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Zagadka wyjaśniła się w ubiegłym 
tygodniu, kiedy to nowy lokal otwo
rzył swoje podwoje. Od tej chwili jego 
gospodarzem będzie Izba Handlowo- 
Przemysłowa w Rybniku, a konkret
nie nowa firma pod nazwą “Centrum 
Biznesu”, której domeną będzie dzia
łalność gastronomiczna. Szefowie izby 
zakładają, że lokal ten stanie się dla 
rybnickich biznesmenów miejscem, 
gdzie w estetycznym wnętrzu, z dobrą, 
miejmy nadzieję, kuchnią, będzie 
można porozmawiać o interesach, a 
może i zawrzeć niejeden korzystny 
kontrakt.

W s p ó łp r a c a  g o s p o d a rc z a  z  C h o r w a c ją

O t w a r c i e  
“ C en tru m  B izn esu ”
Bywalcy Teatru Ziemi Rybnickiej od kilku już tygodni z ciekawo

ścią obserwowali postęp prac modernizacyjnych, jakie prowadzone 
były w teatralnej kawiarni. Dobudowano przeszklony wykusz, ale 
niedługo potem od wewnątrz zainstalowano żaluzje, które ukryły 
przed ciekawskimi nowy wystrój.

r

Witaj Święty Mikołaju
Z racji kontaktów gospodarczych 

rybnickich przedsiębiorców z Chorwa
cją, gośćmi honorowymi inauguracji 
“Centrum Biznesu” byli prezydent 
Chorwackiej Izby Gospodarczej w 
Zagrzebiu inż. Em anuel Justam ent 
oraz jego zastępca Radenko Milosze
wie wraz z małżonkami, a także, z ra
mienia władz miasta, prezydent Józef 
Makosz i wiceprezydent Michał Śmi
gielski. Gości powitali prezes Zarządu 
Izby Handlowo-Przemysłowej w Ryb
niku Andrzej Żylak oraz szef “Cen
trum Biznesu” M arian Szydło. Ema
nuel Justament w krótkiej wypowiedzi 
przypomniał związki Chorwacji z Pol
ską i wyraził nadzieję, że nawiązana 
współpraca gospodarcza między Za
grzebiem a Rybnikiem będzie się roz
wijać. Myśl tę kontynuował w swoim 
wystąpieniu prezydent Makosz. Dodać 
należy, że pierwsze kontakty gospo
darcze nawiązano w dziedzinie bu
downictwa - kilkanaście rybnickich 

c.d. na stronie 3

Od lewej: prezes rybnickiej Izby Handlowo-Przemysłowej Andrzej Ż ylak , 
gość z Chorwacji Emanuel Justament i szef "Centrum Biznesu"
Marian Szydło. Zdj.:jack

W ostatni wtorek już na wiele minut przed godziną 18.00 można było 
zaobserwować w naszym mieście prawdziwy “zlot gwiaździsty” z metą 
na Rynku. To ze wszystkich stron Rybnika dzieci, a i wielu dorosłych, 
podążało na spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Zakończenie obchodów jubileuszu Teatru Ziemi Rybnickiej

30 la t to pełn ia  
m łodości...

2 mln 600 tys. widzów, 7090 imprez, w tym wiele cyklicznych jak 
Rybnickie Dni Literatury, Silesian Jazz Meeting, Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr Dętych, spotkania folkowe, Konfrontacje Filmowe, 
a także przedstawienie teatralne, opery, operetki, musicale, balet, ka
baret, recitale gwiazd, akademie ku czci, imprezy dla artystów niepro
fesjonalnych - oto plon 30-letniej działalnoś ci Teatru Ziemi Rybnic
kiej, oficjalnie noszącego nazwę Rybnickiego Oś rodka Kultury, bo 
przecież działalnoś ć  “wychodzi” poza mury teatru. c.d. na stronie 3
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SUPER OFERTA
Przy każdym zakupie
powyżej 3 mln zł.

nagroda - 
3-dniowy pobyt

dla dwóch osób 
w hotelach w najbardziej 

atrakcyjnych miejscowościach

a r d o

elemis
A m i c a

Powitanie arcybiskupa Damiana Zimonia przez duchownych 
zgromadzonych na uroczystości

W Kłokocinie

Poświęcenie 
nowego kościoła

W dniu św. Barbary odbyła się w      arcybiskup Damian Zimoń, który dokonał 
Kłokocinie ceremonia poświęcenia      dokonał aktu poświęcenia nowego kościoła 
kościoła pod wezwaniem świętego      kościoła, a także przedstawiciele kurii, 
Józefa-Robotnika. Wśród gości zapro
szonych na tę uroczystość był ks. a rcybiskup c.d na  stronie 5

Ostatnie chwile przed pojawieniem 
się Honorowego Gościa umilały 
tłumnie zgromadzonym na Rynku 
dzieciom występy w wykonaniu 
uzbeckich, kazachskich i koreańskich 
artystów cyrkowych. By ich lepiej 
widzieć, dzieci “pokryły” gęsto nawet 
zimowe okrycie rynkowej fontanny, 
okna wystawowe sklepów, a co 
sprawniejsi nawet latarnie. Mniejsze 
dzieci rodzice z godną podziwu 
wytrwałością dźwigali “na barana”. 
Warto więc może pomyśleć na 
przyszłość o wyższej scenie...

I wreszcie, z punktualnością godną 
prawdziwego świętego, Mikołaj 
nadjechał. Dzieci powitały go dopiero 
co wyuczonym wierszykiem: “Witaj 
Mikołaju Święty w naszym mieście 
p ięknym ”, a uroczystą chwilę 
uświetniły piękne sztuczne ognie,

odpalane z ratuszowej wieży.
Zdezorientowany święty Mikołaj nie 

bardzo wiedział gdzie się znajduje, 
został więc przez dzieci szybko 
poinformowany gromkim okrzykiem, 
że przecież... w Rybniku. By Mikołaj 
na scenie nie czuł się osamotniony, 
wdrapały się na nią również 
bohaterowie bajki Andersena, którą 
teatr “Syrena” odgrywał dla dzieci w 
pobliskim teatrze - przybyła więc sama 
bohaterka sztuki Calineczka oraz 
wielka, zielona Żaba. Niestety dialog 
świętego i bajkowych bohaterów z 
dziećmi był słabo słyszalny na 
obrzeżach Rynku, a bliżej nie udało 
nam się przecisnąć... W każdym razie 
pierwsze rzędy bawiły się znakomicie, 
choć dość krótko, a w takt piosenki 
“Wszystkie dzieci nasze s ą ’’, którą 
przedstawiła Ania Liszka, uczennica 
klasy ósmej SP 10, podrygiwał nawet 
św. Mikołaj, zaś zabawie towarzyszyły 
kolorowe race.

Mikołaj, wykręcając się brakiem 
czasu i koniecznością dowiezienia 
prezentów do wielu jeszcze domów, 
nie zabawił zbyt długo i żegnając 
dzieci, odjechał swoim wehikułem 
przy huku i blasku sztucznych ogni. 
Szkoda, że nie objechał Rynku 
dookoła, by swoim widokiem sprawić 
frajdę również dzieciom bardziej 
oddalonym od sceny. A gdyby jeszcze 
rzucił w tłum trochę “szkloków”, cóż 
by to była za radość...

Do zobaczenia w przyszłym roku!
/róż/
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Zarząd Miasta informuje
Obwieszczenie o wyłożeniu 
dokumentacji technicznej

W związku z planowaną budową rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. 
Rybnik - Zachód /lewa i prawa strona ulicy Raciborskiej

/ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. /Dz.U. 
z 1990 r. nr 11 poz. 75/ w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu zasad i 

trybu ustalania ich lokalizacji 
PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ZAWIADAMIA 

o wyłożeniu dokumentacji technicznej wyżej wymienionej inwestycji do 
wglądu publicznego.

Zainteresowane osoby mogą w ciągu 14 dni od daty obwieszczenia w Urzędzie 
Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2 pokój 43 zapoznać się z planowa

ną inwestycją oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Uw aga pasażerow ie lini 584, 585 i 594

Objazd!
Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika informuje, że w związku z 

koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu mostu na rzece Nacyna 
przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Niedobczyce nastąpi 

w dn. 10-12.12.1994 r. zamknięcie tego obiektu dla ruchu kołowego.
Ruch kołowy poprowadzony będzie wyznaczonym na ten czas objazdem 

ulicami: Rymera, Konarskiego, Wodzisławską.
W związku z powyższym prosimy wszystkich kierujących o zwracanie uwagi 

na ustawione oznakowanie i zachowanie należytej ostrożności. 
Komunikacja miejska na liniach 584, 585 i 594 prowadzona będzie przez 

cały czas trwania robót na zasadzie wahadła.
Jednocześnie władze miasta pragną przeprosić wszystkich użytkowników za 

utrudnienia wynikające z faktu zamknięcia ruchu na moście.

Od redakcji: W najbliższym numerze dokładnie wyjaśnimy zasady, według 
których będzie funkcjonować komunikacja.

Urząd M iasta Rybnika  
Wydział Dróg, ul. B. Chrobrego 2

wzywa wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych, 
naziemnych i nadziemnych oraz instytucje i osoby prywatne 

zamierzające w 1995 roku prowadzić jakiekolwiek roboty 
w granicach pasa drogowego do zgłoszenia ich 

w terminie do dnia 31.12.1994 r.
Zgłoszenie winno zawierać dokładną lokalizację oraz terminy rozpoczęcia i 

zakończenia robót. Niezgłoszenie wyżej wymienionych robót w podanym termi
nie spowoduje nieudzielenie zezwolenia na naruszenie pasa drogowego.
Zwraca się uwagę, że zajęcie chodników na cele składowisk lub pod rusztowa
nia również wymaga zgody Urzędu Miasta.

M3odzi, nie pozwólcie 
sie truae

Pierwszy raz piszę do gazety, ale nie 
mogę być cicho. Kiedy przeczytałem 
w Waszej gazecie list uczniów z I LO 
“Władzom miasta pod rozwagę” po
wiedziałem - brawo młodzieży! Nie 
pozwólcie się dalej truć.

/.../ Władza wie /ale udaje, że wszy
stko w porządku/ jak wygląda ul. Ko
ściuszki, szczególnie od ul. Chrobrego 
do ul. Żorskiej. To ulica dwukierunko
wa jak “jar”. Budynki wysokie, a spa
liny zagęszczone /.../

W mieszkaniach szyby “dzwonią”, 
sufity pękają. Kto nam zapłaci za re
monty? Przy ul. Kościuszki od ul. 
Chrobrego do Żorskiej znajdują się: I 
LO, w głębi ul. Chrobrego /jar/ Szkoła 
Podstawowa nr 1 i przedszkole. Dalej 
Technikum Mechaniczne, Technikum

Jeszcze 
o objeździe

W dniach 10 i 11 grudnia br. prze
prowadzony zostanie remont na
wierzchni mostu przy ul. Górnoślą
skiej w dzielnicy Niedobczyce.

Istniejąca obecnie nawierzchnia, wy
konana jako nakładka asfaltowa zbro
jona siatką drucianą na podłożu z de
sek, poddawana obciążeniom dyna
micznym ulega zarysowaniu, spęka
niu, a następnie wykruszeniu, powo
dując odsłonięcie osnowy z siatki i ko
rozję desek. Remont polegać będzie na 
usunięciu asfaltu, wymianie uszkodzo
nych desek i wykonaniu części jezdnej 
jako drewnianej. Jest to rozwiązanie 
tymczasowe. W związku z tym w so
botę 10 grudnia o godzinie 14.00 na
stąpi zamknięcie mostu dla ruchu ko
łowego, przy utrzymaniu ruchu piesze
go.
Komunikacja miejska linii 594 zo
stanie utrzymana na zasadzie “wa
hadła”, tj. pasażerowie będą musieli 
przejść na drugą stronę mostu i 
wsiąść do oczekującego autobusu, 
przy czym czas oczekiwania na 
przesiadkę może wynosić ok. 2-3 minut

Górnicze, przedszkole. Wszystko nie 
więcej jak 10 m od jezdni. Zaraz za 
zakrętem przy ul. Żorskiej szpital, a po 
prawej stronie dom dziecka /sierot 
społecznych/. Przy ul. Kościuszki w 
ciągu dnia nie można otworzyć okna 
ani w szkołach ani w mieszkaniach. 
Spaliny i huk nie pozwalają/.../ Przy
stanek “kościół”. Tu tysiące samocho
dów, setki autobusów przyjeżdżają i 
zatrzymują się, a za każdym snuje się 
czarna czy niebieska smuga spalin. 
Wszystkie samochody z ul. Reymonta 
jadą na ul. Piłsudskiego, dalej Kościu
szki i na Żorską. A jaka jest wytrzyma
łość wiaduktu, kiedy został wybudo
wany, jakiego wtedy użyto materiału, 
kto bierze odpowiedzialność za to ob
ciążenie??

Niech nikt nie mówi, że nie można 
inaczej, bo można! Jest ulica Prosta i 
pusta. Dlaczego wszystkie samochody 
jadące w kierunku Żor, Pszczyny, Bo
guszowic nie m ogą jechać z ul. Rey
monta w prawo pod most i na ul. Prostą

Prostą, a dalej gdzie kto chce. Ulica Pro
sta była wybudowana jako obwodnica, 
a jest pusta, tam najwyżej w 3 min coś 
przejedzie. Tam wolna przestrzeń, spa
liny będą rozrzedzone, i opadną na 
pola /.../ W czasach kiedy burmistrzem 
Rybnika był śp. Weber Rybnik był 
przepiękny. Dopiero po jego odejściu 
stawał się ruiną i byłby całkowitą rui
ną, gdyby nie obecne władze. Dziś z 
dnia na dzień Rybnik pięknieje, jest 
czysty. Tu trzeba Radzie Miasta z Pa
nem Prezydentem Makoszem powie
dzieć brawo, dziękujemy! Trzeba jed
nak stuknąć w głowę tych, którzy są 
odpowiedzialni za ruch samochodowy 
w centrum miasta, szczególnie przy ul. 
Kościuszki. Tu uczy się młodzież, tu 
mieszkają ludzie. A więc jednak “Wła
dzom miasta pod rozwagę”, ale też i 
dyrektorom szkół i nauczycielom. Kie
dy młodzież w szkołach była badana? / 
.../A więc “Naprzód młodzieży” Ryb
nika, nie pozwólcie się truć. Wśród 
Was są przyszłe matki i ojcowie.

Nazwisko znane redakcji

Prywatna linia 
mini-busu

Z dniem 12 grudnia br. zostanie 
uruchomiona prywatna linia mini
bus na trasie Chabrowa - Golejów 
szkoła.

Przystanki na w/w trasie będą zlokali
zowane przy ulicach: Chabrowa - Wo
dzisławska /Franciszkanie/ - Raciborska- 
Hallera /Sąd/ - Piłsudskiego /PKP/ - Pia
sta - Strzelecka - Żużlowa /Ośrodek Po
mocy Społecznej - Gliwicka /kąpielisko 
“Ruda”/ - Wielopole I - Wielopole II - Go
lejów Górka - ul. Wiosny Ludów - Gole
jów Skrzyżowanie - Golejów Szkoła.

nut. Natomiast linie 584 i 585 będą 
jeździły zmienioną trasą, tj. ulicami 
Zagłoby, Zygmunta Starego, Racła
wicką, Sportową i nie będą się za
trzymywać na przystankach Niedo
bczyce Bar, Niewiadom Spółdzielnia 
i Niewiadom Hałdy. Objazd dla po
jazdów został poprowadzony ulica
mi: W odzisławską, Konarskiego, 
Rymera, Górnośląską.

