - /od lewej/ Dariusz 

Pachowicz i Stanisław Czop. Zdj.:jack

B y ł o  s p o k o !
Mariusz Groborz jest jednym z 

dwóch rybniczan, którzy przeszli do 
półfinału konkursu “Po naszemu, 
czyli po Śląsku”. Mariusz mieszka w 
Wielopolu, ma 18 lat, jest uczniem 
klasy IVC Technikum Gastronomicz
nego.
- Jak to się stało, że wystartowałeś w 
konkursie?
- Praktycznie jo sie wcale nie przygo
towywoł. Poczytołech, że do 15 paź
dziernika trza było wysłać zgłoszenia. 
Jo sie zastanawioł do pietnostego, data 
stempla pocztowego sie liczyła, tak że 
jo to wysłoł w ostatni dzień. Prziszło 
to zaproszenie i że trzeba coś przygo
tować, oczywiście jak zwykle żech sie 
obijoł i nic żech nie przygotowoł, bo 
mi nic jakoś nie prziszło do głowy. 
Wziołech Ligonia, poczytołech te be
rybojki, ale nie byda czegoś takigo 
opowiadoł, jak to już jest oklepane, 
nie byda godoł jakichś kawałów Ma
sztalskich... No i tak żech se myśloł, 
nawet w pociągu, po co jo tam pojada, 
jak nic nie mom przygotowane?

W pociągu mi sie spomniało, jak my 
z dziadkiem szlojder robili. Jakoś żech 
tak se to sklecił w tym studio - i jak 
wyszło, tak wyszło. Obejrzołech ludzi, 
co majom ciekawego do godki. Dużo 
ludzi było. Spoko było!
- Byłeś najmłodszy?
- W moij grupie był jeszcze jeden sy
nek, też z Technikum Gastronomicz
nego, ale z Chorzowa, szesnastolatek.

Nie wiem, jaki to był klucz, żech w 
ogóle przeszoł, to sie mi w pale nie 
mieści. Konkurencja była nieziemsko, 
a poza tym żech nie wierzył, że to tak 
idzie sie dostać - taki gościu przije
dzie, co się w ogóle nie przygotowy
woł, i przejdzie do półfinału?

Ida, pra, ze szkoły, słuchom, somsia
dy coś robiom tam na dworze, i do 
mnie: “Jeronie, tyś nic nie godoł, w 
radio o tobie godajom”. Sztochło 
mnie - trudno, żeby mnie nie sztochło! 
W radiu słuchołem, że Groborz z Wie
lopola sie dostoł do półfinału. Przy
chodza do dom, a tam 
leży pismo do mnie - 
zaproszenie. Trudno 
sie było nie ucieszyć - 
ucieszyłech sie trocha 
i zaro żech sie mar
twił, o co to bydzie 
chodzić - żodnych 
szczegółów, informa
cji nie ma. Jada w 
ciemno.
- Jak to przyjęli nau
czyciele, koledzy ze 
szkoły?
- Żodyn nic nie wie!
Nawet może i do
brze... Kumpel jeden 
mi godo: “Wiysz, sie
dza z dziołchom w 
izbie u nij, s łuchomy 
radia, godajom że 
Groborz z Wielopola.
Znosz tam takigo?”
Godom mu: “Chopie, nieznom!” Tak 
to żodyn nic nie wie. Rodzice to na 
pewno się cieszyli, jak sie mieli nie 
cieszyć - pojechoł gościu w ciemno, a 
do półfinału sie dostoł? Somsiad jeden 
godo: “Pieronie, to je  niemożliwe”, a 
drugi: “Jeronie, jo  słuchom radia, 
jada autym, słuchom: Groborz z Wie
lopola, pieronie, żech kaj do rowu nie 
wpod! ” Pytali sie, czyje to prowda, że 
to jo? Musiołech im pedzieć, nie byda 
taki tajniak.
- Przygotowałeś coś na półfinał?

- Jo nie wiym, jak to bydzie wyglon
dać. To chyba nie bydzie na takij zasa
dzie, że kieryś powie berybojka i już. 
jest pieknie, już “Ślązak Roku”, bo to 
by było bez sensu. Jak jo jest teroz 
najmłodszy uczestnik konkursu, to ci 
ludzie starsi znajom te roztomańte 
bojki, a mnie kto to powie? Jeden sta
rzik umrzył, drugi starzik umrzył, star
ka wiela nie powie. Wiem tela, co mi 
przekozali - w doma gwarom Śląskom 

cały czas 
sie posłu
guja, żo
dyn mnie 
za to nie 
karci.

A w 
szkole? 

Nie 
wiym  ,

czy nie 
woln o ,  
czy wolno, 

ale 
nie jest 

tak przy
j e n t e . 
Chyba sie 
w s t y
dzom go
dać po 
Śląsku. Jo 
sie nie 

wstydza - do sklepu ida, godom: 
“żymły trzy dajcie m i”, pogodom - 
wszyscy mie rozumiom i sie śmiejom 
nawet z tego, chocioż tu ni ma nic ta
kigo śmiesznego, bo to jest normalne 
w moim odczuciu. Mój tata nie móg 
wcale godać po ślonsku w szkole. 
Mówiom, że to niemiecki - a tu ni ma 
niemieckiego! Staropolska piykno 
gwara, i jo jom sie starom kultywo
wać, bo to jest złoto piykne, cudowne 
i żodyn mi jej na pewno nie odbierze!

K.M.
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GÓRN ICZA
PIKIETA

W piątek 18 listopada o godzinie 
9.00 pod siedzibą Rybnickiej Spółki 
Węglowej zebrała się ponad 600- 
osobowa grupa górników, którzy w 
ten sposób chcieli zaprotestować

przeciwko polityce płacowej prowa
dzonej przez zarząd spółki. Do pi
kiety, podobnie jak i do sporu zbioro
wego przyłączyły się wszystkie związ
ki zawodowe z siedmiu kopalń spółki.

“ Widzimy, że źle się dzieje w Rybnic
kiej Spółce Węglowej. Od dłuższego 
czasu, jeżeli nie ma sporu zbiorowego, 
to nie możemy liczyć na żadne ruchy 
płacowe, a po drugie łamane są wszel
kiego rodzaju prawa związkowe, jak 
również prawa istniejące w państwie ” 
- powiedział przedstawiciel sztabu 
protestacyjnego Franciszek 
Kmieciak.

Związkowcy domagają się także 
podwyżki płac zgodnie z postępującą 
inflacją i oskarżają zarząd, iż planowa
ne osiągnięcie za rok 1994 dodatniego 
wyniku ekonomicznego realizuje 

przede wszystkim ko
sztem społecznym, ko
sztem spadku płacy re
alnej, wbrew wcześniej
szym zapewnieniom o 
wzroście tychże płac. 
Manifestujący w piątek 
górnicy zastali drzwi 
spółki zamknięte i nikt 
nie chciał z nimi rozma
wiać. Stało się tak, po
nieważ zarząd poinfor
mowany wcześniej o 
mającej się odbyć pikie
cie zurlopował część 
pracowników, część do
stała delegacje “do ni
kąd”, natomiast cała 
służba płacowo-ekono
miczna została wysłana 
na szkolenie do ośrodka 
kopalni “Rymer” w Wi
śle.

We wtorek 22 listopa
da odbyło się spotkanie 
związkowców z zarzą
dem w obecności me
diatora wyznaczonego 

przez ministerstwo pracy i polityki so
cjalnej - Zofii Rychłowskiej. Do 30 
listopada, kiedy to, po dokładnym za
poznaniu się przez panią mediator ze 
stanowiskiem obu stron konfliktu, zo
staną wznowione rozmowy, górnicy 
nie przystąpią do strajku, ani też nie 
będą podejmować innych form prote
stu.

