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Rybnickie studniówki
W środę 2 lutego odbyła się 

nadzwyczajna sesja Rady Miasta, 
poświęcona w znacznej części na jej 
ustosunkowaniu się do zarzutów  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach  o naruszenie 
obowiązującego prawa, zawartych w 
uchwale kolegium izby z 20 stycznia 
1994 roku. Zarzuty owe związane były 
z uchwałami budżetowymi rybnickich 
radnych, dotyczącymi zmian w 
budżecie na rok 1993 oraz uchwalenia 
budżetu miasta na rok 1994, przy czym 
jak określił to skarbnik miasta Bogusław 
PASZENDA, zarzuty dotyczyły 
mniejszej wagi spraw formalnych, a 
nawet gramatycznych sformułowań w 
tekstach uchwał. Dość zawiły problem 
wyjaśnił radnym właśnie skarbnik. Przy 
podejmowaniu dwóch uchwał, 
związanych z zaleceniami Regionalnej 
Izby Obrachunkowej nie padło ani 
jedno pytanie, a obie zostały przyjęte 
po dwóch identycznych głosowaniach, 
w których 25 radnych opowiedziało się 
za ich przyjęciem, a 4 się od głosu 
wstrzymało. Nie bez znaczenia był fakt, 
że treść projektów uchwał 
zaakceptowała wcześniej komisja 
finansów Rady Miasta.

Rok ubiegły zamknął się nadwyżką

Mariusz URBANEK cierpi na 
porażenie mózgowe, ale mimo swej 
choroby, a za sprawą charakteru i silnej 
woli, jest uczniem trzeciej klasy I LO 
im. Powstańców Śląskich. Niektóre 
lekcje w ramach indywidualnego toku 
nauczania odbywają się w jego domu

w Jankowicach, gdzie przyjeżdżają 
nauczyciele. Na inne zajęcia przywozi 
go do szkoły ojciec, który mówi: "Syn 
ma pociąg do nauki, lubi się uczyć, a 
poza tym ciągnie go do ludzi. Mariusz 
dużo czyta, głównie książki techniczne, 
ogląda też program y telew izji 
edukacyjnej. Bardzo dużo czasu spędza 
przy komputerze, nieraz ju ż  wszyscy 
śpimy, a on jeszcze pracuje. Jego 
marzeniem je s t  poważna praca z

budżetową w wysokości 2,5 mld, w 
związku z tym Zarząd M iasta 
zaproponował dokonanie zmian w 
budżecie na rok bieżący, polegających 
m . in. na obniżeniu wysokości 
planowanego kredytu o 7 mld zł / 
zmniejszenie kredytu do 23 mld zł/ i 
zw iększeniu ogólnej rezerwy 
budżetowej o 6,5 mld, dzięki czemu 
osiągnęłaby ona maksymalną wartość 8 
mld zł, stanowiącą 1 proc. tegorocznego 
budżetu. Radni uchwalili ponadto 
zw iększenie wydatków na służbę 
zdrowia o ponad 10,7 mld zł. Siedem 
miliardów z tej kwoty przeznaczonych 
zostanie na budowę szpitala w 
Orzepowicach. W krótkiej dyskusji na 
temat budowy szpitala, przede 
w szystkim  zaś jej kosztów, 
zainicjowanej przez Adama Fudali, 
prezydent Józef Makosz poinformował 
radnych, że na rok 1996 przewidywane 
je s t zakończenie I etapu budowy 
nowego szpitala. W tym roku na ten cel

komputerem. W Katowicach je s t  
specjalne studium komputerowe, do 
którego chciałby się w przyszłości 
dostać

Dyrekcja liceum postanowiła swego 
czasu ułatwić Mariuszowi realizację 
marzeń. Przed rokiem ze szkolnych

funduszy zakupiono dla niego 
komputerową drukarkę, nienajnowszy 
komputer “Commodore” nie dawał 
jednak zbyt wielu możliwości. Dlatego 
dyrekcja postanowiła pomóc kolejny 
raz, starając się o zakup nowoczesnego 
komputera klasy IBM. O pomoc w 
sfinansowaniu przedsięwzięcia szkoła 
zwróciła się do fundacji “NADZIEJA”, 
działającej przy specjalnym ośrodku 
rehabilitacyjnym dla dzieci im. Jana

z Ministerstwa Zdrowia przeznaczonych 
zostanie co najmniej 40 miliardów 
złotych. Pierwszych pieniędzy z 
ministerstwa spodziewać się można na 
przełomie kwietnia i maja. Prezydent 
zapew nił, że po raz pierwszy od 
dłuższego czasu pieniądze na szpital nie 
są wydawane bezmyślnie.