Za utrudnienia powstałe w związku 
z remontem mostu mieszkańców, pasa
żerów oraz kierowców przepraszamy.

J.R.

Celem uruchomienia linii jest objęcie 
obsługą komunikacyjną dzielnicy Pół
noc z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
oraz odległych zabudowań w dzielnicy 
Golejów. Jak wynika z oświadczenia 
przewoźnika, linia będzie utrzymana, je
żeli będą chętni do korzystania z jej 
usług. Cena biletu będzie taka jak w ko
munikacji miejskiej. J.R.

Nowy sklep
*... z kasetonami sufitowymi otwarto 
przy ul. Hutniczej 7.

Przeceny
* Pastelowe, cienkie sweterki po obni
żonej cenie można kupić w “Maxi” 
przy Sobieskiego 22.
* Tanie “romanse” oferuje księgarnia
“Sowa” przy Sobieskiego 24. /K/
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 TAŃSZA W
PRENUMERACIE

Zapraszam y naszych  
C zytelników  

do okienek pocztowych  
do 20 grudnia br.

Kursanci o Alliance Francaise Czy dojdzie 
do strajku?

O t w a r c i e  
“Centrum Biznesu”

c.d. ze strony 1

firm będzie uczestniczyło w przetar
gach na odbudowę obiektów zni
szczonych w Chorwacji w czasie woj
ny.

Następnie goście i zainteresowani 
biznesmeni przeszli na Rynek, by 
uczestniczyć w otwarciu nowej siedzi
by Izby Handlowo-Przemysłowej, 
której uruchomienie nastąpi w stycz
niu przyszłego roku.

Przybyły później na spotkanie pre
zydent Krajowej Izby Gospodarczej 
dr Andrzej Arendarski złożył propo
zycję utworzenia Polsko-Chorwackiej 
Izby Gospodarczej, której siedzibą 
byłby Rybnik. Propozycja ta została 
przez Emanuela Justamenta przyjęta z 
zadowoleniem.

Lokal “Centrum Biznesu” przy ul. 
Saint Vallier otrzymał bardzo estetycz
ny wystrój z klim atyzacją i innymi 
atrybutami nowoczesności. Aktualnie 
remontowane jest drugie pomieszcze
nie, które zostanie przeznaczone na 
działalność klubową.

Rybniccy biznesmeni będą więc dys
ponować miejscem, gdzie bez wstydu 
można będzie zaprosić kontrahenta, 
nawet zagranicznego, na business- 
lunch. /W.R./

Tak modne ostatnio badanie rynku 
zostało przeprowadzone również w 
rybnickim ośrodku Alliance Francaise, 
gdzie prowadzone są kursy języka 
francuskiego. Na pytania w anonimo
wej ankiecie, opracowanej w porozu
mieniu z innymi ośrodkami Alliance 
Francaise w Polsce, odpowiedziało 70 
słuchaczy, co stanowi 65 proc. wszyst
kich kursantów. Przeważającą więk
szość uczestników kursów /80 proc./ 
stanowi młodzież licealna, mieszkają
ca głównie /95 proc./ w Rybniku, dla 
której język francuski jest pierwszym / 
40 proc./ lub drugim /35 proc./języ
kiem obcym.
Po wnikliwej analizie wszystkich od

powiedzi jawi się następujący “obraz 
ośrodka w oczach klienta”. Na pyta
nie, czy opłaty za kurs są niskie, 
umiarkowane czy wygórowane, 90 
proc. odpowiedziało, że są umiarko
wane, 5 proc. że niskie i tyle samo, że 
wygórowane. System opłat /semestral
ny/ został uznany przez 50 proc. za 
dogodny, przez 50 proc. za możliwy 
do przyjęcia, nikt ze słuchaczy nato
miast nie stwierdził, że jest uciążli
wy. Większość uczęszczających na 
kurs /80 proc./ uczy się francuskiego, 
by móc pojechać do Francji i rozmawiać

rozmawiać z Francuzami w ich ojczystym ję
zyku, 20 proc. uczy się, gdyż język 
francuski jest lub będzie im potrzebny 
w pracy lub korzysta z dodatkowych 
zajęć, gdyż metody nauczania w szko
le nie są satysfakcjonujące. W ankiecie 
nie zabrakło też, jakże istotnego dla 
tego typu placówki, pytania o życzenia 
i preferencje dotyczące działalności 
kulturalnej Alliance Francaise. Naj
częściej wymienianymi formami poza
dydaktycznej działalności ośrodka / 
wybierano trzy formy/ były: recitale 
piosenki francuskiej /50 proc./, projek
cje filmów video /50 proc./, biblioteka 
i czytelnia /40 proc./ oraz spektakle te
atralne /40 proc./. Niemałym zaintere
sowaniem cieszą się też, co wynika z 
ankiety, wystawy o Francji /30 proc./.

Pracownicy Alliance Francaise cie
szą się z faktu, iż język francuski już 
od kilku lat cieszy się w Rybniku nie
słabnącym powodzeniem. W rankingu 
14 ośrodków Alliance Francaise w 
Polsce rybnickie centrum, pod wzglę
dem ilości słuchaczy, znajduje się 
przed Szczecinem, Toruniem, Wał
brzychem, Rzeszowem, Opolem i Cie
szynem.

M.K.

W piątek 2 grudnia w następstwie ze
rwania mediacji przez przedstawicieli 
zarządu Rybnickiej Spółki Węglowej, 
przedstawiciele wszystkich organizacji 
związkowych działających na terenie 
siedmiu kopalń spółki ogłosili pogoto
wie strajkowe. Postanowili także do 5 
grudnia utworzyć międzyzakładowy 
komitet strajkowy, który będzie miał za 
zadanie koordynować działania w po
szczególnych kopalniach oraz decydo
wać o kolejnych akcjach protestacyj
nych. Jedna z takich akcji została wy
znaczona na dzień 12 grudnia i będzie 
dwugodzinnym strajkiem na każdej

zmianie we wszystkich kopalniach 
spółki. Działania górników, opierające 
się na ustawie o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku, 
są zgodne z prawem. Można tu zadać 
tylko jedno pytanie: czy zarząd Rybnic
kiej Spółki Węglowej podejmie rozmo
wy z górnikami, czy też dopuści do 
strajków, za które w efekcie będzie mu
siało zapłacić całe społeczeństwo. W 
przypadku bowiem wstrzymania wydo
bycia w okresie zimowym ceny węgla, 
a w następstwie także energii, pójdą 
drastycznie do góry.

JACEK JAMICKI

kup o ryg in a ł - p oczu j się pew nie j!
JANKES JEANS RYBNIK RYNEK 7
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Dyplom nr 1
Przedstawieniem “Cinema” tea

tru “KTO” z Krakowa zakończył się 
w TZR filmowy maraton przygoto
wany z okazji jubileuszu Dyskusyj
nego Klubu Filmowego “Ekran”.

Tylko najwytrwalsi obejrzeli wszyst
kie filmy jubileuszowych konfrontacji 
filmowych. Okazały się one konfron
tacjami starego z nowym, legend fil
mowych z obrazami, które legendami 
stać się mogą, konfrontacjami pierwo
wzorów literackich z ich ekranowym 
wizerunkiem.

Ankieta, jaką przeprowadzili organi
zatorzy, wykazała, że aż 16 filmów 
znalazło uznanie w oczach /nomen- 
omen/ widzów. Najwięcej jednak gło
sów oddano na “Czystą formalność ” z 
Polańskim i Depardieu w rolach głów
nych, a więc film nowy, a w swym fi
nale wielce przewrotny.

Z satysfakcją dodam jednak, że w 
pierwszej piątce znalazły się dwa fil
my, które były faworytami niżej podpi
sywanej, a więc “Hamlet ” Zefirellego 
z Gibsonem w roli tytułowej oraz 
“The D oors” Olivera Stone’a, kulto
wy film z rewelacyjną kreacją Vala 
Kilmera w roli Jima Morrisona. Na fil
mie tym sala była wypełniona mło
dzieżą do ostatniego miejsca, a na za
kończenie rozległy się oklaski, co w

30 lat DKF “Ekran”

kinie jest rzeczą rzadką. I pomyśleć, 
gdyby Morrison żył, miałby dziś 50 lat! 
A jego historię bardzo emocjonalnie 
odbierają nastolatki, których nawet ro
dzice są sporo młodsi od ich idola. I 
trudno po tym filmie powiedzieć, czy 
większą charyzmą odznaczał się Morri
son czy może Val Kilmer, który tak pra
gnął zagrać jego rolę, że koczował pod 
domem reżysera!

W ostatnim, a zarazem najbardziej 
uroczystym dniu obchodów jubileuszu 
DKF “Ekran” spośród widzów, którzy

złożyli ankiety, wylosowano i nagrodzo
no trzy osoby. Pierwszą nagrodę otrzy
mała uczennica I LO w Rybniku Sonia 
Bober, która na wieść, że otrzyma dwu
osobowy, całoroczny karnet na DKF-
owe imprezy, aż podskoczyła z radości.

Rośnie więc nam, na szczęście, poko
lenie świadomych miłośników filmu 
oglądanego w jego naturalnym środowi
sku, czyli w sali kinowej.

Była też chwila satysfakcji dla działa

czy DKF “Ekran”, kiedy sekretarz ge
neralny Polskiej Federacji Dyskusyj
nych Klubów Filmowych Janusz Bu
jacz wręczył prezesowi Wojciechowi 
Bronowskiemu dyplom podpisany przez 
ministra kultury Kazimierza Dejmka za 
“... propagowanie wartościowego f i l
mu ”. Gdyby dyplomy także miały nume
ry, ten byłby pierwszy - powiedział J. 
Bujacz. Przekazał on również życzenia 
Polskiej Federacji DKF podpisane przez 
prezesa Janusza Morgensterna i prezesa 
honorowego Andrzeja Wajdę, wielkości 
plakatu filmowego z sylwetką Don Ki
chota, jako symbolu walki z wiatrakami. 
A taką przecież walkę o podniesienie 
kultury filmowej prowadzą działacze 
DKF-u, w tym rybnickiego “Ekranu”, 
jednego ze stu kilku jakie się ostały z 
ponad sześciuset klubów: wspomniany 
już prezes W. Bronowski, a także Kazi
mierz Grzonka, Mieczysław Żabicki, 
Stanisław Głowacz, Roman Wilk i 
wielu innych. Listy gratulacyjne nade
szły również od zaprzyjaźnionych klu
bów filmowych i ludzi związanych z 
animowaniem kultury filmowej oraz od 
władz miasta i instytucji zajmujących się 
dystrybucją filmów, które dzięki wyasy
gnowaniu niemałej sumy na nowe pro
jektory przyczynią się do tego, że filmy 
będziemy oglądać z większym komfor
tem i bardziej bezpiecznie.

“To mogli zrobić tylko Polacy” - napi
sał krytyk teatralny z San Jose na Kosta
ryce po obejrzeniu spektaklu “Cinema” 
teatru “KTO”, który mogli zobaczy- 
również rybniczanie. Przedstawienie jest 
przykładem, jak język kina z łatwością 
przenika do teatru i jak się tam doskona
le aklimatyzuje. Szereg luźnych scen in
spirowanych kinem - scenami ze zna
nych filmów, muzyką, techniką montażu 
tworzy groteskową całość, satysfakcjo
nującą miłośników awangardowego tea
tru, a także kina.

Dobre i pomysłowe zakończenie filmo
wego maratonu.

W. RÓŻAŃSKA

Zarząd DKF "Ekran", z prawej obok prezesa Wojciecha Bronowskiego 
sekretarz generalny Polskiej Federacji DKF Janusz Bujacz

30 lat to pełnia 
młodości...

c.d. ze strony 1
A trzeba dodać, że teatr jest również 

siedzibą DKF “Ekran”, Filharmonii 
Ziemi Rybnickiej, Kina Premiero
wego, mieści galerię, wideotekę i 
pracownię reklamy.

Na spotkanie kończące całoroczne 
obchody jubileuszu 30-lecia TZR za
proszono i uhonorowano ludzi związa
nych z nim od samego zarania, a więc 
projektantów z teatru “na górce’', jak 
go kiedyś nazywano: Henryka Bu
szko, Jerzego Gottfrieda, Aleksan
dra Frantę, długoletnich pracowni
ków Marię i Władysława Szkopów, 
projektanta sceny Henryka Mysłka, 
elektryka Józefa Torbę oraz pracow
nika o najdłuższym stażu - Teodora 
Mrożka.

Na scenę poproszono ludzi, którzy 
pracują zazwyczaj w jej cieniu - służby 
techniczne, kadrowe, finansowe, obsługi 
widowni, organizatorów imprez, a 
wśród nich długoletnią, wielce dla tej 
placówki zasłużoną dyrektorkę d/s arty
stycznych Krystynę Piasecką, bez 
której wkładu pracy wiele przedsięwzięć 
artystycznych nie ujrzałoby światła 
dziennego.

List gratulacyjny oraz symboliczne 
kwiaty, jak na urodziny przystało, na 
ręce dyrektora Wojciecha Bronowskie
go złożył w imieniu władz miasta wice
prezydent Jerzy Kogut, podkreślając, że 
30 lat to pełnia młodości i początek doj
rzałości, co rokuje placówce jeszcze

wiele lat owocnej działalności w upo
wszechnianiu i animowaniu kultury. Od
czytane zostały również życzenia nade
słane przez wojewodę Eugeniusza Ci
szaka, w których zawarł on wyrazy 
uznania dla pracy całego zespołu i za
pewnienia o wysokiej ocenie jej efektów.

Zanim jednak w części artystycznej te
atr “Syrena” zaprezentował swoje wode
wilowe przedstawienie “Cafe pod Mino
gą”, kwiatami i owacją na stojąco uho
norowano ulubienicę wielu już pokoleń 
widzów Hankę Bielicką, która przed 
kilkoma dniami obchodziła jubileusz 55 
lat na scenie.

w ym ienioną już jub ilatką , a także 
Romanem Kłosowskim , Jaremą 
Stępowskim, Teresą Lipowską i 
Wiesławem Drzewiczem na czele, z 
werwą pokazał życie w okupowanej 
stolicy z perspektywy bywalców 
“Cafe pod M inogą” . Szczególnie 
udany był drugi, poniedziałkow y 
spektakl, na który, ku zadowoleniu 
artystów "Syreny", przybyło sporo 
młodzieży. Brawurowy finał, trwają
cy w oryginale siedem m inu t, dzięki 
owacji na stojąco przedłużył się do 
piętnastu, a aktorzy po przedstawie
niu stwierdziło zgodnie, że tak rewelacyjnej

Państwo Aniołkowie czyli H anka Bielicka i Roman Kłosowski oraz Wiesław 
Drzewicz. y Zdj.:jack

A potem znaleźliśmy się w świecie 
Wiecha i wojennej Warszawy, której 
mieszkańcy nie tracili humoru nawet 
w obliczu niemieckiego okupanta. Po
nad 40-osobowy zespół “Syreny” z

rewelacyjnej publiczności nie mieli już 
dawno.

A więc mocny akcent na zakończe
nie jubileuszowych obchodów.