Jeżeli do 5 grudnia nie zostanie pod
pisane porozumienie bądź też protokół 
rozbieżności, górnicy mogą przystąpić 
do strajku, który wówczas będzie le
galny.

Tekst i zdj.: JACEK JAMICKI

Pikietujący obrzucili siedzibę spółki jajami i spalili 
kukłę, przedstawiającą jej prezesa.

uczniowie piszą

Jak żech boł małym bajtlym, to żech 
łogromnie rod przesiodoł przed tele
wizorym. W telewizorze leciały rosto
mańte bojki i filmy do dzieci, a dzieci 
za to były potulne i siedziały cicho we 
chałupie. Nie wiym czy pamiyntocie - 
było to ze dziesiyńć lot do zadku, le
cioł taki serial w kerym wystympowoł 
bardzo piykny panoczek. Łoczy mioł 
zakryte maskom, na gowie mioł czor
ny hut. Jak rajtowoł na czornym koniu, 
furgoł za nim czorny mantel, kiery 
mioł zawiązany na karku. Przi pasie z 
galot mioł piykno świyconco szpada, 
kerom poradzioł wywijać na wszystki 
strony. Tym panoczkym jak sie domy
ślocie boł “ZORRO”. Zorro boł 
wszyndzi tam kaj była potrzebno po
moc, zawsze zdonżoł wszyndzi na 
czas i poradził ukorać tych co robjyli 
krziwda drugiemu, ale nojbardzij po
mogoł tym najbjydniejszym. Taki 
ZORRO to jo żech zostoł roz dwa. 
Łod starki żech dostoł tako staro czor
no chadra, przeciepoł żech jom na ple
ca, zawionzoł na karku ze staryj fuze
kle, starka mi zrobiyła maska na gym
ba, jak żech jom wraził na łep to żech 
nic nie widzioł - to mi wyszczigła no
życzkami dwie dziury na łoczy i pe
działa że już teroz byda widzioł do
brze tych bandziorow. Stary hut łod 
starzika wsadzioł żech na głowa, szpada

szpada mi zrobioł starzik ze sztyla słonecz
nika, wsadzioł żech jom za pas łod ga
lot i już żech boł gotowy, wszytko było 
dobrze yno brakowało mi czornego, 
mondrego konia, a z tym żech mioł ło
kropne komedyje.

Najprzod żech jeździoł na starszym 
łody mie kuzynie, ale to było yno pora 
razy, bo za każdym razym sie zadyszoł 
i nigdy my nie poradziyli dopaść ban
dyty. Najlepij mi sie jeździyło na mo
jim starszym, bo łoziym lot braciszku, 
tyn to zy mnom jeździoł kaj żech 
chcioł. Ale też to za długo nie trwało, 
bo mu sie to zmierzło, nikedy my raj
towali poł dnia, a żodnego bandyty my 
nie trefijyli, bo na mojij drodze kaj 
miyszkom sami dobrzi ludzie żyjom i 
taki Zorro był bez roboty. Tako robota 
była, ale dalij łod chałupy, a my mieli 
strach jechać daleko, nos tata z ma
mom nie puszczali, bo mogby nas kaj 
dorwać jaki stary Zorro i nas zwalić. 
Taki zabawy, bojki roztomańte wjycie, 
że sie zawsze kończom tym, że to co je 
dobre wygrywo, gupota je wyśmioto, a 
tyn kto robi na złość jest wygwizdany i 
skorany. Teroz już żech jest trocha 
starszy, myśla że tyż trocha mondrzej
szy. Czasy sie zmiyniajom do niepo
znania, ale taki prawdziwy Zorro by 
sie przidoł, mioł by łon dużo roboty, 
bo teroz kaj by sie nie szło to wszen
dzie jest dużo bajzlu, a szukani spra
wiedliwości trwo wiecznie. Myśla też, 
że taki Zorro dożołby se pyndzyji, po
tym mogby zostać królym np. Lechym 
I i ta swoja piykno gymba dać na nowe 
100 zł - na pewno by sie bjydokom 
przidały. MARIUSZ GROBORZ

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Mariusz Groborz Zdj.:jack
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Rzeczy 

Śląskich
Otto Guenther urodził się w lutym 

1858 roku w Giersdorf w powiecie ny
skim na Górnym Śląsku. Pochodził z 
nauczycielskiej niemieckiej rodziny i 
miał pięcioro rodzeństwa. Otto ukoń
czył nyskie gimnazjum zwane “Caroli
num”, przeszedł służbę wojskową w 
regimencie niemieckiej piechoty, zaś 
karierę zawodową rozpoczął jako 
urzędnik państwowy w Opolu. Następ
nie przyjął proponowaną mu posadę w 
rybnickim urzędzie powiatowym. Tu 
musiał wyróżniać się pracowitością i 
urzędniczą lojalnością, gdyż jego 
zwierzchnicy zdecydowali się powie
rzyć mu jeszcze wyższy urząd. Po 
ustąpieniu w 1890 roku z urzędu ryb
nickiego burmistrza Roberta Fuchsa, 
na początku 1891 roku na stanowisko 
to został mianowany Otto Guenther. 
Burmistrz Guenther w dniu mianowa
nia miał zaledwie 33 lata, był zaręczo
ny i mieszkał w wynajętym w Rybniku 
mieszkaniu. A zatem związanie jego 
losu z naszym miastem miało dopiero 
nastąpić podczas 25 lat pracy na ryb
nickim ratuszu.

Większość rządów burmistrza Guen
thera przypadła na lata bez wojen. Po 
zakończonej w 1871 roku wojnie pru
sko-francuskiej zwycięskie Prusy do
prowadziły do zjednoczenia Niemiec. 
Powstała Druga Rzesza Niemiecka, a 
polityka cesarzy niemieckich Wilhel
ma I i Wilhelma II oraz ich kanclerza 
Otto von Bismarcka prowadziła do 
rozwoju gospodarczego wszystkich 
krajów niemieckich. Efekty tego go
spodarczego rozkwitu były widoczne 
również na rubieżach cesarstwa nie
mieckiego - w ówczesnym powiecie 
rybnickim. Dlatego właśnie za czasów 
rządów burmistrza Guenthera w Ryb
niku dokonały się olbrzymie przemia
ny. Miasteczko Rybnik stało się mia
stem. Oczywiście, nie wszystko co sta
ło się w Rybniku w omawianym

Utopek 
z Wielopola

Była długo jesiyń i Hanys Ośliźlok 
doś niyskoro stawy spuszczoł. Jeszcze 
było za ciepło i czekoł aż sie ochłodzi, 
bo kapry sie potym duszom w tym ma
łym basynie kery mioł kole starego ga
tra. Było już połowica wody w stawie 
spuszczone, jak padoł swojimu pa
chołkowi, Francikowi, żeby szoł pod 
las posztelowć na jutro chłopów do 
wybiyranio ryb. Kasarki już wisiały 
przirychtowane kole chlywa pod da
chym. Najednyj forze były już beczki 
postawione, a drugo fora była plałom 
wyłożono i tyż szło do tego wody na
loć. Francik poszoł pod las do Alojza 
Klyszcza, bo jego synki zawsze byli 
chyntni do odłowianio. Zastoł yno Yj
walda, kerymu “Pupoń” godali i Antka 
“Kikota”. Zawsze sztyrech tych syn
ków szło, ale Emil “Raliga” w paź
dzierniku sie ożyniył i terazki miy
szkoł u swojij baby w Ochojcu. Zaś 
Fric “Żabioż” był chory i niy poradziył 
śnimi iść ku tym rybom. Musioł je
szcze Francik dwóch chłopów dolibe
rować. Poszoł po Paula od Otrymby i 
Helmuta od Trudki. Rano wszyjscy sie 
u Hanysa stawiyli i obuli guminioki, 
wziyni kasarki i ku stawie pośli. Wody 
już było mało w stawie, yno przi pidle 
było wiyncyj i w przikopie i yno sie 
burziło od ryb. Było ich zatrzyńsiyni, 
bo lato było piykne, ciepłe i mokre - 
totyż ryby rosły jak diosi. Utopka yno 
jakoś żodyn niy widzioł, naisto był na 
pajtoku bez tyn czas, bo niy ciyrpioł

Otto Guenther
rybnicki burmistrz przełomu wieków

Otto Guenther burmistrz Rybnika 
w latach 1891-1916.