Ostatnim  punktem nadzwyczaj 
krótkiej sesji było uchwalenie zmiany 
w uchwale Rady Miasta z 1990 roku, 
dotyczącej statutu dzielnic miasta. 
Zmiana polega na umożliwieniu radom 
dzielnic zakładania rachunków 
bankowych również w Powszechnym 
Banku Kredytowym S.A., wskazanym 
przez Radę Miasta do prowadzenia 
obsługi kasowej budżetu miasta, a nie 
tylko w Banku Spółdzielczym, jak to 
miało miejsce do tej pory. Zmiana ta 
spowoduje skrócenie bankowej drogi 
rozliczeń pomiędzy Urzędem Miasta, a 
radami dzielnic do jednego dnia. Za tym 
rozwiązaniem przemawia również fakt 
stosowania przez Bank Spółdzielczy 
opłat manipulacyjnych, których nie 
stosuje Powszechny Bank Kredytowy. 
Po 75 minutach obrad Przewodnicząca 
Rady Miasta Urszula Szynol zamknęła 
sesję.

Jako, że większość spraw, będących 
przedmiotem sesji okazała się zawiła i 
dość skomplikowana, o ich krótkie 
wyjaśnienie poprosiliśmy Bogusława 
PASZENDĘ - Skarbnika Miasta.
- Czego dotyczą poprawki związane z 
uchwałą RIO?
- Poprawki dotyczą dwóch uchwał 
podjętych przez radę w grudniu 1993 
roku, wprowadzających zmiany w 
budżecie na rok 1993 i uchwalających 
budżet na rok bieżący. Są to poprawki 
czysto formalne, wynikające z różnej 
interpretacji sformułowań prawnych. 
Tak naprawdę do końca nie wiadomo kto 
ma rację, ale ponieważ te 
zaproponowane przez Regionalną Izbę 
O brachunkow ą poprawki nie 
wprowadzają istotnych zmian co do

c.d. na stronie 2

Pawła II na Nowinach i w czwartek 27 
stycznia w pracowni komputerowej 
“Powstańców ” odbyła się mała 
uroczystość, w czasie której 
przedstaw iciel firmy “M ASTER” 
przekazał M ariuszowi specjalny 
kom puter wyposażony w kartę 
muzyczną, bardzo pojemny twardy dysk 
i joystick. Ze swej strony PHW "MAS
TER" udzieliło przy tym niezwyczajnym 
zakupie bonifikaty i gratisowo 
zam ontowało komputer w domu 
M ariusza. Rozwiąże on przede 
wszystkim problem pisania, z którym 
M ariusz miał dotychczas poważne 
problemy. Z klawiaturą komputerową 
radzi on sobie znacznie lepiej niż z 
tradycyjnym długopisem i nie powinno

c.d. na stronie 2

Starym sztubackim  zwyczajem , 
tegoroczni maturzyści uroczystymi 
studniówkami rozpoczęli odliczanie 
dni, dzielących ich od egzam inu 
dojrzałości. Dla wielu z nich były one 
wielkim przeżyciem, jakim być może 
tylko pierwszy w życiu wielki bal na 
kilkadziesiąt par, lakierki i kotyliony. 
D ziew częta długo obm yślały i 
przygotowywały finezyjne kreacje, by 
skutecznie przyciągać wzrok nie tylko 
swego partnera, ale również polonisty 
czy historyka, który na ich 
przedmiotowe umiejętności patrzył jak 
dotąd zbyt krytycznie. Maturzyści poza

W piątek 28 stycznia w Kamieniu 
odbył się II R egionalny Zjazd 
Komendantów Straży Miejskich, w
którym udział wzięli komendanci z 
terenu województw katowickiego, 
opolskiego i bielskiego. Rozmawiano o 
zagadnieniach prawno-formalnych, 
dotyczących statusu i uprawnień 
funkcjonariuszy tych służb, którzy w 
wielu przypadkach traktowani są jak 
zwykli urzędnicy, a przecież ich praca 
w niczym nie przypomina przekładania 
akt i papierów z prawej strony biurka 
na lewą. Ważną kw estią jest wiek 
em erytalny, bo doprawdy trudno 
wyobrazić sobie sześćdziesięciolatka 
próbującego rozdzielić pochłoniętych 
bójką nastolatków. Unorm owania 
w ym agają przepisy wykonawcze 
dotyczące straży miejskich, by uniknąć 
sytuacji, w których funkcjonariusze 
zmuszeni są poruszać się w prawnej 
próżni, gdyż wiele przepisów z różnych 
zakresów prawa po prostu ze sobą 
koliduje.