W.R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Po drobnych naprawach i wymianie przepalonych ża
rówek, już po raz drugi bogata, świąteczna iluminacja 
rozświetliła ulice w centrum miasta. Zdj.:pal

Gwarny konkurs 
gawędziarzy

Coraz więcej młodzieży - to można zaobserwować, śledząc od 
kilku lat rybnickie konkursy gawędziarzy. Z roku na rok licz
niejsi są młodzi ludzie, którzy biorą udział w konkursie i, w 
przeciwieństwie do lat ubiegłych, wszyscy mówią gwarą.

Zwycięzcy konkursu gawędziarzy /od lewej/: Lidia Po
cha, Aleksander Chwastek, Alojzy Hanc i Lucyna Hanc.

Zdj.:jack

Zresztą gwara ślą
ska całkowicie zdomi
nowała te zmagania, 
być może pod wpły
wem katowickiego 
konkursu “Po nasze
mu, czyli po Śląsku”.
Tegoroczne spotkanie 
gawędziarzy, odbywa
jące się 5 grudnia w 
rybnickiej bibliotece, 
odwiedził rybnicki 
“Ślązak Roku” - Hen
ryk Konsek, przyjęty 
bukietem i brawami.
Pan Henryk nie miał 
czasu na występ, ale 
zdążył powiedzieć, że 
“nojmili je s t miendzy 
swoimi”. Zapytany:
“Coście z tym autym 
zrobili?” odpowie
dział: “Zapłacił żech 
podatku 10 milionów, 
ja k  żech był biydny, 
toch je s t jeszcze biy
dniejszy ”.

Najbardziej zasko
czył publiczność Czesław Żemła - 
wielka indywidualność konkursu, 
przez trzy ubiegłe lata zdobywca 
pierwszego miejsca. Tym razem nie 
mówił żadnego nowego tekstu, wspo
minał tylko, jak występował trzy lata 
temu, dwa lata temu i przed rokiem, 
zawsze prezentując coś nowego, gdy 
tymczasem Henryk Konsek zawsze 
opowiada o swoim siwku. Jury: Kry
styna Pysz, Józef Polok i Ryszard 
Zgierski - uznało, że tegoroczny wy
stęp Czesława Żemły nie kwalifikuje 
się do pierwszej nagrody, ale przyzna
ło mu honorowy dyplom “za cało
kształt” . Pierwszych nagród nie było 
zresztą w ogóle, jurorzy stwierdzili 
bowiem, że nie pojawiła się indywidu
alność na miarę lat poprzednich. W 
kategorii młodzieżowej, czyli do koń
ca szkoły średniej, dwie nagrody trze
cie - i po 800 tysięcy złotych - otrzy
mały Anna Warczok i Kasia Masar
czyk, a miejsce drugie i milion złotych 
- Lucyna Hanc. Trzeba zresztą przy
znać, że wśród uczniów dziewczęta 
były zdecydowanie lepsze, miały wię
cej pewności siebie i wdzięku. W kate
gorii dorosłych trzecie miejsce /i po 
milionie nagrody/ dostali: Bożena

Brączek i Alojzy Hanc, a miejsce 
drugie, z dwumilionową nagrodą, za
jęli ex aequo Lidia Pocha, której opo
wieść “O tym, ja k  pszczoły uratowały 
P rzenajśw iętsze” drukowaliśmy w 
“Gazecie Rybnickiej", i bardzo dobry 
aktorsko Aleksander Chwastek. Jak 
co roku, nagrody były nie “żywymi” 
pieniędzmi, lecz bonami do zrealizo
wania w rybnickich sklepach.

Tematy poruszane przez gawędzia
rzy jak zwykle były żartobliwe. Zazna
czył się też nurt medycyny naturalnej i 
ekologii, wyrażony między innymi 
p ieśnią Franciszka Siodłoczka /na 
melodię: Hej, góral ci jo  góral/:
Hej górnik ci jo  górnik 
Hej z samego Rybnika 
Powietrze u nas widać 
A woda ja k  z gulika.

Miło też donieść, że Kasia Fojcik 
wygłosiła tekst Bogdana Dzierżawy 
“Żużel na Józefowcu ”, który znalazła 
w “Gazecie Rybnickiej” . Zaś Zyg
munt Bednarek wręcz o nas gawę
dził, mówiąc między innymi: “Biercie 
do rynki Gazeta Rybnicko, bo w niej 
pieknie stoi dycko ”.

KLAUDIA MICHALAK
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Schody poezji

CZELADNIK 
U GAŁCZYŃSKIEGO
Tym razem na początek wiersz:

PRZYKAZANIE PIERW SZE  
“Nie będziesz m iał bogów cudzych 
przede m ną”
No..., nie będę, żaden drań nie zasło
ni tego 
coś mi dał,
cebula, marchewka, to się pamięta do 
końca życia,
zima akurat mnie nie przeraża 
jeśli chodzi o wielkie bałwany.

Żadna fajna dziewczyna jak  malina 
nie powygina mnie jak kilogram zwy
czajnej dla satanistów.
Ty Panie zaciśniesz me ręce 
na poręczy łóżka każdej nie do zdar
cia dziewczyny

i wyjdę z tego cało.

Dałeś mi pracę co wzbogaca mojego
starego fiata
i żonę co leje paskiem
gdy szczekam na przechodniów.
Dałeś soczyste zm yślenia bym się
mógł
bawić ja k  dziecko
i biedę więc muszę napadać na banki 
potem żremy ja k  stado zgłodniałych 
wilków
i cieszymy się wspólnie.

Dałeś mieszkanie od dobrodusznych 
teściów
co nie lubią kurzych kup na podwór
ku i Twojej szarej twarzy,

a ja  im swoją manię uciekania od bi
skupów i księży 
pod nos podtykam, 
dałeś kielnię na dużą resztę 
ale ona leży bo nie chce je j się.

Dałeś srebrnowłosego sąsiada 
co nie siada ju ż  ja k  przedtem 
gdy żyła jego stara. /
Nie jest ju ż  ognistym gołębiem 
ręka mu się trzęsie, 
jest podobny do papieża 
a taki biedny.

Dałeś mi talent malarza
a ja  o głupotach marzę
zamiast malować
och będę kiedyś żałować, oj będę...
Dałeś mi Boże wszystko
harmonię którą pożyczyliśmy ciotce
za płot
i nie chce je j nam oddać 
choć wcale nie umie grać,

w trąbę takiej dać!
no bo ja k  Ty sobie to Boże wyobra
żasz?

“Poeta polski zwykł swe wiersze 
traktować jako dziedzinę odświętną, 
niemal publiczną. Na próżno chcieli
byśmy się dopatrzeć w ogromnej 
większości polskiej poezji jakiegokol
wiek klucza do wewnętrznego życia 
jej twórców. Nie wiemy, jakie są ich 
rozpacze, zwątpienia, jakie miłości i 
żądze, nie wiemy, czy są biedni czy

bogaci, a już o myśl nieszlachetną nie 
sposób ich posądzić: w tych wierszach 
zwykle jest górno i chmurno, dumnie, 
burzliwie - co najwyżej tęskno. Poeta 
jest najczęściej bardem, hodowcą 
piękna i chętnie gaworzy z Pallas Ate
ne” - pisał Konstanty A. Jeleński /wy
bitny eseista, tłumacz, krytyk malar
stwa i literatury, od 1950 do śmierci w 
1987 współpracownik paryskiej “Kul
tury”/. Na takim kontrastowym tle ja
wił się Gałczyński: “niepolskie zja
wisko /.../, ale najbardziej polski po
eta”.

Owe rozpacze, zwątpienia, miłości i 
żądze, biedę i poetycką kondensację 
szarej rzeczywistości znajdziemy także 
w “Przykazaniu pierwszym” Mariana 
L. Bednarka - malarza i szefa teatru 
“Paparapa” z Niedobczyc. Rozmiary 
jego wiersza nie dają mi szansy na ko
mentarz. Ale jeśli Pan Bóg ma poczu
cie humoru, to nieraz w zaświatach 
odwiedzi miejsce, gdzie przy kuflu 
rybnickiego krytykować i chwalić Ma
riana będą Villon i Rej, Marchołt i 
Sowizdrzał, Zorba i Szwejk oraz - 
rzecz jasna - “święty Ildefons”. Ech, 
być choć raz wśród takich komilito
nów!

GRZEGORZ WALCZAK

Tajemnicze słowo 
d i a p o r a m a

“Zaproszenie na diaporamę ” - napi
sano na blankiecie, który otrzymała 
“Gazeta Rybnicka” . Wszyscy w re
dakcji próbowali zgadywać /zresztą 
bezskutecznie/, co oznacza to dziw
ne słowo. Sam autor, Jerzy Lub
czyński, doskonale sobie zdaje spra
wę, że nie je s t to pojęcie szeroko 
znane - rozpoczynając pokaz, który 
drugiego grudnia odbył się w TZR, 
stw ierdził, że zapewne w iększość 
widzów słyszy je po raz pierwszy.

Jak się okazało, diaporama jest sztu
ką audiowizualną, czymś pośrednim 
między fotografią i filmem. Mówiąc 
po prostu, je s t to pokaz slajdów, 
którym towarzyszy muzyka lub ko
mentarz.

Jerzy Lubczyński z Jastrzębia jest 
fotografikiem, brał udział w stu kon
kursach fotograficznych, na których 
otrzym ał około pięćdziesięciu na

nagród. Jest też zdobywcą Grand Prix 
w szczecińskim konkursie diaporam.

Trzy diaporamy, które Jerzy Lub
czyński prezentował w Rybniku, bar
dzo widzów zaskoczyły. Powodem 

tego zaskoczenia był 
ich tem at, są to bo
wiem prace patrio
tyczne. Sto lat temu, 
gdy w Polsce pojawi
ło się hasło “Sztuka 
dla sz tuk i” , artyści 
pracow ali dla idei - 
dla wyzwolenia kra
ju , dla pokrzepienia 
serc, dla umocnienia 
ducha narodowego. 
D ziesięć lat temu 
było podobnie - na
tchnienie twórcom 
przynosiły muzy Po
lonia, Solidaria, 
albo, po drugiej stro
nie barykady, muza 
geopolitycznej ko
nieczności. Dziś się 
to zmieniło, wróciła - 
może dlatego, że to 
znów koniec wieku - 

“sztuka dla sztuki”, zaś tworzyć dla 
idei nie wypada. Jerzy Lubczyński 
nie przestraszył się, że grozi to towa
rzyskim zgrzytem i poświęcił swoje 
prace Ojczyźnie, jej urodzie i walce 
o nią. Było to, trzeba przyznać, 
wzruszające, ale... K ilkudziesięcio
minutowy zestaw zdjęć maków spod 
Monte Cassino, zburzonej W arsza
wy, grobów powstańców styczniowych

styczniowych, przy akom paniamencie sto
sownych pieśni i wierszy, balansu
je  na granicy ześlizgn ięcia  się w 
banał, a na pewno grozi przesytem, 
a więc efektem przeciwnym od za
m ierzonego. Co byłoby tym b ar
dziej niefortunne, że dziś brakuje 
nam nowego kształtu , wyrazu dla 
uczuć patrio tycznych, do których 
wręcz nie wypada się przyznawać. 
Sztuka, dobra sztuka, o ile można 
to po łączyć z zaangażow aniem , 
może podpow iedzieć formę w yra
żania tych uczuć zagubionym.

M iłą  odm ianą w pokazie był 
fragment poświęcony historii pew
nego muru - czyli najnowszej h i
s to rii naszego kraju , w yrażonej 
plakatami i napisami na ścianie.

W śród sla jdów  Jerzego  L ub
czyńskiego było w iele ujęć w ie l
kiej urody - aż szkoda, że obrazy 
zm ieniały się tak szybko. Szkoda 
też, że pokaz był w łaściw ie za 
mknięty - wprawdzie nie było bile
tów  ani zaproszeń , w ejść mogli 
w szyscy chętni, ale tylko najbar
dziej dociekliw i m ieli szansę do
w iedzieć się o im prezie, a bardzo 
n iew ielu  gości o rien tow ało  się 
wcześniej, co będą oglądać. Orga
n iza to rzy  zapow iadają , że Jerzy 
Lubczyński wkrótce ponownie za
prezentuje swoje prace w naszym 
m ieście i że ten przyszły  pokaz 
będzie bardziej rozpropagow any, 
niż poprzedni.

KLAUDIA MICHALAK

Autor diaporamy Jerzy Lubczyński. Zdj.: jack

Madonna
Pierwszy witraż pod 

chórem bocznym ko
ścioła księży misjona
rzy przy ulicy Kościu
szki przedstawia Matkę 
Boską z Dzieciątkiem. 
Postacie są wzorowane 
na obrazie Czarnej Ma
donny Częstochow
skiej, znajdującym się 
na Jasnej Górze w Czę
stochowie od 1386 
roku. Na omawianym 
witrażu Madonna z 
Dzieciątkiem ukazana 
została pośród białych 
lilii - symbolu niewin
ności, zaś tłem jest pro
mieniująca od postaci 
światłość. Witraż jest 
sygnowany słowami: 
“Pamiątka dzieci ko
munijnych, Rybnik 15 
maj 1988”.

Tekst i zdjęcia: 
MAREK SZOŁTYSEK

Wystawa z okazji 
30-lecia TZR

Organizatorki wystawy: Maria Malczewska 
i Genowefa Grabowska. Zdj.:jack

Rybnickie muzeum 
to dość tajemnicza in
stytucja - niewiele 
osób wie, gdzie się 
ono mieści i jakie 
zbiory gromadzi.
Często piszemy o wy
stawach, organizowa
nych przez tę placów
kę, ale zazwyczaj 
odbywają się one w 
sali biblioteki lub tea
tru. A co muzeum 
zbiera? Nie tylko 
przedmioty historycz
ne, zabytki życia co
dziennego i rzemio
sła, ale także dawne i 
nowe dzieła sztuki.
Obrazy, które zgro
madzono przez 30 lat, 
można obejrzeć na 
wystawie, otwartej 2 
grudnia w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Są 
to prace współcze
sne, stworzone przez 
twórców z naszego 
regionu. Kupowano je przy okazji in
dywidualnych i zbiorowych wystaw, 
które odbywały się mniej więcej raz w 
roku od początku lat 70, a także ple
nerów. W zbiorach jest też sporo prac, 
podarowanych przez twórców.

Kierująca muzeum Genowefa Gra
bowska zapowiedziała, otwierając 
wystawę, że od przyszłego roku ekspozycję

pozycje będą organizowane “u siebie” 
- w odremontowanych salach starego 
ratusza. Tam właśnie odbędzie się ko
lejna wystawa - tym razem sztuki daw
nej. W ratuszu będą się także odbywać 
koncerty kameralne, recitale, występy 
chórów, spotkania autorskie, przedsta
wienia.

/K.M./

Panu
WIKTOROWI MAZUROWI 
z okazji 50 rocznicy urodzin,

moc gorących życzeń: szczęścia, 
zdrowia, błogosławieństwa Bożego 

i doczekania następnych 
okrągłych rocznic

przesyłają: Magierowie

Zaprosili nas...

Miejska Biblioteka Publicz
na na dźw iękow ą projekcję 
przeźroczy ta trzańskich  Kry
stiana Szczęsnego pt. “Patrzę 
w Tatry” do muzyki Wojciecha 
Kilara.