ćwierćwieczu jest oso
bistą zasługą Guenthe
ra, ale tak już jest, że 
przemiany w miastach 
zwykło się postrzegać 
przez pryzmat działal
ności ludzi, którzy 
nimi w danym czasie 
zarządzali. A w latach 
rządów burmistrza 
Guenthera powstała 
większość nowocze
snych kamienic w 
Rynku i na głównych 
ulicach miasta, wybu
dowano kościół św.
Antoniego oraz utwar
dzono wiele nowych 
dróg, m.in. dzisiejszą 
ul. Kościuszki. Bur
mistrz zaangażowany 
był w wiele przedsię
wzięć osobiście, np. w 
budowę szkoły przy 
“starym” kościele czy 
gimnazjum przy ul.
Kościuszki /wtedy ul. 
cesarza Wilhelma/.
Jego dziełem było też 
podjęcie przez urząd miasta rozbudo
wy rzeźni miejskiej, renowacji gazow
ni oraz modernizacji rybnickich wodo
ciągów. Do systemu wodociągów do
budowano też w 1905 roku stację 
pomp i zbiorników na wodę. Wraz z 
wodociągami powstawał system kana
lizacji miejskiej, budowany w latach 
1904-1905, który wyprowadzał zużytą 
wodę poza miasto do miejskiej oczy
szczalni ścieków. Tak, to nie pomyłka! 
Rybnik już w 1905 roku miał własną, 
nowoczesną, jak na tamte lata, oczy
szczalnię ścieków i pod tym względem 
należał wtedy do najlepiej zorganizo
wanych miast w Europie.

Wielki rozwój naszego miasta na 
przełomie XIX i XX wieku został za

hamowany przez pierwszą wojnę 
światową. W tym okresie działalność 
burmistrza Guenthera skierowana była 
głównie na zminimalizowanie utru

dnień, jakie niosła wojna. A miasto 
cierpiało wtedy z powodu braku żyw

ności i podstawowych produktów 
przemysłowych, które kierowane były 
na potrzeby armii niemieckiej. I wła
śnie za sprawne gospodarowanie i za
rządzanie miastem w warunkach wo

jennych oraz za całokształt pracy w 
Rybniku burmistrz Guenther otrzymał 
od cesarza Niemiec Wilhelma II dwa 
oznaczenia: wojenny krzyż zasługi 
oraz krzyż zasługi z czerwonym orłem. 
W 1916 roku Otto Guenther pod ko

niec drugiej kadencji swego urzędowania

urzędowania ustąpił z urzędu i w połowie 
pierwszej wojny światowej nowym 
burmistrzem Rybnika został dawny 
asesor rybnickiego magistratu Hans 
Lukaschek.

Po ustąpieniu z ratusza Otto Guen
ther miał 58 lat, był już wdowcem z 
trójką dorosłych dzieci. Do roku 1920 
mieszkał w Rybniku w wybudowanym 
przez siebie w 1909 roku domu. Kiedy 
skończyła się wojna, a cały Śląsk, w 
tym Ziemię Rybnicką ogarnęły propol
skie nastroje, doświadczony Guenther 
wyczuł zbliżające się wydarzenia. W 
1920 roku kupił na spółkę z dyrekto
rem Baronem dom z ogrodem w Opo
lu. Pan Baron był rybnickim przyjacie
lem Guenthera, a poznali się około 
1910 roku podczas budowy szkoły 
podstawowej w dzielnicy Smolna, 
której później Baron był dyrektorem. 
W nowym domu w Opolu Guenther 
spędził spokojną starość, która upły
wała mu na codziennych obowiązkach 
domowych, wycieczkach, spacerach i 
pielęgnowaniu przydomowego ogro
du. Zmarł w 1938 roku, w wieku 81 
lat, po krótkiej chorobie. Pochowany 
jest w Nysie na “cmentarzu jerozolim
skim”. W Rybniku zaś pochowana jest 
jego żona Adolfina Guenther, zmarła 
w 1915 roku, jeszcze podczas urzędo
wania Guenthera na rybnickim ratu
szu.

Działalność burmistrza Guenthera 
oceniamy przede wszystkim poprzez 
jego wkład w rozwój Rybnika. Jego 
niemieckie pochodzenie, służenie 
temu, a nie innemu rządowi to efekt 
historycznych uwarunkowań. Bo prze
cież rządy i ludzie przychodzili i od
chodzili, a miasto ze swymi potrzeba
mi istnieje nadal, a jego historia nie 
rozpoczęła się ani nie zakończyła w 
1922 czy 1945 roku.

MAREK SZOŁTYSEK

jak mu kto w stawie szkłodzi. Chłopy 
po co chwilce z pełnym kasarkym ryb 
na grobla ze stawu wylazowali i do be

czek kapry puszczali. Hanys sie yno 
pod nosym śmioł, że tak piyknie sie 
latoś kapry podarzi

ły. ”Kikot” jakoś sztyjc po 
zadku obzajtowoł z tym 
swojim kasarkym i coś tam 
kombinowoł. Łońskigo roku 
to zrobiył bociorym taki do
łek w szlomie i kapry tam no

gom ponaganioł, a potym na 
wieczor z Fricym pośli i du 
dom z piytnoście kaprów 
prziniyśli. Niy musieli sie o 
ryby na świynta starać, je
szcze za robota tyż pora ryb 
od Hanysa dostali. Francik 
tyż mioł cosik w nogawicy, 
bo mu jakoś odstowała jak 
prziszoł ryby wysuć do becz

ki. Gospodorz go posłoł du 
dom po ta druga fora, co była 
tom plałom wyłożono, toż to 
mu pasowało. Nojprzod szoł na 
wiyrch do izby ku Ance i wyciongnył 
wielnoskigo linka z nogawice. “Za 
tego linka - godo Ance dostana zajon

ca od Paszyndy. Bydymy mieć piykne 
świynta, yno go trza schować, coby 
gospodorz niy wiedzioł, bo takigo dru
gigo w cołkim stawie niy by

dzie.”Anka mu kozała naloć wody do 
boncloka po ogórkach i postawić w 
komórce, tam kaj stoł stary szeslong 
po ciotce. Chytali te ryby aże do cimo

ka, ale wszystkich i tak niy wychytali. 
Hanys padoł: “Dejcie już tymu pokój, 
reszta ryb niechejcie Utopkowi, niech 
se nachyto wiela chce, bo cołki lato mi

te ryby wachowoł. Padoł mi, że musi 
krawcowi za tyn nowy szaket zapłacić 
rybami. Niy wiym kaj sie słańdo, za

wsze był przi chytaniu, w szopce go 
tyż nima, Lojzik tam był obejrzeć, ale

Kaj dać tego linka ? rys. B. Dzierżawa

go niy zastoł. Terazki te ryby zawiezy
my do basynu, a potym pódymy na 
wieczerzo.” Chłopy sie radowali, bo 
zawsze na fajrant cosik na hart bydzie. 
Tak tyż było, po wieczerzi przinios 
Hanys litrowo flaszka z chudym kar

kym i godo: “Kiej sie tak ryby latoś 
podarziły i na wieczerzo tyż świyżo 
ryba była, a wiycie, że ryba chce pły

wać, toż se teraz coś łyknymy”. Niy 
wiym wiela tyj gorzoły wypiyli, ale 
było kole północy jak Anka usłyszała 
jakiś zgrzipiyni, choby sie kery na tym 
ciotczynym szeslongu przewracoł, w 
tym komorce kaj tyn linek pływoł w 
boncloku. Na pewno Francik prziszoł i

sie tam chce przespać do rana, bo niy 
chce synka obudzić. Ale jezderku, dyć 
tam zmarznie, musza mu tam pierzina 
zaniyść. Po cichu otwarła dźwiyrze do 
komorki i siongła rynkom do szaltra. 