Pokaz odbędzie się w piątek 
9 grudnia o godz. 18.00.
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Muzykowanie 
“na pokojach”

“Na pokojach” rybnickiego mu
zeum, a więc w miejscu jak najbar
dziej odpowiednim, miłośnicy muzyki 
kameralnej wysłuchali kolejnego już 
koncertu w wykonaniu uczniów szkoły

Wojtka Mielimąków, Eli i Pawła 
Stawarskich, a także najmłodszego 
chyba uczestnika koncertu Artura 
Hesa grającego na fortepianie, Małgo
rzaty Tkocz, Moniki Bierońskiej,

Młodzi wiolonczeliści: Michał Oślizlok i Aleksandra Tlołka 
Zdj.:jack

muzycznej. W świat muzyki kompo
nowanej z przeznaczeniem do grywa
nia w pańskich rezydencjach i doda
wania splendoru magnatom, a jedno
cześnie mecenasom sztuki z wdzię
kiem wprowadziła kilkudziesięciu słu
chaczy uczennica szkoły muzycznej 
Aleksandra Brzemia. Ola, na co 
dzień grająca na skrzypcach, a od 
święta prowadząca koncerty, ma nie 
byle jakiego mistrza “żywego słowa”, 
bo Danutę Węgrzyk, współpracującą 
również czasem z rybnicką filharmo
nią. Usłyszeliśmy więc krótką historię 
kameralistyki od XV wieku aż do 
współczesności, ilustrowaną utworami 
Stamitza, Kodaya, Gadego, Dancela i 
Dworzaka w wykonaniu rodzeństw: 
Agaty i Michała Oślizloków, Ani i

Ewy Omyła, Dagny Krzempek, Ale
ksandry Tlołki, Ani Jordan i Krzy
sztofa Misiurka oraz akompaniatorki, 
nauczycielki Bożeny Niedziela. Zmie
niały się konfiguracje muzyków i 
kompozytorzy, wysłuchaliśmy duetów, 
tria oraz kwartetu skrzypcowego, a 
także utworów na wiolonczele, a 
wszystkie wykonane zostały z mło
dzieńczym wdziękiem i fantazją.

Koncerty przy świecach w muzeum 
mają już swoją tradycję i gromadzą 
komplet słuchaczy. Szczególnie ważne 
są one niewątpliwie dla najmłodszych 
wykonawców, który swoje “kameral
ne” umiejętności prezentują przed 
równie kameralną publicznością, na
bierając doświadczenia, umilając jed
nocześnie wieczór miłośnikom tej for
my muzykowania. /róż/

Konkurs 
“NASZ PARK” 
rozstrzygnięty

6 grudnia w siedzibie dyrekcji Parku 
Cysterskich Kompozycji Krajobra
zowych Rud Wielkich w Rudach do
konano podsumowania konkursu 
ekologicznego “NASZ PARK”. Kon
kurs został ogłoszony w październiku 
br. przez dyrekcję parku przy wsparciu 
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej

logicznej w Katowicach, Delegatur 
Oświaty w Gliwicach, Raciborzu, Ryb
niku i Tychach oraz Uniwersytetu Ślą
skiego. Celem konkursu była promocja 
parku przez prace plastyczne i opisowe 
dzieci i mieszkających na terenie parku 
lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Na konkurs wpłynęło 220 prac pla
stycznych oraz wiele prac opisowych, 
makiet i gablot wykonanych indywidu
alnie i zbiorowo. Biorąc pod uwagę 
wysoki poziom merytoryczny prac, ich 
wartość plastyczną, kompozycyjną, 
faktograficzną, badawczą i estetyczną - 
komisja konkursowa dokonała niełatwej

Strojenie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy trwa

Do sztabu w kawiarni “Pod psem” 
nie dotarły jeszcze identyfikatory od 
Owsiaka, który podobno “zapchał 
się organizacy j
nie”, więc na razie 
w Rybniku osoby, 
które zbierają pie
niądze na W ielką 
Orkiestrę, identy
fikuje się specjal
nym stemplem.

W I LO trwa Ty
dzień W ielkiej 
O rkiestry. W po
niedziałek przyj
mowano zakłady 
na mecz nauczy
cieli w ringo, we
wtorek odbyła się zbiórka pieniędzy, 
w środę na rzecz Orkiestry podwyższono

WOŚP
Rybnik '95

KAWIARNIAPOD

Pieczątka sztabu akcji

podwyższono ceny w sklepiku, w czwartek 
w szkole zorganizowano dyskotekę, 
a w piątek odbywa się mecz między 

nauczycielam i nauk 
ścisłych a humanistami. 
Uczniowie ze szkoły 
podstawowej nr 4 w Li
gocie będą zbierać pie
niądze w szkole i wśród 
m ieszkańców, zam ie
rza ją także urządzić 
dyskotekę i balik dla 
dzieci. W szkole pod
stawowej nr 23 w Nie
wiadom iu również 
odbędzie się zbiórka 
pieniędzy, a także 
p r z e d s t a w i e n i e .  

Uczniowie tej szkoły chcą też zbie
rać pieniądze na Rynku. K.

makrama - nie każdy 
wie co to je  ja  wiem 
ale nie powiem już od 
ośmiu lat plączę moje 
palce w sznurach 
wyobraźni stale nie 
dość zadowolony 
czasem zawiedziony 
czasem uśmiechnięty 
innym razem nadęty 
lub jak  te moje sznury 
ponury

Makrama - sztuka pięknego przepla
tania sznurów - pochodzi zapewne z 
Arabii. Technicznie nie jest trudna, 
choć węzłów trzeba poznać przynaj
mniej kilka, nie tylko “oczko w prawo, 
oczko w lewo”, ale malowanie jest je
szcze łatwiejsze, a jakże trudne... Kil
ku makramiarskich węzłów używa się 
na jednostkach pływających i właści
wie powinna to być zabawa maryna
rzy, skracających sobie czas pleceniem 
lin okrętowych. Tak się jednak składa, 
że makramiarstwo, podobnie jak np. 
bukieciarstwo, kojarzy się z damskim 
rękodziełem, ze sznureczków można 
wydziergać wieszak na kwiaty, serwet
kę, nawet firankę. Ale to są pozory - 
kształtowanie twardych, szorstkich ko
nopnych sznurów bardziej przypomina

Kolejny raz w rybnickim Urzę
dzie Stanu Cywilnego uhonoro
wano pary małżeńskie, które 
przeżyły z sobą 50 la t . Kwiaty i 
życzenia dalszych lat w zdrowiu 
odebrali: Ema i Edward Popko
wie, Bronisława i Wiktor Popko
wie, Antonina i Wilhelm Szew
czykowie, Gertruda i Konrad Po
chciołowie, Zofia i Bernard 
Kremserowie, Gertruda i Józef 
Ostrzołkowie oraz Monika i An
toni Malkuszowie.

W uroczystości, którą zakończył 
poczęstunek z tradycyjnym, ślą
skim kołoczem, wziął udział wice
prezydent Jerzy Kogut i kierow
niczka USC Elżbieta Sojka.

Zdj.:jack

twej oceny i przyznała wiele nagród i 
wyróżnień autorom prac. Lista nagro
dzonych jest zbyt długa, aby przedsta
wić ją  na łamach gazety.

W kategorii prac plastycznych na
grodę specjalną przy
znano uczennicy SP1 
w Rybniku - Domini
ce Kufce. Najwięcej 
nagród zdobyły szkoły 
podstawowe: SP1, SP2 
i SP22 w Rybniku oraz 

Cysterskie SP 17 Żory i SP Zwo
nowice. W kategorii 

Kompozycje opracowań monograficznych
Krajobrazowe  monograficznych przodowały

 prace uczniów z Raciborza
Raciborza, RSR z Rybnika, 
IV LO z Rybnika i SP 

w Przegrzebieniu.
Uroczyste wręczenie nagród nastą

pi 15 grudnia w domu kultury w 
Czerwionce. Organizatorzy infor
mują, że planują pokonkursową  
wystawę nadesłanych prac w 
Czerwionce, Rybniku i Raciborzu. 
Dodać należy, iż SP w Rudach przy
gotowała wspaniałą wystawę tema
tyczną w spom agającą konkurs. 
Szkoda, iż dla tej szkoły zabrakło 
nagrody z winy nieścisłości regula
minu konkursowego.

Warto, aby w przyszłości pracow
nicy parku pamiętali o lepszej orga
nizacji, a szczególnie o poważniej
szym traktowaniu zaproszonych go
ści.

Z.G.

Sztuka przeplatana 
wierszem i kabaretem

powroźnictwo, rzemiosło tradycyjnie 
męskie, niż dzierganie. Kompozycje 
Aleksandra Chwastka, wystawione 
od 4 grudnia w Art-Cafe przy So
bieskiego 11, na pewno trudno nazwać 
“dzierganiem”. Większość z nich to 
energiczne, przestrzenne, często bar
dzo kolorowe formy, przypominające 
afrykańskie maski.

Otwarciu wystawy towarzyszył po
kaz przeźroczy Krystiana Szczęsne
go, historyka z I LO, który fotografuje 
Tatry tak, jakby to były Himalaje. Zaś 
Aleksander Chwastek czytał swoje 
wiersze, które tworzy, choć sam pisze: 
Nie lubię pisać wierszy wiem, że był 
ju ż  ktoś pierwszy że każde słowo zo
stało napisane przemalowane i znów 
poskreślane Lecz ja k  powiedzieć w 
dwóch słowach w dwóch zdaniach coś 
co nie je s t do oddania sprzedania 
przedstawiania złudzenia Nie znam in
nego sposobu nie gram i nie maluję 
więc czasami próbuję A potem... cho
wam do szuflady te pisemne maskara
dy Później... znów wracam przera
biam i skracam i chowam znów Nie 
wierzysz to cześć bądź zdrów! Pisz

swoje wiersze może te będą pierwsze 
A kiedy wernisażowi goście obejrze

li już makramy i zjedli pyszne zapieka
ne ziemniaki, które twórca sam wy
smażył, wszechstronnie uzdolniony 
Aleksander wystąpił w jeszcze jednym 
wcieleniu - jako artysta kabaretowy. 
Udawał różne instrumenty /można 
było rozpoznać, jakie/, a także różnych 
artystów - w tym Armstronga, Piaf i 
Marylin Monroe. Zwłaszcza ta Mon
oe... Na szczęście zdolny student me

dycyny nie włożył zapowiadanej czar
nej sukni z dekoltem, bo zapewne do
prowadziłby widzów do amoku. Ale i 
tak publika bawiła się świetnie, o 
czym świadczyły salwy śmiechu. Do
bra passa towarzyszyła Aleksandrowi 
Chwastkowi również w poniedziałek - 
na konkursie gawędziarzy wygłosił 
dwa monologi z życia Napierstkowa 
wzięte, za co otrzymał najwyższą na
grodę. Aleksander pisze o sobie tak: 
Wszyscy mi mówią bym nie łapał wie
lu srok za ogony ale czy jedna sroka 
uniesie mnie w przestworza ?

KLAUDIA MICHALAK

Złote gody małżeńskie

Poświęcenie
kościoła

c.d. ze strony 1
reprezentanci władz miasta z prezy
dentem Józefem Makoszem na czele, 
starszy cechu - Krystian Cyprys oraz 
przedstawiciele okolicznych zakładów 
pracy.

Historia parafii, liczącej obecnie po

nad 2000 wiernych, zaczyna się w lip
cu 1971 roku, kiedy to zostało wydane 
zezwolenie na przeniesienie drewnia
nego kościółka z Nieboczów do Kło
kocina. Po upływie pięciu miesięcy 
dokonano jego poświęcenia. Kłokocin 
początkowo był stacją duszpaterską, a 
status samodzielnej parafii uzyskał w 
latach 1976-1977. W 1988 roku para
fia otrzymała zezwolenie na budowę 
większego kościoła, którą rozpoczęto 
w 1989 roku, a zakończono uroczysto
ścią poświęcenia w minioną niedzielę. 
Projektantem budowli jest inżynier 
Adrian Szyndzielorz z Siemianowic, 

natomiast wystrój 
wnętrza łącznie ze 
znajdującym się tam 
obrazem zaprojekto
wał Ireneusz Walczak
czak, związany z 
Akademią Sztuk 
Pięknych w Katowi
cach.

Warto tutaj zazna
czyć, iż sporą część 
robót, m.in. boazerię 
na suficie i posadz
kę, parafianie wyko
nali własnymi ręka
mi, sami także mu
rowali i otynkowali 
sporą część budyn
ku.

Nowy kościół pw. Józefa Robotnika w Kłokocinie
Tekst i zdj.: 

JACEK JAMICKI
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UCZNIOWIE PISZĄ

Młodzi
innym

Na początku grudnia odbyło się w 
Warszawie spotkanie grup nieformal
nych, współpracujących z Polską Fun
dacją Dzieci i Młodzieży. Przez grupy 
nieformalne rozumiemy grupy ludzi, 
które działają na rzecz swojego lokal
nego środowiska i nie mają charakteru 
prawnego.
Skupiają one ludzi młodych, a powsta
ją  w wyniku pojawienia się w ich śro
dowisku problemów, które wymagają 
rozwiązania. Sejmik uczniowski dele
gatury Rybnik jest również taką grupą, 
której celem jest propagowanie praw 
ucznia i dziecka, pomoc w rozwiązy
waniu problemów uczniów, organizo
waniu imprez, szkoleń, poprzez które 
“wyławiamy” osoby chcące działać na 
rzecz innych.

Głównym celem spotkania było 
szkolenie z zakresu pozyskiwania 
środków na swoją działalność oraz 
podsumowanie i wymiana doświad
czeń odnośnie zrealizowanych przez 
grupy programów, na które otrzymali
śmy wsparcie finansowe od fundacji.

Spotkanie nie miało charakteru bierne
go słuchania wykładowców. Młodzi lu
dzie udowodnili dorosłym, że są odpo
wiedzialni za to co robią, są w tym do

dobrzy, a w wielu przypadkach lepsi od 
nich. “Trenerzy” prowadzący warsztaty 
to pracownicy Polskiej Fundacji Dzieci i 
Młodzieży oraz Ośrodka Edukacji Eko
logicznej EKO-OKO, jak również wo
lontariuszka pracująca w organizacji rzą
dowej Korpusu Pokoju w USA i dwóch 
trenerów z organizacji amerykańskiej, 
prowadzącej podobny program dla mło
dzieży w Stanach Zjednoczonych.

Atmosfera tam panująca była wspania
ła, a mówienie sobie po imieniu ułatwia 
stosunki między uczestnikami. Nie czuje 
się żadnej różnicy między ludźmi doro
słymi, a młodzieżą. Niestety, taki stan 
rzeczy w szkołach będzie jeszcze długo 
niemożliwy. Większość uczestników 
opowiadała się za zorganizowaniem ko
lejnego tego typu spotkania. Będąc jed
nym z uczestników, zaproponowałem 
utworzenie młodzieżowej grupy wolon
tariuszy przy Polskiej Fundacji Dzieci i 
Młodzieży, której celem byłoby nawią
zywanie kontaktów z innymi grupami 
potrzebujących pomocy /organizacyjnej, 
finansowej/, wizytowanie i ocenianie 
programów realizowanych przez grupy, 
które otrzymały dotacje od tej fundacji, 
no i nauka pracy w organizacjach poza
rządowych. Fundacja przyjęła pomysł 
pozytywnie i co najważniejsze, jest zain
teresowana taką formą działania mło
dych ludzi.

Spotkanie to było dla uczestników ko
lejnym wspaniałym przeżyciem, posze
rzeniem własnych umiejętności i wiedzy, 
jak również okazją do poznania wspa
niałych ludzi.

IRENEUSZ SIEDLANOWSKI

U C Z N I O W IE P IS Z Ą

Święty M ikołaj 
z b l i ż a  się...

Kilka dni temu odbyły się na tere
nie Rybnika kwesty, których celem 
było wsparcie akcji “Święty Mikołaj 
czyli paczka dla każdego”. Akcja ta 
zyskała w ielu przyjaciół zarówno 
wśród młodzieży, jak i 
nauczycieli oraz przed
siębiorców . W dwu 
kwestach uczestniczyła 
młodzież przebrana w 
różne śmieszne stroje.
Zbiórka pieniędzy po
łączona była ze sprze
dażą plakietek, nakle
jek  oraz balonów na
pełnionych helem - gaz 
ten podarow ała na 
rzecz akcji “Unia Wol
ności”. Chętnych na tego typu bibe
loty nie brakow ało, zw łaszcza że 
sprzedawały je przechodniom posta
cie z bajek. N ajw iększe emocje 
wśród przechodniów wzbudzał “bał
wan” stojący przy wejściu na targo
wisko, każde dziecko chciało z nim 
porozmawiać i wrzucić pieniążek do 
jego skarbonki. Zbiórka pieniędzy 
przyniosła dochód 17 792 300 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w naszą akcję. 
Dzięki Wam zebraliśmy ponad 105 
mln zł. Pieniądze te pozwoliły ob
darować 500 dzieci. Paczki świą
teczne wręczymy im dziś, 9 grudnia 
podczas imprezy odbywającej się w 
TZR. Jeszcze raz dziękujemy wszy
stkim, którzy pomogli nam uszczę
śliwić te dzieci.

W przeddzień  M ikołaja odbyła 
się w zespole Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych charytatywna impreza 
pt. “Z gw arą na ty ”, z której do
chód także za s ilił akcję “Św ięty

M ikoła j c zy li paczka  dla ka żd e
g o ”. W spo tkan iu  z m łodz ieżą  
w zięli udział: M onika O rgani
ściok, Bogdan Dzierżawa - ubie
głoroczni laureaci konkursu “Po 

naszem u czyli 
po Śląsku” oraz 
M ariusz G ro
borz, uczeń, 
p ó łf in a lis ta  te
gorocznej edycji 
tegoż konkursu, 
jak  również pani 
Anna G roborz, 
k tó ra także w 
tym roku rep re
zentow ała nasze 
m iasto w tymże 

konkursie. Publiczność nie zawio
dła, sala pękała w szwach. Odbyły 
się cz tery  spo tkan ia , na k tórych 
wszyscy doskonale się bawili. Pro
gram  arty styczny  prezen tow any  
przez gości był bardzo urozm aico
ny, obfitował w ciekawe i żartobli
we monologi wykonywane w pięk
nej i czyste j gw arze śląsk ie j. 
W szystko przep latane było p rze
rywnikami muzycznymi szkolnego 
zespołu  g ita row o-w okalnego . 
W szystkie spotkania odbywały się 
w m iłe j, rodzinnej a tm osferze . 
M łodzież śpiewała nawet piosenkę 
ś lą sk ą  w spó ln ie z p an ią  M oniką 
O rganiściok . N ajbardzie j jednak  
wszystkim  podobały się “w ice” w 
wykonaniu gości, szkolna sala tea
tra lna  trzęsła  się od śm iechu w i
dzów. Impreza była wspaniała i je
steśm y bardzo dum ni, że dzięk i 
nam dzieci z najuboższych rodzin 
otrzymały paczki świąteczne.

AGATA DZIERŻAWA

UCZNIOWIE

Święty Mikołaj 
pielgrzymujący
“/ . . . /  W ybrał noc chm urną, b ez
księżycow ą . W orek z  p o d a rk a m i  
za r zu c ił  na p le c y  / . . . / P ra co w a ł 
c ię żk o  ca łą  noc. P ra w ie  a ż  do  
św itu  ro z n o s i ł  p o d a r u n k i i p o
w r a c a ł do sw eg o  dom u  p o  n a
stępną  p a rtię  / . . . / ”

ks. Mieczysław Maliński

6 grudnia to dzień, na który z wielką 
niecierpliwością czekają wszystkie 
dzieci. Tego dnia przychodzi św. Mi
kołaj i kiedy wszyscy już śpią, roznosi 
prezenty. Historyczny Mikołaj-biskup 
w ten sposób opiekował się najuboż
szymi...

Szkolne koło PCK z LO ss. Urszula
nek co roku przygotowuje mikołajko
we niespodzianki dla dzieci najbar
dziej potrzebujących. Odwiedza 
przede wszystkim szkołę specjalną, 
Szkołę Życia, Signum Magnum, dom 
dziecka, świetlicę przy zarządzie PCK, 
a oprócz tego organizuje także spotka
nie dla dzieci pracowników szkoły i 
rodzeństwa uczennic. W tym roku zo
stały przygotowane paczki do Signum 
Magnum i domu dziecka - słodycze, a 
także inne dary, jak np. ofiarowane 
przez rodziców uczennic ubrania, za
bawki, owoce. Wszystkie prezenty 
udało się kupić dzięki zbiórce pieniędzy

pieniędzy wśród uczennic, do której dołą
czył się komitet rodzicielski, sklepik 
szkolny, samorząd szkolny oraz rodzi
ce.

Jak co roku, imprezę rozpoczyna 
specjalnie na ten cel przygotowane 
przedstawienie. W tym roku była to 
inscenizacja pt. “Księżniczka na 
ziarnku grochu” Andersena. Bajka 
skraca maluchom czas oczekiwania na 
św. Mikołaja, który tego dnia jest prze
cież bardzo zapracowany. W ubie
głych latach dzieci mogły obejrzeć 
“Czerwonego K apturka”, “Jasia i 
Małgosię ”, “Kopciuszka ”. Po przed
stawieniu jeszcze chwila napięcia, 
oczekiwania, aż wreszcie wchodzi On 
- z bielutką brodą i workiem podarków 
na plecach. Dzieciaki niezmiernie 
żywo angażują się we wszystko, co się 
dzieje. A potem przychodzi św. Miko
łaj. Najpierw trochę boją się i boczą - 
Mikołaj, choć święty, to przecież ktoś 
obcy - ale szybko przekonują się do 
całej zabawy. Warto pracować nad 
wszystkimi przygotowaniami, aby zo
baczyć autentyczną radość w oczach 
dziecka. Wielkie podziękowania dla 
s. Moniki i PCK oraz wszystkich, 
którzy pomagali w zorganizowaniu 
niespodzianki.
“/.../ Tego wieczora wszystko jest inne, 
wokoło cisza, w oddali słychać dzwon
ki sań i nawet śnieg uroczyściej ściele 
się na drodze /.../”

... Cóż, tylko ze śniegiem są na razie 
kłopoty!

ELŻBIETA WYGNAŁ 
uczennica LO ss.Urszulanek

UCZNIOWIE PISZĄ
Czwarty rok działalności rozpo

częło Towarzystwo Przyjaciół 
Szkoły, działające przy I L.O. im. 
Powstańców Śląskich. Działalność 
sw oją zainagurow ało dokładnie 5 
kwietnia 1990 roku, z inicjatywy by
łej dyrektor szkoły Edyty Korepty 
oraz absolwentów i nauczycieli tego

wojem bazy materialnej, rozbudową 
i modernizacją.

TPS utrzymuje ścisłe kontakty z 
absolwentami liceum, których losy 
rzuciły w różne rejony kraju i świata. 
Należy tu wspomnieć o m.in. Stani
sławie Bielawnym , m aturzyście z 
roku 1934, który obecnie zamieszku
je w Szczecinie, ale w jednym z li
stów, których adresatem jest I LO, 
pisze: “Rybnik zawsze będzie moją

Przyjaciele szkoły

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Szkoły /pierwszy od lewej/ Tadeusz Meisner 
oraz wiceprezes Andrzej Wiśniowski w towarzystwie byłej dyrektorki 
rybnickiej delegatury Kuratorium Oświaty Eugenii Wiatrak podczas 

uroczystości 70 - lecia I L.O.

najstarszego w rejonie rybnicko-wo
dzisławskim liceum. Celem organi
zacji je s t w spieranie działalności 
szkoły, pomoc w rozwiązywaniu jej 
problemów, związanych m.in. z rozwojem

pierw szą miłością, tam spędziłem  
najpiękniejsze lata - dzieciństwo i 
młodość. Z miastem tym nigdy nie 
zerwałem kontaktu, a z kolegami ze 
szkolnej ławy koresponduję do dziś,

UCZNIOWIE

Rybnik
wizytówką Śląska
Oglądałam program Telewizji Kato

wice 3 grudnia br. Po głównym wyda
niu “Aktualności” rozpoczął się pro
gram “Spotkania w Bytkowie”, który 
w zamyśle autorów traktował o rozwo
ju Śląska. Co zobaczyłam w pierw
szych kadrach, będących świadectwem 
gospodarności Ślązaków? Ni mniej, ni 
więcej tylko nasze miasto RYBNIK: 
śródmieście, wielokrotne ujęcia Ryn
ku, Urzędu Miasta, bazylikę, perspek
tywę ulicy Kościuszki, elektrownię, 
zalew itd. Tak więc nasz Rybnik za
czyna się stawać synonimem rozwoju 
Śląska.

DOROTA STACHURA

UCZNIOWIE PISZĄ

“All the world’s
a stage”

"Cały świat je s t sceną” - to motto 
festiwalu amatorskich teatrów klaso
wych, który odbędzie się 12 grudnia w 
I LO im. Powstańców Śląskich - “The 
School Theatre Festival”, gdyż tak 
brzmi pełna nazwa, zorganizowany 
został z inicjatywy Grażyny Kuśka. 
Młodzi ludzie przedstawiać będą frag
menty bądź całe sztuki po angielsku. 
Będą mogli się wykazać znajomością 
języka, a także zdolnościami aktorski
mi. Pragnieniem organizatorów jest, 
aby w przyszłości festiwal ten stał się 
teatralnym spotkaniem szkół twór
czych z całej Polski. Ponadto goście 
zwiedzą szkołę, a nauczyciele z innych 
szkół wymienią się doświadczeniami z 
nauczycielami naszej szkoły. Planowa
ne jest także spotkanie z kulturą Ślą
ska, czyli “Biesiada Śląska”, zwiedza
nie kopalni oraz koncert uczniów I 
L.O.

A. i G. z I L.O.

choć rozstaliśm y się ponad  60 lat 
temu.

Kontakty ze szkołą utrzymuje tak
że maturzysta roku 1937 Karol Mi
czajka oraz zamieszkały obecnie w 
Anglii Jerzy Karol Malcher, który 
zdał maturę w 1933 roku.

Dalsze zadania TPS to przekazy
wanie długoletnich tradycji szkoły, 
upamiętnianie losów jej wychowan
ków, a także pomoc w upowszech
nianiu dorobku naukowego nauczy
cieli i uczniów.

Poprzez tworzenie fundacji i sty
pendiów  naukow ych sprawowana 
jest również opieka nad m łodzieżą 
szczególnie uzdolnioną. Cele Towa
rzystwa Przyjaciół Szkoły są realizo
wane przez organizowanie zebrań, 
dyskusji, imprez kulturalnych oraz 
pomoc w wydawaniu biuletynów i 
czasopisma szkolnego “Jutrzenka”, 
którego najnowszy numer właśnie 
się ukazał. W bieżącym roku szkol
nym podczas spotkania sprawozdaw
czego członkowie towarzystwa wy
brali nowe władze. Życzymy im 
szybkiej realizacji celów i zamierzeń 
w czasie dwuletniej kadencji.

DOROTA STACHURA
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Wzór
na sprawiedliwość

Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich
W 1989 roku, kiedy pierwszym nie

komunistycznym premierem w powo
jennej Polsce został Tadeusz Mazo
wiecki, wielu ludziom wydawało się, 
że dzięki reformom po okresie krót
kich wyrzeczeń będzie się nam żyło 
dostatniej. Z miesiąca na miesiąc sta
wało się jednak oczywiste, że Polska 
jest w zbyt głębokim dołku gospodar
czym, by wyjść z niego szybko i bez
piecznie. Nikt jednak nie przewidy
wał, że we wrześniu 1993 roku społe
czeństwo polskie w tak dużym stopniu 
zagłosuje na ugrupowania lewicowe: 
SLD, PSL i UP. W konsekwencji 
mamy rząd lewicowy, a na dodatek po
stkomunistyczny. Ugrupowaniom le
wicowym daleko zaś do myślenia taki
mi pojęciami jak “reforma”, “decen
tralizacja władzy”, “prywatyzacja”... 
Najbardziej tragiczne jest jednak to, że 
aktualne lewicowe rządy w Polsce blo
kują rozwój i psują osiągnięcia refor
my samorządowej w imię utrzymania 
silnej władzy centralnej. A co to jest ta 
reforma samorządowa? Przypomnijmy 
sobie, jak po wyborach samorządo
wych w maju 1990 roku Rybnik zaczął 
się zmieniać na lepsze. A przecież 
nowi radni i Zarząd Miasta nie dostali 
dodatkowych wielkich pieniędzy. 
Nowe władze miasta pieniędzmi, po
chodzącymi z naszych podatków, zwy
czajnie lepiej gospodarują. A symbo
lem tych zmian gospodarskiego myśle
nia jest w naszym mieście odnowiony 
Rynek. Ale kto ma oczy szeroko 
otwarte i śledzi zmiany w Rybniku do
strzeże bez trudu, że upiększania mia
sta to zaledwie jeden z wielu elemen
tów skutecznego nim zarządzania i 
ułatwiania życia jego mieszkańcom. 
Jednym z tych pozytywnych zmian 
było przejęcie od stycznia 1993 roku 
przez władze m iasta zarządu nad 
rybnickim szkolnictwem podstawo
wym. Dyrektorzy tych szkół odczuli

to momentalnie i odtąd Urząd Miasta 
stał się dla nich rzetelnym partnerem 
w dbaniu m.in. o utrzymanie budyn
ków szkolnych. Cieszyły się także 
“wodociągi”, “gazownia” czy “ener
getyka”, gdyż po tej zmianie regular
nie otrzymywały zapłaty za dostar
czanie wody i energii. Przed rokiem 
władze Rybnika postanowiły rów
nież przejąć w naszym mieście za
rząd nad szkoln ic twem średnim i 
służbą zdrowia, czyli zgodziły się na 
wzięcie udziału w tzw. programie pi
lotażowym. A co na ten program ak
tualny polski lewicowy rząd? Za
miast się cieszyć, że ktoś “na dole”, 
na poziomie m iasta podejmuje się 
dla dobra mieszkańców zarządu nad 
“opuszczonym i i zaniedbanym i” 
dziedzinam i życia jak szkolnictwo 
średnie i służba zdrowia - rząd unie
możliwia przeprowadzenie tego pro
gramu pilotażowego przez obcięcie 
przewidzianych wcześniej na ten cel 
środków finansowych. W związku z 
tym Rada Miasta z “ciężkim sercem” 
na sesji 30 listopada br. wycofała się 
z owego programu pilotażowego, 
gdyż w przeciwnym razie musiałaby 
zaangażować w nie środki przewi
dziane na inne cele, co doprowadzi
łoby do zapaści finansowej miasta i 
paraliżu jego podstawowych funkcji.