Rozrzła światło, ale yno bly
skło aż jom oślepiyło i już było 
po byrnie. Po umacku idzie z 
tom pierzinom ku leżance żeby 

Francika przikryć, bo słyszy, że 
borok dycho ciynżko. Wiedziała, 
że pili gorzoła w stodole i jest te
raz słaby. Prziszła ku leżance, a 
Francik łaps jom za lelujo i na 
sia jom wciongnył. “Niy wygu
piej sie - godo do niego - bo sie 
mały przebudzi jak mie w łożku 
niy poczuje.” “Mój mały zaś na 
opach, łobudziył sie jak cie w 
łożku poczuł!” - pedzioł Francik 
i juzas chyto za ta lelujo. Widzi 
Anka, że i Francik niy popuści i 
godo: “Pomknij sie dali kyś taki 
dzisio dziwoki”. Co dalij było, 
tego sie niy do opisać, Francik 

sie takie wezgierny zrobiył, że Anka 
sie dziwowała skond takij siyły dostoł. 
Na pewno go ta gorzołka tak rozgrzo
ła, byda mu musiała czyńścij dać wy
pić. Potym mu uciykła do izby ku syn
kowi, bo by jom zadziuboł, rady mu 
niy było. Rano Francik jom budzi i 
godo: “Kaj sie tyn linek straciył! Po co 
ta moja pierzina leży na leżance w ko
morce! Jo to mioł wiedzieć, to bych tu 
prziszoł sie wyspać, a jo żeby wos niy 
budzić to, z Helmutym cołko noc w 
somsieku społ po ostatnij flaszce.” 
Anka cołko wystraszono patrzi na nie
go i w głowie se ukłodo co sie stało. 
Dyć jo śnim cołko noc gupoty wydziwiała

Gawędziarze z Rybnika i okolic 
mają okazję zaprezentować swoje 
umiejętności na kolejnym gawę
dziarskim konkursie, który jak co 
roku odbędzie się w naszym mieście. 
W szranki mogą stanąć wszyscy - nie 
ma ograniczeń wiekowych ani zawo
dowych. Gawędzić można na każdy te
mat, byle nie dłużej, niż 10 minut. 
Forma jest dowolna - może to być ję
zyk literacki, lub gwara, jedna lub kil
ka opowieści, wiersz albo proza.

Udział w konkursie należy zgłosić 
do 28 listopada, listownie lub telefonicznie

Gawęda na długie, 
zimowe wieczory

telefonicznie, do samodzielnego stanowiska 
do spraw kultury w bibliotece miej
skiej, ul. Szafranka 7, tel. 26-141 lub 
26-344, lub wysłać zgłoszenie, rów
nież z dopiskiem “samodzielne stano
wisko do spraw kultury”, do Urzędu 
Miasta przy ul. Chrobrego 2. W zgło
szeniu należy podać swoje imię i na
zwisko, adres /z kodem/, zawód, wy
kształcenie, wiek, tytuł gawędy, na
zwisko jej autora i czas trwania, a tak
że nazwę i adres instytucji, jeśli jakaś 
gawędziarza deleguje.

Konkurs odbędzie się w poniedzia
łek 5 grudnia o godz. 15.00 w ryb
nickiej Miejskiej Bibliotece Publicz
nej. Zachęcamy do wybrania się tam 
wszystkich, którzy lubią gawędziarzy 
słuchać. Atmosfera podczas tych zma
gań jest zwykle bardzo miła, w ubie
głym roku wykonawcy i publiczność 
wspólnie skracali sobie oczekiwanie 
na werdykt jury, śpiewając biesiadne 
pieśni i opowiadając dowcipy. /K/

Zaprosili nas...
...Szkoła Podstawowa nr 18 w Ryb
niku-Boguszowicach - na uroczystą 
akademię z okazji jubileuszu 30-le
cia, która odbędzie się w siedzibie 
szkoły 25 listopada o godz. 14.00

...Miejski Ośrodek Kultury w Wodzi
sławiu - na charytatywny koncert 
Krzysztofa Krawczyka, z którego 
całkowity dochód przeznaczony zosta
nie na rzecz dzieci ze Szkoły Specjal
nej w Wodzisławiu. Impreza odbędzie 
się w MDK 28 listopada o godz. 
18.00. Koncert ten będzie pierwszym z 
czterech występów artysty w naszym 
regionie. W środę 30 listopada o 
godz. 18.00 Krzysztof Krawczyk 
wystąpi w Domu Robotniczym w 
Leszczynach-Czerwionce. Bilety na 
wszystkie imprezy, których organiza
torem jest rybnicka agencja ART- 
FART, można nabyć w ART CAFE w 
Rybniku przy ul. Sobieskiego 11.

*  *  *

...MAKS - regionalny przedstawiciel 
Piwnic Win Importowanych TORWIN 
- na degustacją trunków wszelakich 
markowych i przednich wielce. Owe 
smakowanie odbędzie się w zajeździe 
“Pod Dębem ” w Rudach k/Rybnika w 
sobotę 26 listopada o godz. 16.00.

wydziwiała, a łon godo iże w stodole społ. 
Zmiarkowała sie, że to musioł być 
Utopek, kerego Francik w nogawicy 
przismyczył i do boncloka wpuściył. 
Gibko godo Francikowi: “Jo ci spani 
naszykowała w komorce, a żebyś nos 
niy budziył, toch dźwiyrze niechała 
otwarte. Musioł tego linka kocur wy
smyczyć!” “No to niy bydzie zająca na 
świynta!” “To nic - godo Anka - na 
bezrok prziniesiesz wiynkszego linka, 
a teraz sie jeszcze zdrzymna, boch tak 
długo na cia czekała, bestoż żech jest 
słabo i niywyspano.”

BOGDAN DZIERŻAWA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Utopek i Anka



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:

MEKSYK 25.11 /piątek/
RYBNICKA KUŹNIA 25.11 /piątek/

godz. 17.00 Sala Tech.Budowl. 
godz. 17.00 SP 15

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

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na stawkę czynszu dzierżawnego gruntu
położonego w Rybniku przy ulicy Kościuszki /przed budynkiem Technikum 
Górniczego/ stanowiącego część parceli nr 4369/91 k.m. 3 obr. Rybnik, 
przeznaczonego pod lokalizację kiosku handlowego o powierzchni około 
15 m2.

Nabycie kiosku we własnym zakresie.
Cena wywoławcza 1 m2 gruntu wynosi 26.000 zł + 22 proc. VAT 

miesięcznie.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta - tel. 22-364.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 1994 r. o godz. 10.00 w sali nr 37, I 
piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2.
Wadium wynoszące 5.000.000 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika 
najpóźniej do dnia przetargu godz. 9.30.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 
100.000 zł. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu 
bez podania przyczyny.

Nowe sklepy
* Lombard i komis otwarto przy ulic 
Bia3ych.
* “Bajbus”, punkt czasowej opieki
nad dzieckiem, powsta3 przy ul. 
Kraszewskiego. “Bajbus” dzia3a od 
godz. 7.00 do 20.00 . /k/

Ogłoszenia drobne
Naprawa

maszyn do pisania, 
kalkulatorów, odkurzaczy 

Rybnik ul. Janiego 22 
tel.22-833

Ogłoszenia drobne
KUPIĘ LUB 
WYNAJMĘ 

KAWALERKĘ
(małe mieszkanie) 

na terenie Rybnika.
Tel. 28-825

* * *
“CERAMIKO” S.C. 

CEGIELNIA WIELOPOLE 
oferuje do sprzedaży cegłę pełną i 
dziurawkę. Ceny do uzgodnienia. 

Rybnik, Gliwicka 103.
Tel. 22235

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

Przyjmę do pracy
w biurze podróży 

pracownika 
z co najmniej 

dwuletnim stażem pracy 
i znajomością języka 

obcego.
Kontakt telefoniczny 

27-395 Rybnik

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
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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 ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ
oraz SAL SYLWESTROWY

UMIARKOWANE CENY Tel. 26 858 od godz. 17.00 do 22.00.

BEZPŁATNE
PORADY

PRAWNIKA
w  "G azec ie  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
w Rybniku, ul. Kościuszki 54 

zaprasza

ZA B A W Ę  SYLWESTROWĄ

31 grudnia 1994 od godz. 20.00 
Cena biletu wraz z konsumpcją 

UMIARKOWANA 
Informacji udziela MSR - 

23-195

Mała Scena Rybnicka
w Rybniku ul. Kościuszki 54 

zaprasza
w NIEDZIELĘ 27.11.1994 od 

17.00 do 23.00 
na

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ 
w rytmach przebojów 
lat 60 i 70 i nie tylko. 
Bilety w cenie 40.000 

do nabycia na Małej Scenie.

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 25 listopada do 1 grudnia ul. 
Sobieskiego 11 tel. 27- 882

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ"

•  1 cm 2 - 8 .0 00  zł 
1/4 strony - 9 0 0 .0 0 0  zł 
1/2 strony - 1 .600 .000  zł 
3/4 strony - 2 .4 0 0 .0 0 0  zł 
1 strona - 3 .0 0 0 .0 0 0  zł 
1 s ło w o  - 5 .000  zł

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

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,-

M ała Scena R ybnicka
Rybnik, ul. Kościuszki 54 

zaprasza na

DYSK OTEKĘ  ANDRZEJKO WĄ
w sobotę 26 listopada 94 od 18.00 -1.00

 Bilety w cenie 40.000 zł do nabycia na MSR

Alkohol
na

cenzurowanym
18 listopada wieczorem policja prze

prowadziła działania w pobliżu pawi
lonu “Wanda” w Rybniku przy ul. 
Broniewskiego. Wylegitymowano 20 
pijanych osób, które piły alkohol pod 
sklepem. Badanie alkomatem wykaza
ło u nich od 0,3 do 3,03 prom. alkoho
lu. Większość z nich to osoby dorosłe, 
ale byli także i tacy, którzy nie ukoń
czyli 18 roku życia. Zatrzymano 4 oso
by, które zakłócały spokój i ciszę noc
ną w tym rejonie. Odpowiadać będą 
oni przed kolegium. Wyciągnięte zo
staną także konsekwencje wobec nie
letnich, którzy byli po spożyciu alko
holu. Dwóch z nich wszczęło bójkę na 
tarasie przed klubem “Proxima”.

Na I piętrze pawilonu “Wanda” w 
klubie “Proxima” organizowana jest 
bezalkoholowa dyskoteka. Poniżej jest 
sklep, w którym do godz. 22.00 można 
kupić alkohol. Grupuje się tam wiele 
osób, które piją piwo i wódkę, zachowują

Kryminałki
zachowują się wulgarnie wobec przecho
dniów, zakłócają spokój i zanieczy
szczają otoczenie. Po wypiciu alkoho
lu próbują wejść na dyskotekę, a gdy 
bramkarze ich nie wpuszczają - 
wszczynają awantury. Młodzież często 
boi się przechodzić obok pijanych 
osób stojących na schodach i przed 
sklepem. Mimo, że sklep ma pozwo
lenie tylko na sprzedaż alkoholu na 
wynos, sprzedawca podaje piwo 
otwierając butelki i dopuszczając do 
picia na miejscu. Pijący robią sobie z 
okienka do sprzedaży stolik, a sprze
dawca na to nie reaguje. Będzie za to 
odpowiadał przed kolegium do spraw 
wykroczeń.

Takich miejsc w Rybniku jest wię
cej. Policja będzie podejmować dzia
łania wobec osób dopuszczających do 
naruszenia ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości. Wnioski wobec winnych 
będą kierowane do kolegium. Policja 
będzie także występować do prezyden
ta miasta o odebranie koncesji na 
sprzedaż alkoholu.

/jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Szachy  Szachy

Rodzinne szachy
W minioną niedzielę 20 listopada w 

klubie NOT w Chwałowicach odbył 
się trzeci Rodzinny Turniej Szacho
wy. Głównym organizatorem imprezy 
sponsorowanej przez Związek Zawo
dowy Górników w Polsce, Związek 
Zawodowy “Kadra” oraz kopalnię 
“Chwałowice” był Krystian Hasiń
ski, sędziowali zaś: Barbara Macią
czyk i Waldemar Boguciński. W za
wodach, przeprowadzonych systemem 
szwajcarskim, udział wzięły 33 pary. 
Każdy z zawodników w kolejnych 
siedmiu rundach miał po 15 minut na 
pokonanie przeciwnika. Wyniki tur
nieju:

niektórzy nazywają ten turniej “bana
nowym”/, zegary ścienne oraz książki 
o tematyce szachowej. Poza tym prze
widziano również nagrodę dla naj
młodszego uczestnika zawodów /był 
nim Adam Pawlus - 5 lat/ oraz dla 
pary o największej rozpiętości wieko
wej, którą otrzymali Karina i Gertru
da Szczepkowskie.

Zawody o podobnym charakterze 
należą w Polsce do rzadkości, a szko
da, ponieważ panuje na nich niespoty
kana na innych turniejach, specyficzna 
domowa czy wręcz familijna atmosfe
ra. Jak nam powiedział po zakończe
niu zawodów Krystian Hasiński, zdarza

I m - Jarosław i Rafał Nocuń /
bracia/ 12 pkt
II m - Małgorzata i Kazimierz 
Szydłowski /córka i ojciec/ 10 pkt
III m - Elżbieta i Ryszard Jani
szyn /córka i ojciec/ 9,5 pkt
IV m - Rafał i Jakub Bednar
czuk /bracia/
V m - Marta i Marek Bitman /
córka i ojciec/
VI m - Marcin i Jan Bednarek /
bracia/

Dodatkowo rodziny miały możli
wość zagrania w składach czterooso
bowych. W tej konfiguracji pierwsze 
miejsce zajęła rodzina Szydłowskich / 
17 pkt/, drugie - rodzina Rybaków /15 
pkt/, trzecie rodzina Motyków / 15 
pkt/, czwarte rodzina Mentlików /13 
pkt/. Dla zwycięzców oraz wyróżniają
cych się zawodników ufundowano 
atrakcyjne nagrody, między innymi 
tradycyjne 10 kg bananów /dlatego

Kronika policyjna

Przedświąteczne zapasy?
W nocy z 13 na 14 listopada włamano 
się do chłodni Spółdzielni “Ogro
dnik”. Po zerwaniu kłódek sprawcy 
zabrali ze środka mrożonki owocowo- 
warzywne i kurczaki.

Świąteczny kabel
W wydłużony świąteczny weekend 
między 10 a 14 listopada skradziono 
20 m kabla miedzianego z dźwigu fir
my “Rydtrans” w Niewiadomiu. Straty 
wyniosły 6 mln zł.
Wyskakuj z kurtki!
16 listopada o godz. 16.30 na Placu 
Wolności dwaj mężczyźni zażądali od 
jednego z przechodniów oddania kurt
ki, czapki i pieniędzy, grożąc pobi
ciem. Napastnicy zostali zatrzymani 
przez policję i osadzeni w areszcie.