W połowie listopada br. w Katowi
cach gościł Grzegorz Kołodko, mini
ster finansów i wicepremier obecne
go lewicowego rządu. Jego wypo
wiedzi dla katowickiego radia i tele
wizji mogły jedynie irytować. Pre
mier, a zatem i rząd nie tylko nie do
strzega problemów aglomeracji ślą
skiej, roli samorządów w reform o
waniu kraju... Szkoda, że dziennika
rze podczas rozmów nie mieli dosyć 
wiedzy i refleksu, by cynicznego i 
sprytnego premiera “przycisnąć py
taniami do muru” i ujawnić “bylejakość

bylejakość” lewicowych rządów. Bo jeżeli 
uzmysłowimy sobie, że ów rząd blo
kuje “program pilotażow y”, to jak  
daleko jest nam do utworzenia samo
rządowych powiatów, nie mówiąc 
już o sam orządowych w ojew ódz
twach. Te samorządowe powiaty i 
w ojewództwa miałyby - możemy 
chwilowo pomarzyć - własne, wy
pracowane przez swych obywateli 
budżety i nie musiałyby prosić władz 
centralnych o podstawowe środki fi
nansowe. Zaś władza i całe finanse 
byłyby bliżej podatków i do kasy 
centralnej odprowadzano by z góry 
określoną, proporcjonalną część do
chodu poszczególnych województw. 
I tak sobie marząc, postanowiłem  
dowiedzieć się jak  przedwojenne 
województwo śląskie zarządzało 
swoimi finansam i i jak  w yglądała 
sprawa dzielenia własnych pieniędzy 
między potrzeby własne a budżet 
centralny państwa. Otóż na operację 
tę był z góry ustalony wzór matema
tyczny. Znajdował się on w ustawie 
konstytucyjnej RP z dnia 15 lipca 
1920 roku, zawierającej statut orga
niczny województwa śląskiego. Zgo
dnie z artykułem piątym tejże usta
wy, aby uzyskać sumę jaką skarb ślą
ski zatrzymuje na własne potrzeby, 
należało dokonać obliczenia według

powyższego wzoru.
N ależy w yjaśnić, że “ a ” to lud
ność cyw ilna w ojew ództw a ś lą skiego

śląskiego, “ b ” - ludność cyw ilna
Polski wraz z województwem ślą
skim, “ c” - dochód ogólny skarbu 
śląskiego z podatków  i opłat po
bieranych na Śląsku, “ d ”- dochód 
ogólny skarbu R zeczpospo lite j i 
skarbu śląskiego pochodzących z 
podatków  i op ła t w szelk iego  ro
dzaju. Kwotę według powyższego 
wzoru ustalała corocznie rada m i
n istrów  RP na podstaw ie w n io
sków rady województwa śląskiego, 
którą później wraz z uzasadnienia
mi udostępniano zainteresowanym 
przez opublikow anie. M ożna po
w iedzieć , iż taki p rzedw ojenny  
sposób za rząd zan ia  funduszam i 
publicznym i bliższy był spraw ie
d liw ośc i niż d z is ie jsza  p rzep y
chanka przy ustalaniu centralnego 
budżetu, w której bardziej skutecz
ne są racje polityczne niż zdrowo
rozsądkow e gospodarskie m yśle
nie. Oczywiście, że powyższy wzór 
przytoczyłem  w yłącznie dla pew
nego porównania. Wydaje się je d
nak, że dla dobra polskich reform  
podobne rozw iązan ia  sposobu 
dzielenia dochodów państwa musi
my również dzisiaj wprowadzić w 
polskie życie społeczne. “D zisiaj” 
to znaczy za jak iś  czas, po odej
ściu aktualnych lew icow ych rzą
dów. Ale to odejście nie zależy by
najm niej od lew icy, ale od nas - 
w yborców ! Tym czasem  jed n ak  
rybn ick ie  szkoln ic tw o średn ie i 
służba zdrowia z woli rządu zostały

zostały “oddane” w ręce państwa, czyli 
w ręce niczyje.

MAREK SZOŁTYSEK

Utopek 
z Wielopola

Mioł Ośliźlok hyndyka, kery mioł 
dobre sztyrdzieści fontów i cołki 
plac był jego. Trzi hyndyczki mioł 
pod sobom, kere broniył zażarcie. 
Jak kery na plac wloz a mioł co czer
wionego łobleczone, to sie niy ob
stoł. Prziszła roz do Hanysa staro 
Geslerka po mlyko z blachówkom. 
Miała łobleczono czerwiono kecka i 
niy dość tego, ta blachówka tyż była 
czerwiono. Maryjka, siostra od Ośli
źloczki naloła i tego mlyka, toż Ge
slerka podziynkowała i idzie nazod 
ku fortce. Jak była na pojszczodku 
placu, zejrzoł jom tyn hanysow pul
tok. Puściył sie za niom i wparził i 
ze zadku do tyj czerwionyj kecury. 
Boroka Geslerka niy wiedziała co sie 
robi. Przewrociyła sie i fronkła tom 
blachówkom na bok. Mlyko sie za
rozki cołke wyloło, a blachówka ku
lała sie po placu. To jom retło, bo in
dyk sie za niom puściył i zaczon po 
nij skokać choby jom chcioł posio
dłać. Niy szło go od tyj blachówki 
łoderwać. Musiała Maryjka prziniyść 
tako czerwiono chadra i ciepła jom 
na plac tak, co by jom pultok uwi
dzioł. Tak od tyj blachówki odsko
czył, ale zejrzoł zaś ta czerw iono 
kecka od Geslerki i zarozki sie za 
niom puściył. Niy zdonżył, bo łona 
sie drabko pozbiyrała i choby jako 
szesnostka śmiotła za fortka. Maryjka

Maryjka prziniosła i ta blachówka aże ku 
fortce. Musiała do nij drugi roz mly
ka naloć i owinyć biołym rynczni
kym, bo by sie tyż na nia postawiył 
tyn hyndyk. Roz tyż prziszoł urzyn
dowo do Hanysa Karwot, 
kery był fojtym w Wielim
polu. Trzimoł pod parzom 
jakiś ważne papiory z gmi
ny, w takich czerw ionych 
okłodkach. Pultok sie pra
wie na placu przed hyndycz
kami paradziył tym swojim 
łogonym, kery mioł rozto
pyrczony na całego. Na kar
ku mu te farfocle kwiom na
brniały, a ciompa na łepie 
mu stoła jak niy powiym co.
Prawie wtedy fojt do placu 
wloz i wali prosto ku laubie.
Był konszczek od lauby, jak 
mu na gynik skoczył tyn 
pultoń. Karwot sie wylyn
koł, co sie to stało i ciepnył 
ze strachu tymi papiorami na ziymia. 
Hyndyk zarozki wparził na ta okłod
ka i wszystki papiory porozciepowoł 
po placu. Wiater jeszcze mu pomog i 
fojt lotoł po wszystkich kontach w ha
nysowym gospodarstwie. Co sie schy
lył po jako kartka, to pultok na niego. 
Hanys wyloz przed siyń i wrzeszczy: 
“Schowejcie tyn czerwiony szlips, bo 
wos zadziubie, przeca wiycie, że hyn
dyki niy ciyrpiom czerwionych rze
czy”. Karwot jak sie schyloł, to mu tyn 
binder wyloz z kabota i belontoł sie na 
karku, a hyndyk zaroz na niego sko
koł. Musioł go gibko zjońć i do kapsy

wstyrczyć, inacyj by tych papiorow 
niy pozbiyroł. Były to ważne papiory, 
bo mioł tam popisane wiela kto płaci 
podatku i za co. Teraz były cołki od 
marasu ściaprane. Długo musioł fojt to

Jo ci zolyty z palice wybija ! Rys.: B. Dzierżawa

oporządzać i na nowo ukłodać miyn
dzy te czerwione okłodki. Już nigdy 
my potym niy widzieli naszego fojta 
po wsi chodzić w czerwoinym szlipsie. 
Niy wiedzioł tego jeszcze nasz wielo
polski Utopek. Totyż roz, jak Francik 
pojechoł z gospodarzami do Rybnika 
na torg i w doma została sama Anka ze 
swojim  małym synkym, wybroł sie 
Utopek ku nij na zolyty. Myśloł, że mu 
sie zaś udo co z Ankom popochać. 
Wysztryńdziył sie jak diobli, swoj 
czerwiony kabocik wypucowoł, te po
złocane knefle wyglancowoł, parfi
nym sie poloł i po zadku przez zegroda

zegroda ku laubie sie ciśnie. To mu sie jed
nako niy opłaciyło. Jeszcze ku laubie 
niy doszoł, a już mu hanysow pultok 
na puklu siedzioł. Tak sie borok Uto
pek rynkami osiywoł, że yno piora na

około fiurgały. Pultok mu tak 
pysk podropoł, co niy możno. 
Ta jego czerwiono czopeczka 
w marasie sponiywiyrano leża

ła, a z kabota strzympy zostały. 
Anka ani przed siyń niy wylazła 
jak usłyszała te larmo. Knefle, te 
pozłocane, to jeszcze długo 
Francik z marasu wyciongoł i do 
kapsy dowoł, poznoł, że to utop
kowe i przi sposobności Utopko
wi pooddowoł. To sie Magierce 
niy opłaciyło, już wiyncyj sie na 
hanysowym placu niy pokozoł. 
Odechciało mu sie zolyt i w swo
jij szopce sie długo pamiyntoł z 
tyj blamaże.

Pultok sie tyż długo niy para
dziył po hanysowym placu, 

prziszła kryska na Matyska. Przed 
godnimi świyntami spadło dużo 
śniegu. Cołki płoty były zasute przez 
jedna noc. Rano jak Maryjka chlyw 
otwarła, wszystkie hyndyki wyfur
gły, bo sie wylynkały tego śniega i 
na płocie zostały wisieć. Stary pul
tok tak niyszczynśliwie wylandowoł, 
że sie na ostro sztacheta nadzioł i 
Hanys go musioł dobić. I tak ni mioł 
wiyncyj pisane, bo go przed wilijom 
mioł Hanys zagorgolić. Jak te hyndy
ki na płocie wisiały, to prawie pod 
las szła Wanda Piekarzowo do swojij 
kam ratki Trudki. Prziszła do nij i

Kina
“APOLLO”

9-11 grudnia, godz. 17.00, 19.15, 
“PRAWDZIWE KŁAMSTWA”, prod. 
USA

“PREM IEROW E” przy TZR
14 i 15 grudnia, godz. 16.30 i 19.00, 
“FORREST GUMP”, prod. USA, cena
35.000 zł

“W RZOS” - Niedobczyce
15 grudnia, godz. 8.00 “POTOP cz. I 
i II”, prod. pol.

“ZEFIR” - Boguszowice 
11-15 grudnia, godz. 17.00 i 19.00, 
“FILADELFIA”, prod. USA

Spektakle
Teatr Ziemi Rybnickiej 

Niedziela 11 grudnia, godz. 18.00, 
“HURTOWNIA POLSKA, czyli...” 
kabaret Bohdana SMOLENIA, cena
90.000 zł

Dom Kultury - Niedobczyce 
Niedziela 11 grudnia, godz. 20.00, 
KABARET BOHDANA SMOLENIA

Imprezy
Teatr Ziemi rybnickiej 

Piątek 9 grudnia, godz. 15.00, “Świę
ty Mikołaj czyli paczka dla każdego” - 
impreza dla dzieci

Dom Kultury - Niedobczyce 
Sobota 10 grudnia, “KARCZMA 
PIWNA” - spotkanie górników kopal
ni “Rymer”

Galerie
Teatr Ziemi Rybnickiej

WYSTAWA malarstwa współczesnego 
ze zbiorów w muzeum w Rybniku z 
okazji XXX-lecia TZR

/gw/

C h o p in
Trio

We w torek 13 grudnia o godz. 
18.00 wystąpi w Bibliotece Publicznej 
przy ul. Szafranka “Chopin T rio” w 
składzie: Bartosz Bryła - skrzypce, 
Bogumił Nowicki - fortepian i Paweł 
Frejdlich - wiolonczela.

Ten kameralny zespół, mający za 
sobą koncerty w wielu krajach, gościł 
będzie w Rybniku po raz pierwszy, za
proszony przez dyrektora rybnickiej 
szkoły muzycznej Eugeniusza S taw

arskiego.
Ich muzykę doceniają melomani na 

całym świecie, docenią ich zapewne 
również rybniccy wielbiciele kamerali
styki w dobrym wykonaniu.

/róż/

Centrum 
kasetonów sufitowych
W poniedziałek 12.XII 5% upustu
Rybnik, ul. Hutnicza 7 ,tel. 23-860.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

godo: “Wiysz Trudka, wszystki pulo
ki hanysowe na p loc ie wiszom  
Trudka sie śmieje, bo sie kapła, że to 
W anda trocha przekrynciyła. Zaś 
Gryjta, siostra od Trudki kero sie 
przisłuchowała, a była łona starom 
frelom, myślała inacyj. Oczy prze
wróćiyła na Wandy i godo: “A wiela 
tyn Hanys m ioł tych puloków ? ”. 
Trudka sie z Wandom po śniegu ku
lały ze śmiychu.

BOGDAN DZIERŻAWA

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

U topek i pultok



Zarząd Miasta informuje  O głoszenia drobne W raz ie  p o t rz e b y
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza
PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

I NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH.
Przedmiotem przetargu jest:

sprzedaż niżej podanych nieruchomości stanowiących własność gminy: 
Miasta Rybnika zamieszkałych przez lokatorów, a mianowicie:

Nieruchomość 
zabudowana 
przy: obr. Smolna

1. ul. św. Jadwigi 13

Nr KW i parc. Pow. Wartość Wartość Cena 
na K.m.1 nieruchom, skł.budowl. gruntu wywoł.

w m2 w tys. zł. w tys. zł. w tys. zł.

własność gminy 
w 3/4 nieruchom.

36.444
1573/223 625 96.314,- 92.492,- 188.610,-

2. ul. Wiejska 29 114.026 
33/4/186 
i 3375/186 430 112.002,- 84.521,- 196.520,-

3. ul. Cierpioła 9 113.737
3759/8 446 34.915,- 62.940,- 97.860,-

Zabudowania w/w nieruchomości obciążone są prawem dzierżawy na rzecz osób 
trzecich. Do przetargu mogą przystąpić: najemcy, ich zstępni, wstępni, pełnoletnie 
rodzeństwo oraz osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim 
z najemcą stale do dnia przetargu
- najem lokali użytkowych położonych w Rybniku na stawkę miesięczną czynszu 
za 1 m kw. pow. użytkowej na działalność gospodarczą
Lp. Usytuowanie Pow. lokalu 

lokalu w m2
wizja 
w dniu

godz. stawka 
wyjściowa 
za 1 m2 zł.

vadium 
w wys.

1. ul. Zebrzydowicka 2 50,0 7.12.94 9- 11 45 tys. 5 mln
2. ul. Kościuszki 17

/garaż/ 14.0 8.12.94 9- 11 15 tys. 5 mln
3. ul. Kościuszki 17 

/garaż/ w poz. 2, 3 
wspólny
garaż - stanowisko 14,0 8.12.94 9- 11 15 tys. 5 mln

4. ul. Powstańców 34 90,0 9.12.94 9- 11 45 tys. 5 mln
5. ul. Powstańców 34 I p. 18,4 9.12.94 9- 11 45 tys. 5 mln
6. ul. Kościuszki 9 31,0 12.12.94 9- 11 45 tys. 5 mln
Do stawki niniejszego czynszu za 1 m kw. naliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT w wysokości 22 proc.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu 
Miasta Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść vadium na sprzedaż w/ 
w nieruchom ości w wys. 10 proc. ceny wywoławczej oraz 5 mln zł od 
każdego lokalu przeznaczonego na najem, które należy wpłacić najpóźniej do 
dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta, przy ul. Chrobrego 
2 .