Na pasówkę po złoto
17 listopada między 9.30 a 10.30 pod 
nieobecność domowników włamano

zdarza się niezbyt często, aby sędziowie, 
tak jak w przypadku turniejów rodzin
nych, nie mieli żadnych wątpliwości 
co do wyników oraz gry poszczegól
nych zawodników.

W najbliższym czasie planowane są 
jeszcze dwie imprezy szachowe. Jedną 
z nich będą zawody, w których zmie
rzą się specjalne komputery szachowe, 
a wszyscy sympatycy szachów będą 
mogli wykazać się swoją wiedzą za
równo na temat wydarzeń historycz
nych, jak i znajomością fachowych za
gadnień. Całość odbędzie się 26 listo
pada w chwałowickim domu kultury. 
Natomiast drugą będzie Turniej Bar
bórkowy, który odbędzie się 11 gru
dnia także w Chwałowicach, a udział 
w nim wezmą przedstawiciele różnych 
zakładów pracy.

Tekst i zdj.: 
JACEK JAMICKI

się do mieszkania przy ul. Dworcowej. 
Po otworzeniu drzwi dopasowanym 
kluczem sprawcy skradli magnetowid i 
złotą biżuterię wartości 16 mln zł.

Śmierć na dworcu 
17 listopada o godz. 12.30 na stacji 
Rybnik-Niewiadom idąca peronem 
podróżna potknęła się i upadła wprost 
pod koła ruszającego pociągu osobo
wego. Poniosła śmierć na miejscu.

Alarm nie zadziałał 
16 listopada między 18.30 a 19.30 na 
terenie posesji przy ul. Szkolnej wła
mano się do zaparkowanego tam sa
mochodu BMW. Sprawca uszkodził 
zamek i naruszył stacyjkę bez urucha
miania samochodu. Fabrycznie za
montowany system alarmowy nie za
działał. Złodziej zabrał futro skórzane 
z podbiciem z norek, płaszcz, ubrania, 
bieliznę, kosmetyki, złotą biżuterię, 
pieniądze /ok. 4 tys. DM/ i dokumenty. 
Łączne straty wyniosły 56.900 DM. 
Poszkodowany jest obywatelem Nie
miec.

/j./

L ist do redakc ji
____ _____________________

Obawy, niepokoje 
i propozycje starszych 
/ i zaawansowanych / 

kibiców żużla

Wielu, przeważnie starszych wie
kiem, kibiców sportu żużlowego, ta
kich co pamiętają początki tego sportu 
po II wojnie światowej, a następnie 
całe lata sukcesów rybnickich żużlow
ców na polskich i zagranicznych to
rach, z niepokojem i trwogą rozma
wiają i czekają na następny sezon 
1995.

Obawy i przerażenie wynikają z 
tego, że z prasy i potocznych rozmów 
dochodzą wieści jakoby kierownictwo 
RKM chciało za wszelką cenę odmło
dzić drużynę, dając wolną rękę star
szym zawodnikom aby odeszli z Ryb
nika, ponieważ nie mogą im zagwa
rantować miejsca w składzie, a tylko 
ławkę rezerwowych, a w meczach star
towaliby tylko młodzi zawodnicy. Pra
wie nikt nie ma nic przeciw odmładza
niu drużyny, ale popadanie z jednej 
skrajności w drugą może drogo ko
sztować. Przez całe lata rybniczanie 
jeździli prawie w niezmienionym skła
dzie. Ci najstarsi, najbardziej doświad
czeni zawodnicy nie dopuszczali mło
dych, których “za dużo” nie było, po
nieważ szkolenie młodzieży było za
niedbane. Obecnie ma być odwrotnie. 
Obawy i niepokój wynikają stąd, że od 
wielu lat będąc na wszystkich impre
zach żużlowych w Rybniku i prawie 
na wszystkich treningach zauważamy, 
że obecnie w Rybniku nie ma grupy 
młodych utalentowanych żużlowców, 
którzy by mogli zastąpić starszych za
wodników, żeby w niedalekiej przy
szłości odnosić znaczące sukcesy. 
Obecna szkółka to dopiero kandydaci 
na ewentualnie dobrych żużlowców, 
nieokreślona w czasie “melodia” przy
szłości. Wzorować się na Unii Tarnów 
czy Stali Rzeszów jest na razie przed
wczesne i nierealne. Tam bowiem star
si zawodnicy odeszli lub zakończyli 
karierę, gdy w klubie była grupa mło
dych i utalentowanych zawodników

Żużel 
dość dobrze jeżdżących na różnych to
rach, czego nie ma na razie w Rybni
ku. Wiadomo też, że różnego rodzaju 
rozgrywki młodzieżowców nie cieszą 
się zainteresowaniem kibiców nawet w 
tych miastach, gdzie frekwencja na 
meczach ligowych jest o wiele więk
sza niż w Rybniku. Czytając prasę, 
m.in. “Tygodnik żużlowy” można się 
przekonać, że w takich miastach jak 
Toruń, Bydgoszcz, Gorzów, Leszno, 
Gniezno, Wrocław itd. na imprezy 
żużlowe z udziałem dobrych młodzie
żowców przychodzi zaledwie 200, 300 
czy 500 kibiców, a mecze z udziałem 
seniorów ogląda kilka tysięcy ludzi. 
Od paru lat toczy się dyskusja wśród 
działaczy, zawodników i kibiców w 
sprawie obowiązkowego startu dwóch 
młodzieżowców w meczach ligowych, 
gdyż obniża to poziom meczy żużlo
wych. W przeszłości takie “asy” jak 
Maj, Tkocz, Woryna, Wyględa, Gryt i 
inni drogą naturalnej selekcji zajmo
wali miejsca w pierwszej drużynie, po
nieważ nie było wtedy różnego rodza
ju rozgrywek młodzieżowców i obo
wiązkowego startu dwóch młodzie
żowców w pierwszej drużynie.

W przyszłym sezonie, gdy RKM do 
zespołu wystawi więcej młodzieżow
ców /których na razie nie ma/, a druży
na przegra parę meczy na własnym to
rze, a na wyjazdach dojdzie do pogro
mów, to kibice i widzowie nieliczni 
już w Rybniku całkowicie odwrócą się 
od żużla i zawiśnie groźba zagłady 
tego sportu w najbardziej utytułowa
nym mieście, jakim jest Rybnik. Uwa
żamy, że dopóki nie wykrystalizuje się 
utalentowana grupa 3-4 młodych za
wodników, którzy już jako młodzie
żowcy coś konkretnego by potrafili i 
rokowaliby nadzieje na dobrych zawo
dników, w I zespole powinni startować 
aktualnie najlepsi /nie patrząc na wiek/ 
zawodnicy. Zawodnicy RKM powinni 
zostać wzmocnieni braćmi Skupienia
mi, bo to przecież też nasi rybniccy 
żużlowcy. Obecnie z ich zwycięstw 
cieszą się kibice z obcych klubów, a 
nam miejscowym pozostają resztki. 
Inne kluby jak “Sparta” Wrocław, “Po
lonia” Piła, “Włókniarz” Częstochowa

Żużel
Częstochowa, “Wybrzeże” Gdańsk zakupiły lub 
wypożyczyły, nie bacząc na wiek, star
szych zawodników i odniosły z nimi 
dobre wyniki, a bez nich nie liczyłyby 
się w polskim sporcie żużlowym. Zaś 
wiele zespołów II ligi od lat walczy o 
awans do I ligi i chociaż im się to nie 
udaje, nie robią z tego tragedii. Szkolą 
młodych, nie pozbywają się starszych 
zawodników i jeżdżą aktualnie w naj
silniejszych składach na jakie ich stać. 
Warto też zaznaczyć, że w opubliko
wanych tabelach i zestawieniach za
mieszczonych w “Tygodniku Żużlo
wym” na 10 zespołów ligi w 1994 r. w 
pierwszej piętnastce najlepszych kra
jowych żużlowców mieści się 5 zawo
dników RKM Rybnik, a tylko 3 z Piły 
i 2 z Rzeszowa. Pozbycie się trzeciego 
zawodnika II ligi Adama Pawliczka 
jest nieodpowiedzialne i nie powinno 
mieć miejsca. Mamy nadzieję, że za
rząd i kierownictwo RKM Rybnik nie 
obrazi się na starszych zawodników, a 
na sezon 1995 zmontuje najsilniejszy 
skład by podjąć walkę o awans do I 
ligi, bo odkładanie awansu na czas bli
żej nieokreślony może się źle skoń
czyć dla Rybnickiego Sportu Żużlowe
go.