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wys. 100 tys. zł od jednej 
pozycji przetargu.

Przetarg odbędzie się 16 grudnia 1994 r. o godz. 10.00 na lokale 
użytkowe, o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości na I piętrze, sala nr 

37 w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
W przypadku w ygrania przetargu vadium zalicza się na poczet ceny 

nabycia nieruchomości i odpłatności czynszowej lokalu.
Vadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia stosownej umowy 

uczestnika wygrywającego przetarg.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który 

jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 
Maja 12. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu 
bez podania przyczyny.

44-200 Rybnik, ul. Zebrzydowicka, 
tel. centr. 26911-13, tlx 36446, fax 21025

T W D  Ekspres Dom  H an d lo w y  "Dom us" 
z a p ra s z a  k lien tów  na za k u p y .

ŚWIĘTA ZA PASEM - MY MOŻEMY WAM POMÓC!
GODZINY HANDLU W GRUDNIU 

DNI POWSZEDNIE - od 12 do 23 grudnia godz. 10.00 - 19.00 
SOBOTY HANDLOWE - 10, 17, 24, 31 grudnia godz. 10.00 - 14.00
NIEDZIELE HANDLOWE - 11,18 grudnia godz. 10.00 - 16.00

POLECAMY BOGATY WYBÓR

MEBLI ODZIEŻY

OBUWIA  ZABAWEK

ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH i AGD

Pamiętaj o stoisku “WSZYSTKO DLA DOMU” Tam kupisz: 
ARMATURĘ, KAFELKI, SANITARIATY, WYKŁADZINY, 

SPRZĘT OŚWIETLENIOWY

U NAS KUPISZ PRAWIE WSZYSTKO! 
WSTĄP! ZOBACZ! KUP!

AUTO - GAZ 
-Montaż 

- Regulacja 
- Serwis

Jeździsz oszczędnie 
/50 proc./ i ekologicznie 
AUTO-MECHANIKA 

A. Majwald
Rybnik, ul. Zielona 8a /Nowiny/

SPRZEDAM suknię ślubną, 
model amerykański, 36/38, 

z przedłużoną talią, 
długi rękaw.

TANIO! Tel. 28-363
k k k

SPRZEDAM GARAŻ  
z półfabrykatów, bez miejsca. 

Wiadomość: 23425 
do godz. 15.00.

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

Kryminałki

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 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK: od 9 grudnia do 15 grudnia, Rybnik 
apteka "Zdrowie", ul. Kościuszki 64 tel. 26-626

 CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ 

•  1 c m 2  - 8 . 0 0 0  zł
• 1/4 strony - 900.000 zł
• 1/2 strony - 1.600.000 zł
• 3/4 strony - 2.400.000 zł
• 1 strona - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

ek spr ess
Rybnik, Reja 2

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

Mała Scena Rybnicka
w Rybniku, ul. Kościuszki 54  

zaprasza
 na 

ZABAWĘ SYLWESTROWĄ

Kradną auta
29 listopada między 17.45 a 18.00 

na zapleczu Banku Śląskiego przy 
ul. Wieniawskiego nieznani sprawy 
skradli białego volkswagena golfa 
wartości 300 mln. Tego samego dnia 
między 14.00 a 15.00 spod domu 
handlowego “H erm es” przy ul. 
Chrobrego skradziono m ercedesa 
190D koloru ciem noniebieskiego 
m etalic wartości 200 mln zł. Jego 
właścicielem był obywatel Niemiec. 
30 listopada między 18.30 a 19.00 
został skradziony volkswagen golf 
koloru czerwonego zaparkowany 
przy ul. Orzepowickiej, wartości 350 
mln zł. 1 grudnia ok. godz. 20.20 w 
Kamieniu obok hotelu “O lim pia” 
nieznani sprawcy skradli volkswage
na passata koloru czarnego. Autem 
tym przyjechali z Chorwacji goście 
na otw arcie “Centrum B iznesu” . 
W łaściciel swoje straty wraz z 
przedm iotam i znajdującym i się w 
środku wycenił na ok. 1 mld zł. W 
nocy z 1 na 2 grudnia zginął czerwo
ny fiat tipo zaparkowany przy ul. Ki
lińskiego, wartości 240 mln zł.

/jak/

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

UMIARKOWANA 
Informacji udziela MSR - 

BEZPŁATNE
PORADY

PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

Czwartkowa Giełda Cenowa
M ięso s c h a b

w ołow e  
extra

szynka w p . 
g o to w an a  śląska

PIOTROWSKI 9 ,1 91,1 136,7 70.2
Pow stańców  16 89 89 133 74
TARG 88 85-87 130 71

O w o ce/W arzy w a pomidory seler banany ziemniaki

Racibo r s k a  15 45 16 19 5
Miejska 2 47 15 20 5
TARG 34 - 45 15-20 16-20 4 ,5 -5

S pożyw cze masło cukier j ajko  m ąka

Jan  N oga 17,5 14 3 7,5
H erm es  17,5 15  2,7  7,5- 9
TARG 17-17,5 12,5-13  2 ,3 -3 7 - 7 3

W aluty dolar m arka | czeska francuska

Pew ex duży 24100\24350 15300\15450 845\855 4500\4580
Delikatesy, ul. Miejska  24150\24500 15300\15450 845\855 44204550
Gallux, Rynek 24150\2440015300\15500 835\855 4420\4500

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Judo Judo

Judocy "Polonii"  
w finale. . .

W dniach 3-4 grudnia w Ja ro c i
nie odbył się finał Indywidualnych 
M istrzostw  Polski M łodzików  w 
Judo. Eliminacje do tych zawodów 
odbyły się w czterech etapach, a 
trwały od początku 1994 roku. Ryb
nicki Klub Sportowy “Polonia” wy
stawił tam sześciu zawodników,

którzy zdobyli następujące miejsca: 
Robert Potyka - II m i srebrny me
dal /do 50 kg/
Damian M osler - IV m /do 50 kg/ 
G rzegorz B ralewski - IX m /do 55
kg/
G rzegorz Sowa - III m i brązowy 
medal /do 65 kg/
Wojciech Kuczera - V m /do 65 kg/

Spore nadzieje były w iązane z 
szóstym zawodnikiem - Michałem 
Pogorzelczykiem , któremu groźna 
kontuzja barku podczas pierwszej

walki uniemożliwiła wykazanie się 
umiejętnościami.

Po zawodach trener klubu R afał 
K ow alczyk powiedział: “M istrzo
stwa Polski Młodzików nie mogą być 
głównym celem szkolenia zawodni
ków, niemniej jednak są wykładni
kiem ja k  prezentują się na tle ogól

nopolskim, na tle ko
legów startujących w 
innych klubach. W 
moim odczuciu start 
był udany, pomimo, 
że w stosunku do nie
których walk można 
by mieć pew ne za
strzeżenia co do de
cyzji sędziowskich. 
N atom iast fak tem  
je st, że je że li zaw o
dnik je s t zdecydowa
nie lepszy, to pokona 
nawet n iesprzyja ją
cego sędziego. Suk
cesem naszego klubu 
je s t także pokonanie 
pod względem ilości 
punktów  klubu  
“Czarni ” z Bytomia, 
który jeszcze niedaw

no nas wyprzedzał ”.
Niedawno miały miejsce jeszcze 

dwa wydarzenia, których nie można 
pominąć. W Kairze w dniach 4 - 6  
listopada na M istrzostw ach Świa
ta w Judo zaw odnik klubu “Polo
n ia ” A rtu r  K ejza w yw alczył V 
miejsce. N iecałe dwa tygodnie 
później tenże A rtu r  K ejza na M i
strzostw ach Europy w Judo w Po
rtu g a lii zdobył trzecie  m iejsce i 
brązowy medal.

Tekst i zdj.: JACEK JAM ICKI

Uczestnicy finału Indywidualnych Mistrzostw Polski w 
Judo. Od lewej: stoją Grzegorz Bralewski, Wojciech 
Kuczera, Damian Mosler, niżej Robert Potyka i Grze
gorz Sowa.

Szachy
Turniej

barbórkowy
W czwartek 1 grudnia w domu kul

tury w Rybniku-Boguszowicach 
odbył się IV Barbórkowy Turniej 
Szachowy, w którym wzięło udział 
43 zawodników. Trzy pierwsze miej
sca zajęli M arek Bitman, W aldemar 
Stanczyk i Rafał Nocoń.

Nagrody ufundowały dom kultury i 
związki zawodowe przy kopalni “Jan
kowice”, a organizatorem był klub 
szachowy, działający w boguszowic
kim domu kultury.

Szachy

Bobrowska 
w Moskwie

Bardzo dobrze spisuje się na szacho
wej olimpiadzie w Moskwie świetna 
rybnicka szachistka, 16-letnia Monika 
Bobrowska. W pierwszej rundzie Mo
nika wygrała z Kolumbijką, w drugiej 
rundzie zremisowała z Hinduską Mun
dili. Rybniczanka nie brała udziału w 
spotkaniu z Armenią, natomiast w 
czwartej rundzie przegrała z Mirjaną 
Marić, reprezentantką Jugosławii.

K.

Piłka nożna
Rybnicki Klub 

Piłkarski zaprasza
W Rybniku powołano do życia Ryb

nicki Klub Piłkarski. Jest to klub jed
nosekcyjny, który w tej chwili rozpo
czyna szkolenie młodzieży. Prezesem 
nowego klubu został Robert Kurek. 
Działacze mają w planie prowadzenie 
drużyn od trampkarzy po seniorów. 
Czynione są starania o pozyskanie do 
współpracy znanych rybnickich szko
leniowców J. Wilima i R. Pilarka.

W najbliższą sobotę i niedzielę pił
karze nowego klubu, wzmocnieni za
wodnikami KS ROW Rybnik, wezmą 
udział w rozgrywanym w Jaśle turnie

turnieju o Puchar Nafty. Będzie to halowy 
turniej juniorów zespołów 6-osobo
wych. Wyjazd na zawody doszedł do 
skutku dzięki pomocy firmy Juko-Oil 
działającej przy rafinerii Czechowice. 
Działacze szukają sponsorów także 
poza naszym regionem.

Rybnicki Klub Piłkarski zaprasza 
młodzież, szczególnie z roczników 
1980-82, na treningi, które odbywają 
się we wtorki i środy od godz. 17.00 w 
sali Technikum Budowlanego w Ryb
niku, ul. Brzezińska 42a.

Nowemu klubowi życzymy sukce
sów na boiskach. Być może za kilka 
lat znowu będzie głośno o rybnickiej 
piłce nożnej. Niektórzy pam iętają je
szcze występy rybnickiej jedenastki w 
spotkaniach pierwszoligowych....

P.S.

 Siatkówka   Żużel   Żużel

Rozgrywki Przedsezonowe przymiarki

juniorów
Młodzi siatkarze RMKS rozgrywają 

mecze w lidze juniorów starszych i ju
niorów młodszych. W ostatnim czasie 
zacięte pojedynki stoczyli juniorzy 
starsi - wygrali z RKS Grodziec-Bę
dzin 3:2, ulegli KS Baildon w Katowi
cach 2:3 i pokonali we własnej sali 
RKS Pyskowice 3:2. Natomiast junio
rzy młodsi pokonali RKS Grodziec 
3:0 i Górnika Libiąż 3:0. Do najlep
szych graczy RMKS-u należeli Marek 
M archel i Mariusz Wicenciak.

Mikołajkowy
turniej

W sobotę 3 grudnia w hali MOSiR 
odbył się Turniej Dwójek S ia tk a r
skich chłopców szkół podstawowych, 
zorganizowany przez sekcję siatkówki 
RMKS i MOSiR. Wzięły w nim udział 
24 zespoły, składające się z uczniów z 
następujących szkół: SP 1 ,8 , 9, 10, 
11, 12, 15, 17, 18,20, 22 i 34. Ogółem 
rozegrano około 70 meczów.

Zwycięzcą został zespół “Naprzód 
Betlejem” /P. Kaznocha - SP12 i Z. 
Podleśny - SP34/, który pokonał w fi
nale “Bolka i Lolka” /R. Orłowski i K. 
Górny - SP22/. Trzecie miejsce wy
walczyły “Kaczory” /M. Cieślak i W. 
Przybyła z SP 15/, a czwarte “Ksaryle” 
/T. Szeterlak i D. Kruczkowski - SP11/ 
. Obecni na turnieju trenerzy RMKS i 
nauczyciele wf zgodnie zwrócili uwagę

Koszykówka
Nauczyciele 

kontra uczniowie
W dniu św. Mikołaja w sali MOSiR 

przy ul. Powstańców spotkała się mło
dzież i nauczyciele II Liceum Ogólno
kształcącego im. H. Sawickiej, by roze
grać trzeci już mecz koszykówki 
Uczniowie kontra Nauczyciele + Przyja
ciele. Pod patronatem firmy GRAM- 
BUD wystąpiły drużyny w składzie: 

uczniowie II LO im. H. Sawickiej: M. 
Domanowska, A. Szalony, A. Dąbek, 
M. Grajdek, S. Oczkowicz, K. Frelich, 
P. Malczewski, P. Kudlok, R. Kudlok, 
A. Albin.

Żużlowcy Rybnickiego Klubu Mo
torowego zakończyli już przerwę mię
dzysezonową i sposobią się do nad
chodzących rozgrywek. W drużynie 
zajdą zapowiadane wcześniej zmiany 
personalne. Zarząd przychylił się do 
prośby Adama Pawliczka i Henryka 
Bema, którzy pragnęli, aby wystawić 
ich na listę transferową. Adama Paw
liczka wyceniono na 450.000.000.-zł, 
a Henryka Bema na 350.000.000.-zł, 
oczywiście są to “ceny wywoławcze”, 
a w trakcie rozmów zainteresowanych 
klubów zwykle dochodzi do znacznej 
redukcji kwot.
Mirosław Korbel podpisał kontrakt z 
RKM, ale nie jest tajemnicą iż prowa
dzone są rozmowy z “Polonią” Piła na 
temat wypożyczenia tego zawodnika 
na nadchodzący sezon.

Prawie pewne są w tej chwili defini
tywne transfery braci Antoniego i Eu
geniusza Skupieniów do częstochow
skiego “Włókniarza”. Adam Paw li
czek najprawdopodobniej wystartuje 
w barwach “Stali” Rzeszów, ale nie 
jest to jeszcze pewne.

Oczywiście nie zapomina się o za
kontraktowaniu na najtrudniejsze za
wody niezłego zawodnika zagranicz
nego. Dalece zaawansowane są rozmowy

uwagę na wysoki poziom gry. Szczególną 
zasługę mają tutaj nauczyciele zespo
łów, które znalazły się w rozgrywce fi
nałowej - Hanna Grabowska z SP 12, 
Roman Pinoczek z SP34, Karol J a
naszewski z SP22 i G rzegorz H er
man z SP11.

O rganizatorzy tu rnieju  dziękują 
siatkarzom  RMKS za spraw ne sę
dziowanie zawodów.

Drużyna nauczycieli wspomagana 
przez przyjaciół: M. Kuna, G. Szulik, 
G. Szulik, R. Kondys, M. Orczyk, M. 
Wita, W. Szymczak.

W meczu zwyciężyli nauczyciele 
71:68.
Najwięcej punktów wśród uczniów zdo
byli: M. G rajdok 20, R. Kudlok 15, 
wśród nauczycieli: G. Szulik 18, M. 
Kuna 15, W. Szymczak 13.

Impreza miała charakter charytatywny, 
a uzyskane fundusze przeznaczono na 
prezenty mikołajkowe dla dzieci z

W sobotę 10 grudnia o godz. 9.00 w 
Klubie Energetyka w Rybniku zosta
nie rozegrany Turniej Koszykówki 
Dziecięcej o puchar dyrektora “Klu
bu Energetyka”, którego organizatorami

rozmowy z Czechem Petrem  V an d ir
kiem, który w ubiegłym sezonie bronił 
barw “Włókniarza” Częstochowa. Być 
może uda się także zakontraktować 
Anglika M artina Dugarda.

Zawodnicy już rozpoczęli przygoto
wania do sezonu - w tej chwili odby
wają intensywne treningi ogólnoro
zwojowe i trenują w siłowni. Na tor 
wyjadą dopiero na wiosnę. Wtedy też 
ponownie rozpocznie zajęcia szkółka 
żużlowa, w której jest kilku adeptów, 
prezentujących już zupełnie przyzwoi
ty poziom wyszkolenia. Zdaniem tre
nera Jerzego Gryta można i w przy
szłym sezonie liczyć na kilka żużlo
wych licencji. Cieszy dobra praca z 
młodzieżą w rybnickim klubie. Wysił
ki Jerzego Gryta zostały docenione 
przez Okręgową Komisję Sportu Żuż
lowego w Katowicach, która uhonoro
wała tego szkoleniowca okoliczno
ściowym dyplomem za efekty w szko
leniu żużlowej młodzieży.

Znany jest już przyszłoroczny termi
narz zawodów ligowych i innych im
prez żużlowych. Ale o szczegółach ka
lendarza zawodów i o zmianach regu
laminowych - w następnych numerze.

PIOTR SZWEDA

Lekkoatletyka

Sukcesy
lekkoatletów
W sekcji lekkiej atletyki RMKS tre

nuje ponad 80 zawodników w wieku
od 14 do 20 lat. Zajęcia prowadzone są 
na stadionie KS ROW Rybnik przy 
ul. Gliwickiej, choć stan obiektów i pły
ty lekkoatletycznej pozostawia dużo do 
życzenia. Właściciel, czyli klub ROW 
Rybnik nie jest w stanie samodzielnie 
utrzymać ich na przyzwoitym poziomie. 
Kierownik sekcji lekkoatletycznej chciał 
podziękować kolegom-trenerom za ich 
wytrwałość w szkoleniu oraz zawodni
kom za ich wytrwałą pracę i ciągłe pod
noszenie poziomu sportowego. Być 
może po przejęciu obiektów przez mia
sto stadion wróci do świetności.

Wszystkich chętnych, którzy pragną 
uprawiać lekką atletykę zapraszamy na 
obiekt codziennie od godziny 15.00 do 
16.30. Kadrę szkoleniową tworzą: Ka
rol Gurgul - kierownik sekcji i trener 
skoczków, Tadeusz Jarnecki - trener 
miotaczy i Michał Olszar - trener bie
gaczy.

Sekcja zanotowała sporo sukcesów, 
m.in. 57 medali /18 złotych, 23 srebr
nych, 16 brązowych/ w Mistrzostwach 
Śląska, w których najlepszy wynik indy
widualny osiągnął Ryszard Rękas w 
rzucie młotem, zajmując IV miejsce. W 
Mistrzostwach Polski w przełajach mło
dzików III miejsce zajął Marek Pytlik. 
W Centralnych Igrzyskach Szkół Pod
stawowych najlepszy wynik osiągnęła 
A leksandra Ceglarska, zajmując V 
miejsce w rzucie dyskiem.

Domu Małego Dziecka w Rybniku oraz 
na wsparcie akcji “Święty Mikołaj - czy
li paczka dla każdego”.

rami są: “Klub Energetyka”, MKKS 
“Rybnik” i PPU “Gram bud”.

W turnieju wezmą udział reprezenta
cje miast ROW-u - chłopcy z rocznika 
1982 i młodsi.

Wyróżnienie dla olimpijczyka
Rybnicki olimpijczyk, chodziarz 

Jacek BEDNAREK otrzymał wyróżnienie
wyróżnienie w konkursie na wspomnienie z 
igrzysk. Pierwsza nagroda przypadła 

Wojciechowi Fortu
nie, który zdobył 
złoto w Sapporo w 
1972 roku w konku
rencji skoków na
rciarskich. Konkurs 
“Moje wspomnienie 
ol impijskie ” ogłosił 
Polski Komitet 
Olimpijski, zaś na
grody wręczono lau
reatom 1 grudnia w 
Muzeum Sportu w 
Warszawie. Jacek 
Bednarek został wy
różniony za pracę, 
która opisuje jego 
drogę do Seulu.

K.

O puchar dyrektora klubu...
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Jacek Bednarek (z lewej) w towarzystwie zwycięzcy 
konkursu Wojciecha Fortuny



Zdjęcie 
z albumu czytelników

Łukasz w wiadrze.
Zdj.: Aleksandra Zdrojewska-Bień

Zapraszamy 
naszych Czytel
ników do wspól
nego oglądania 
zdjęć.  Wys tar
czy przyjść do 
redakcji z cieka
wym zdjęciem,  
które po skopio
waniu  natych
miast zwrócimy. 
/ Można też 
wrzucić  je do 
naszych "żół
tych skrzynek"/.

Autora naj
sympatyczniej
szego lub naj
bardziej O d j a
zdowego” zdję
cia firma
” E K S P R E S  
FUJI”, Rybnik,  
ul. Reja 2 na
grodzi bezpłat
nym w yw oła
niem i wykona
niem odbitek z 
rolki filmu.

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

Poziomo: A / do golenia i jedzenia, B/  coś do ubicia, C /między bro
d zą  wąsami, D / kumka w trawie nad stawem, E / danie na bocia
nie śniadanie, F / w niej marża,G/ bywa czarna, H / góry, gdzie la
tają kondory, I/  kawałek prostej, J /  matematyczne jajo 
Pionowo: 1/ wcina bez opamiętania, w czasie obiadu i śniadania, 
2 / tam władza Iwana była niezachwiana, 3 / warstwa obżarstwa, 4/ 
co bierze krawiec, 5/ niepewny grunt z błędnymi ognikami, 6/ ży
ciowej w bucie nie znajdziesz, 7 /kapelusz ułana, 8 /więcej niż bar
dzo dużo, 9 / tam gdzie przychodzi, ludzi głodzi, 10/poprawia prze
pisy prawa
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: B-10, F-8, D-4, F-7, I-6; I-5, B-4, 
H-5, I-2, H-10; B-5, I-4, B-9; A-4, D-10; I-9, A-4, F-1, F-3, C-2, 
G-3, D-8, G -3, I-6, A-1; D-5, F-9, J-5; A-4, F-1; E-3, J-10, E-8, G- 
7 ,  I-5, H-10
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 58 z hasłem “Często smak 
życia odbiera nam apetyt” otrzymują: Teresa ZARZYCKA, ul. 3 
Maja 22, 44-200 Rybnik, Irena ROSIŃSKA , ul. Krótka 2/4, 
44-238 Czerwionka-Leszczyny 

Nagrody do odebrania w redakcji.
Przepraszamy czytelników za czasowy brak "żółtej skrzynki" 

w Rynku 12, spowodowany remontem budynku

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 

ufundowane 
przez sklep 
DAMIANI, 

Rybnik, Rynek 6

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

BARAN - Nie obawiaj się podjęcia ryzyka w pewnym przedsięwzięciu. Wprawdzie 
wszystko potoczy się wbrew Twoim przewidywaniom, ale efekt będzie bardzo zado
walający.
BYK - Niech Cię nie irytują ludzie, którzy mają niewielki wpływ na bieg Twojego 
życia - szkoda nerwów i energii na wyłuszczanie własnych racji. Licz się jednak z 
poglądami tych, którzy ten bieg mogą zmienić.
BLIŹNIĘTA - Wygląda na to, że w Twoim otoczeniu znajdzie się kilka nowych po
staci, których doświadczenia możesz z pożytkiem dla siebie i Twoich najbliższych 
wykorzystać.
RAK - Natrafisz na pewną tajemnicę, której rozwiązanie pochłonie Ci sporo przed
świątecznego czasu. Jak się okaże, nie będzie to czas zmarnowany, bo dzięki temu 
święta będą jeszcze milsze niż zwykle.
LEW - Wycofaj się nieco w cień tej jasno oświetlonej sceny, którą stało się ostatnio 
Twoje życie. Tracisz powoli energię i możesz już tak nie błyszczeć na towarzyskim 

forum.
PANNA - Nad twoją głową ścierają się pewne wpływy i od wyniku tej walki zależeć 
może Twój los. Do tego czasu otaczaj się ludźmi życzliwymi, którzy podniosą Cię na 
duchu.
WAGA - Jeśli nie zdejmiesz z siebie oddzielającego Cię od świata doznań pancerza, 
który nosisz, może Cię ominąć wielka przyjemność. Nikt jednak nie będzie się ze 
swoimi uczuciami przebijał na silę... 
SKORPION - Nie zabraknie Ci twórczych inspiracji, mecenasów ani wielbicieli. 
Kiedyś jednak trzeba zejść na ziemię i rozwiać tę mgiełkę unoszącą się wokół Two
jej głowy, bo nie zobaczysz czegoś, co obejrzeć warto...
STRZELEC - Wygasa spór, w którego samym środku się znalazłeś. Możesz teraz 
wszystkie siły, a jesteś w szczytowej witalnej formie, skierować gdzie indziej. Kieruj 
się instynktem, a zobaczysz jak łatwo się wygrywa.
KOZIOROŻEC - Będziesz miał okazję, by po raz kolejny sprawdzić swoją facho
wość. To właśnie Tobie, ze względu na pracowitość i umiejętność organizowania 
sobie pracy, zostanie powierzone ważne, prestiżowe zadanie. O wyniki nie musisz się 
martwić...
WODNIK - Natłok zajęć skłoni Cię do refleksji nad pewnymi decyzjami, które pod

jąłeś. Nie bardzo wypada się wycofać, pozostaje więc przeczekać lawinę, a na przy
szłość rozsądniej planować.
RYBY - Niecierpliwie będziesz czekać na spotkanie, w którym wprawdzie nie bę
dziesz uczestniczyć, ale którego konsekwencje dotkną wielu osób. Nie czekaj więc 
zbyt biernie...

F atałach y z n a sze j sza fy

Z  b a b cin eg o  k u fra
I znowu przyjdzie nam przekopać ku

fer babuni, a może nawet prababuni, 
oczywiście pod warunkiem, że taki kufer 
istnieje, a rodzina jest przynajmniej kil
kupokoleniowa. Tym razem bez zmruże
nia oka przetrzymamy babcine uwagi na 
temat naszej fryzury, długości spódnicy, 
ciepłych niewymownych i całą resztę 
długiego repertuaru, który znamy na pa
mięć. Cel uświęca środki, a celem będzie 
znalezienie choćby kawałka starej, pięk
nej koronki lub gipiury, by ozdobić nią 
nasz wyjściowy ciuch. Koronka jest 
wszędzie - zwiesza się z rękawów, wy
chodzi spod spódnicy lub miga w jej 
rozcięciu, błyska w dekolcie, narzucamy 
ją  na gołe ciało, doszywamy do przezro
czystego szyfonu lub aksamitu. Jeżeli 
jednak babciny kufer jest niedostępny, 
lub nie ma go wcale, może być również 
koronka współczesna, choć trzeba na nią 
w sklepie czatować.

Nowością są częściowo koronkowe

pończochy  
lub rajstopy / 
patrz zdj./, 
d o d a j ą c e  
krótkiej krea
cji pikanterii. 
Nie trzeba 
dodawać, że 
wszystkie te 
koronkow e 
cuda są naj
częściej, a 
nawet prze
ważnie, czar
ne. Do kar
nawału zo
stało jeszcze 
trochę czasu, 
za cz n i j  my 
więc poszu
kiwania...

Wróżka

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o 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 towarowe
go wartości 200.000 zł, ufundowanego przez sklep “Jankes”, Rybnik, Rynek 7.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej 
“żółtej skrzynki” /Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 47 nagrodę otrzymuje: Iwona KOZYRA, ul. Dworcowa 3/ 
33, 44-200 Rybnik

K ule  
na m ole

Przy sobocie po robocie siedli my 
sie z Markiem u starzyków przed te

lewizorem, aby tych wyzgiernych 
szwandroków z Bytkowa posłuchać. 
Naroz Marek godo, że bydzie musioł 
iść, wól nie wól, do breloka, bo mu 
fu r t  ino cosik przed łoczami furgo. 
Zawczasu nom sie Matejki luto zro

biyło. Jużci zaś bydzie labidzić skirz 
tego cięgiem sionganio do kapsy. 
Nie ma się wcali Matejce co dziwić. 
Dzieprem roznosiyli wysokie ra

chunki za gaz, a pora dni tym u je
dzeni mocka podrożało. Jeszcze my 
sie nie przestali starać skuli Marko
wych breli, ja k  i nom naroz wszyst
kim zaczło coś furgać przed łoczami. 
Isto  starzyk spomiarkowali, że to

som moliki, kiere sie w szranku w 
starczynej ja k li z mech li zalongły. 
Starka zaczli wajać, bo mole zrzym
cigały te mechle dokumentnie. Ma
rek, co wdycko mo głowa na karku, 
wyślimaczół starce, że nie mo na 
mole przezywać. Lepij dać sie mo
lom pom aszkiecić, zaczym miołby 
jakisik  Front Wyzwolynio Zwierząt 
hań na drodze starczyne mechle fa r
bom poszpricować.

Downij u starki nie było nigdy 
moli. Jak sie wraziyło między kwan
ty “Kraj Rad”, to w mole choćby pie
ron trzasnął, wszystkie sie potraciyły. 
Terozki niy ma ju ż  tyj gazety, ale 
starka majom ju ż  inkszo na łoku. To 
je s t tako gazeta, co ja k  jom  ujrzom 
nasza 87-letio oma, to sie zarozki że
gnajom i ja k  łod złego ducha łodga
niajom. Snadno tyj gazety mole tyż 
nie strowiom. Kuli na mole starzyki 
miyndzy mantle nie wrażujom, łod 
czasu , ja k  w kościele ludzie zaczli 
sie łod nich cofać. Starka kupowali 
wdycko na torgu bagniyńć. W szran
ku łod tego zielska woniało piyknie, 
a motów ani go pyrt. M ożno teroz 
ju ż  bagniyńć niy rośnie, bo cołkie 
lato starka po daremnicy zatym lota
li po torgu. W sklepach pódzie pew
nikiem  kupić ja k ieś  zagraniczne  
“antyżradło ” do motów. In o  pierzyń
stwo tyż bydzie drogie. Okrom tego, 
starka nie som sicher, czy aby pol
skim molom, tym popszniołom, nie za
smakuje tyn zagraniczny “naftalin”. 
Możno zamiast uciec, to sie przepadzi
to ciepnom na reszta kwantów. Teroz 
kożdy leci na zagraniczny towor.

Po długim rozwożaniu starzyki rze

kli, że snadno na polskie mole bydzie 
nojlepszo jyny ta zbereźno gazeta, no 
nie???

Edek, fom fel 
Marka Mateji
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