Z poważaniem wierni kibice
/Tu następuje osiem podpisów/

L is t do r edakc ji

P i e r w s z e  c z y  d r u g ie ?

W związku z relacją zamieszczoną 
w “Gazecie Rybnickiej” nr 44 zatytu
łowaną “Mister Power” z “niby” I mi
strzostw Rybnika w siłowaniu na rękę, 
pragniemy poinformować redakcję 
“Gazety Rybnickiej”, organizatora 
oraz czytelników, iż faktyczne I mis
trzostwa Rybnika w siłowaniu na 

rękę odbyły się 16 lipca w klubie 
"Proxima”, a organizatorem było Sto
warzyszenie Kulturalno-Sportowe 
“Przekorna Wyspa” w Rybniku.

Z poważaniem 
kierownictwo 

klubu “Proxima” 
przy SKS “Przekorna Wyspa”

Nauczyciele nad szachownicą Barbórkowy 
turniej skatowy

W sobotę 19 listopada w Klubie 
Nauczyciela w Rybniku odbyły się 
jesienne zawody szachowe nauczy
cieli. Był to doroczny wojewódzki tur
niej dla uczczenia Dnia Edukacji Na
rodowej. Organizatorem rozgrywek 
był Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku 
na zlecenie Zarządu Okręgu ZNP w 
Katowicach.

Zawody znalazły duży oddźwięk 
wśród nauczycieli i wychowawców. 
Dość powiedzieć, że w imprezie wzię
ło udział 29 osób reprezentujących 20 
szkół i placówek województwa kato
wickiego oraz 9 oddziałów ZNP, a 
mianowicie Żory /pięć osób/, Rybnik, 
Racibórz, Jastrzębie, Gliwice /po czte
ry osoby/ oraz Piekar, Chrzanów, Ly
ski i Czernicę. Zawody miały silną ob
sadę, sporo zawodników posiadało 
wysokie kategorie szachowe. Roz
grywki odbyły się systemem szwajcar
skim na dystansie 7 rund, po 15 minut 
na zawodnika. Zawody miały emocjo
nujący przebieg. Silnej grupie zawo
dników przewodził Kazimierz Ko
marnicki /5,5 p./ z ZSZ RaFaKo w 
Raciborzu, który na jedną rundę przed 
końcem miał 1 p. przewagi nad Ma
rianem Sadzikowskim /4,5 p./ z SP8 
w Chrzanowie oraz 1,5 p. nad następ
ną szóstką grających.

I miejsce zajął Kazimierz Komarnicki

Halina Fojcik, nauczycielka w ZSG 
w Boguszowicach, wicemistrzyni 
Polski w szachach nauczycielek, 

była druga wśród pań

Komarnicki, a kolejne Marian Sadzikowski, 
Henryk Fatyga, Jan Mrozek, Da
riusz Babczyński, Alfred Jach, Ewa 
Mentel, Zenon Sochacki, Halina 
Fojcik, Zygmunt Zich, Jan Foniok, 
Władysław Leciejewski, Zygmunt 
Kremser, Tadeusz Smołka, Jarosław 
Musiał.

Należy podkreślić bardzo dobrą po
stawę i wysokie miejsca dwóch pań, 
grających wespół z mężczyznami. I tak 
VII m. zdobyła Ewa Mentel, zaś Ha
lina Fojcik - KM - mistrzyni Polski 
nauczycielek w szachach sprzed kilkunastu

W Dom Kultury w Niedobczycach 
w sobotę, 26 listopada, 

o godz. 9.00, odbędzie się okręgo
wy turniej skata sportowego z 

okazji Barbórki

Zaginął jam nik!
ZAGINĄŁ PIES rasy jamnik, 

brązowy, czarny na grzbiecie, na osie
dlu Reymonta. Mała dziewczynka pro
si znalazcę o oddanie jej ulubieńca

ZA NAGRODĄ
Rybnik, os. Reymonta 61 b/1, 

tel.28-650.

kilkunastu lat - zajęła IX m. Trzeba również 
wspomnieć, że impreza była już trady
cyjnie dobrze przygotowana. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali okolicznościowe 
dyplomy i wartościowe nagrody. 
Uczestnicy rybnickich zawodów od
jeżdżali z postanowieniem wzięcia 
udziału w czerwcowych mistrzo
stwach województwa, jakie odbędą się 
w 1995 roku w Rybniku.

Imprezę przygotowali pod kierun
kiem prezesa ZO ZNP w Rybniku, 
Kazimierza Piekarza, Halina Fojcik 
i Jan Heliosz, który również sędzio
wał.

JAN HELIOSZ

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 9

Zwycięzcy turnieju w kategorii par - bracia Jarosław i Rafał Nocuniowie



Zdjęcie z albumu 
czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania 
zdjęć. Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które 
po skopiowaniu natychmiast zwrócimy. /Można też wrzucić je do 
naszych "żółtych skrzynek"/.

Autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowe
go" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI”, Rybnik, ul. Reja 2 na
grodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki 
filmu.

Nieśmiały kontakt z naturą. Zdj. G. Stój

damiani
R Y B N I K  R Y N E K  6

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 

ufundowane 
przez sklep 
DAMIANI, 

Rybnik, Rynek 6

Poziomo: A/ośmiokąt przy drodze lub mosiądz, B/z rączki do rącz
ki, C/ ma Wałęsa i sum, D/postrach okrętów wojennych, E/smak 
zdrowia? F/królowa, która przepowiadała, G/wiosenny dom sała
ty, H /w niej woda, gaz, I/  odlatują w kluczu, J/ za zabicie go zwy
kle dostaje się córkę króla za żonę,
Pionowo: 1/ mały władca, 2/ odróżnia słonia od np. konia, 3/ cza
sem go przerośnie uczeń, 4/ chodnikowej nie przesłuchasz, 5 / trzy
maj je  na wodzy, 6 /czy na pewno jest nim brydż? 7/ nieodłączny to
warzysz egzaminu, 8/ wałek z knotem, 9/ w dłoni króla, 10/ szam
pańska do rana
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: E-8, A-10, J-1, G-3, H-3, C-6; F-1, 
J-8, I-4, B-9; I-1, C-4, E-8, C-8, H-10; D-5, D-9, C-10, F-3, G-9, 
H-7, B-5; F-5, E-2, J-8; F-10, B-6, I-7, A-2, C-4, G-7.
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki” /Ko
ściuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 56 z hasłem “Kolec wyjmuj 
kolcem” otrzymują: Beata MIELNIK, ul. Tetmajera 6A/2, Le
szczyny, Barbara KARDAS, ul. Chalotta 4/35, Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

Przepraszamy czytelników za czasowy brak ”żó3tej skrzynki” 
w Rynku 12, spowodowany remontem budynku.

Pod znakami zodiaku
BARAN - Teraz może uda Ci się wszystko odkręcić, ale następnym razem los 
może nie być już tak łaskawy. Najważniejszy będzie rozsądek i czyste intencje - 
bez nich nie licz na sukces.
BYK - Pieniądze, które dość niespodziewanie znajdą się w Twoim posiadaniu, 
powinny znaleźć się na koncie. Ich przeznaczeniem są inwestycje, a nie konsump
cja, jeśli uczynisz inaczej, stracisz wszystko.
BLIŹNIĘTA - Nie pozostawiaj niezałatwionych spraw! One tylko pozornie znik
ają z horyzontu, wracając po czasie jeszcze trudniejsze i wymagające więcej 

czasu i zaangażowania.
RAK - Czekają Cię zajęcia, których nie znosisz, lecz niespodziewanie to one wła
śnie przyniosą Ci uznanie i pieniądze. Dzięki temu będziesz mógł zająć się rze
czami, które są Twoją pasją!
LEW - Żyjąc zbyt burzliwie i na “zewnątrz ” tracisz masę energii, narażając się 
dodatkowo na nerwice i stresy. Spróbuj się wyciszyć i spojrzeć we własne wnę
trze, ułatwi Ci to jasność i szerokość widzenia...
PANNA - Jeśli walczysz z jakimś nałogiem, dołóż starań, bo czas Ci sprzyja i 
rezultaty mogą przerosnąć Twoje oczekiwania. Późniejsze zadowolenie warte jest 
wysiłku.
WAGA - Nie uzależniaj się od osoby, która i tak będzie daleko, gdy będziesz jej 
naprawdę potrzebował. Oprzyj się raczej na ludziach, którzy Cię otaczają na co 
dzień, choć wydają Ci się mniej atrakcyjni...
SKORPION - Udajesz, że wszystko jest w porządku, choć wcale tak nie jest. 
Może oszukasz otoczenie, ale sam zapłacisz za tłumienie złości i żalu frustracją. 
Warto rozejrzeć się za “osobistym ”psychoterapeutą...
STRZELEC - Oddzielenie się sztywnym pancerzem od uczuć, zwłaszcza subtel
nych, których uświadomienie wprawia Cię w zakłopotanie, może prowadzić do 
rezygnacji z życia uczuciowego. Strata może okazać się bardzo bolesna. 
KOZIOROŻEC - Nie próbuj oszukać bliskiej Ci osoby, bo ona i tak wie, co tak 
bardzo starasz się przed nią ukryć. Narazisz się tylko na śmieszność, a jest je
szcze czas, by wszystko odkręcić...
WODNIK - Nadszedł czas, kiedy wszystko może się zdarzyć, ale zmagazynowa
na energia pozwoli Ci przystosować się do każdych, nawet najbardziej ekstremal
nych warunków.
RYBY - Refleksja, umiarkowanie i dystans spowodują, że zaczniesz panować nad 
rzeczywistością i formować ją  według własnych potrzeb. Wskazany umiarkowa
ny egoizm!

N a
błysk  !!

Mały mohairowy sweterek do 
błyszczącej spódnicy z tafty

Fatałachy z naszej szafy

Która z nas nie lubi błyszczeć w... 
towarzystwie? Błyszczymy dzięki bły
skotliwej inteligencji i iskrzącemu 
dowcipowi, a w tym sezonie wspomo
gą nas w tym błyszczące szmatki. 
Modne są wszystkie świecące mate
riały: lurexy, atłasy, tafty, nabłyszcza
ne satyny. Będziemy je nosiły na wie
czór, ale nie tylko. Szczególnie atrak
cyjnie błyszczące tkaniny wyglądają 
zestawione z matowymi - wełnami, 
dzianiną. A więc atłasowa bluzka i 
wełniany żakiet, złocista lub srebrzy
sta kamizelka-bolerko do matowej 
bluzki, swetry z lureksową nitką ob
cisłe spodnie-rajstopy i duży sweter. 
Wiem, że wiele z was wzdryga się 
przed tymi błyszczącymi propozycja
mi nazywanymi z francuska glamour, 
ale wszystko zależy od wyważenia 
proporcji. To nie jest łatwe, ale warto 
spróbować. Najmniej pożądanym bły
szczącym elementem jest błyszczący... 
nos, ale z tym przecież umiemy sobie 
poradzić.

Wróżka

5  m in u t  ła m a n ia  g ło w y

Ilustracje różnią się w 8 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawi
dłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towaro
wego 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 45 nagrodę otrzymuje: Agnieszka GÓRNA, ul. Kilińskie
go 33 B/2, 44-200 Rybnik

Garusiate
boisko

Było w Rybniku na zapłociach 
kupa garusu i jak w kablowej pokazy
wali, garusu już niy ma. My z Mar
kiem tyż sie zabrali do zbiyranio tych 
bele kaj rozciepanych klamorów kole 
bloków. Miechów my niy mieli i pod 
wiela szło robiyli my kupki, kiere som 
po dzisiok, bo żodyn ich niy pozbiy
roł. Po ćmoku sie bele wto bez nie 
przekopyrtnie, a bajtle kupki po leku 
zaś rozniesom po kontach. Bajtlom 
sie wszystko przydo, lebo zaruściało 
rułka, konsek zmazanego papendeklu 
abo flaszka do strzaskanio.

Chodzymy z Markiem cięgiem na 
boisko przy Ryfamie bal kopać. Boi
sko wielgachne, piykne, choć czasym 
po dyszczu jest dużo marasu. Chodzi 
tam tyż czynsto jedna i drugo szkoła 
turnować, lotać, a czynsto fusbalery 
jakiś mecz grajom.

Niy umiymy z Markiem spokopić, 
że żodnyj ze szkól niy zawodzajom te 
klamory pociepane na trowie i pod 
krzokami. Wiym, że szkolorze tych 
flaszek, biksów, kapsli i papendeklów 
niy rozciepali, ale to po prowdzie wy
glondo łoszkliwie. Jak zbierać garus, 
to podle mnie, zibyrać naprzód pod 
swoim nosym.

Mogliby tyż czasym jacy munduro
wi zajrzeć pod wieczór na boisko i 
tych co tam wylegujom na papende
klach, tutajom procenty i garuszom, 
pogonić.

Edek,
fomfel Marka Mateji

Śląskie
beranie

Antek i Francek mieszkali w Byto
miu, a przed wojną to tam była grani
ca, prowda. No a na kiełbasa to sie 
szło do Polski. No, ale roz zamiast 
kiełbasy kupili se rodzynki. A ta pani 
sie pomyliła i dała im pieprzu. Fran
cek wzion i pogryzł ten pieprz. Jak go 
to zaczło polić, to nie wytrzymoł, prze
lecioł przez granica jak torpeda i za
trzymoł sie dopiero przed domem. Po
tem ryknął na głos:
- Antek, uciekej bo jak chuchna, to 
sie cały Bytom spoli.

- Francek, jak mi pożyczysz z pre
mii 50 tysięcy, to pojada do Honolu
lu. Nie wiesz prawie, kaj to rychtik 
leży?
-A skąd ty wiesz, że jo dostoł premio?
- Zgodłech !
- To se zgodnij, kaj Honolulu leży!

Antek jeździł na zolyty do Mariki. A 
on mieszkoł w Strzelcach, a Marika w 
Gliwicach. Roz wlozł do pociągu do I 
klasy. Kole niego siedzioł se taki pa
noczek i czytoł gazeta. A stoło tam 
prawie o lądowaniu na księżycu. Pa
noczek pado do Antka:
- Nie potrwa długo i my wylecimy!
- A co, wy też jedziecie bez biletu? 
pado Antek.

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała Dorota Simonides
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