Kom endant rybnickiej Straży 
Miejskiej zdał sprawę z rocznej kadencji 
prefekta regionu, która dobiegła końca. 
Za swój sukces Ryszard SADOWSKI 
uważa fakt, że straże miejskie zaistniały

doborem krawata w odpowiednich 
deseniach m artwili się tym, co 
zaprezentow ać trzeba będzie na 
parkiecie, by w czasie kotylionowego 
walca nie podeptać matematyczki na tyle 
dotkliwie, żeby uznała ich szansę na 
uzyskanie pozytywnej oceny za 
znikome.

Uświęconym zwyczajem, studniówki 
rozpoczynano polonezam i, które 
wodzili dyrektorzy szkół. Młodzież 
natomiast interpretowała ten dostojny 
taniec dość swobodnie i raczej 
intuicyjnie. Kiedyś przed studniówkami 

c.d. na stronie 7

jako organy wykonawcze w ładz 
samorządowych i stały się nieodłącznym 
elementem samorządowego pejzażu. 
Został on na niedawnym ogólnopolskim 
zjeździe komendantów w Bytomiu 
wybrany do Krajowej Rady 
Komendantów Straży Miejskiej i 
Policji Municypalnej. Łączenie tej 
funkcji z rolą prefekta regionu byłoby 
kłopotliwe, a nawet z kilku względów 
niekorzystne, toteż na stanowisko 
prefekta na kolejną roczną kadencję 
zaproponował Juliana Farona, 
kom endanta z Jaworzna, który w 
głosowaniu uzyskał aprobatę biorących 
udział w zjeździe komendantów.

Po wyborze na prefekta Julian 
FARON powiedział nam: Nie chcę 
niczego obiecywać, bo życie koryguje 
wiele planów. Rzeczą istotną je s t  
likwidacja istniejących luk prawnych, 
które często dają nam się we znaki. Bywa 
tak, że w jednym mieście funkcjonariusz 
straży miejskiej traktowany je s t ja k  
funkcjonariusz publiczny, a za miedzą 
już nie. Sytuacja prawna straży miejskiej 
musi być klarowna. Jesteśmy nowością 
w krajobrazie m iasta i dopiero  
zdobywamy zaufanie ludzi, dlatego te

c.d. na stronie 2

PRZEŚLIJ WALENTYNKĘ
- Kartki z serduszkiem prosimy wrzucać do naszych 

żółtych skrzynek /Rynek 12, Kościuszki 54/, 
do wtorku 8 lutego

- WALENTYNKI ukażą się /bezpłatnie/ 
w "Gazecie Rybnickiej" w piątek 11 lutego

Dziś Romeo z Walentynką do swej Żabki skacze 
A Julia z sercem z miodu do Misiaczka człapie. 

Szkoła przyjaźni

Mariusz Urbanek z ojcem oraz nauczycielką biologii Haliną Gajewską przy 
nowym komputerze

II Regionalny Zjazd Komendantów Straży Miejskich

Urzędnik czy 
funkcjonariusz?

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1

BLISKIEMU SERCU



Zmiana trasy autobusów PKS
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI UM informuje, że z dniem 1 lutego br. autobusy 

PKS Rybnik, obsługujące linię Rybnik-Rybnik przez Rydułtowy-Gaszowice 
kursować będą ulicami: Raciborska, Niewiadomska, Szczerbicka, Raciborska 
z przystankami: Raciborska-Bednorz, Niewiadomska-sklep, Niewiadomska- 
skrzyżowanie z ul. Szczerbicką.

Korekta zmiany przebiegu w/w linii ma na celu połączenie w układ komunikacji 
zbiorowej centrum miasta Rybnika z dzielnicą Rybnik-Buzowice.

Jednocześnie informujemy, że różnicę cen biletów od przystanku Niewiadomska- 
Szczerbicka w kierunku centrum i z powrotem pokrywać będzie Urząd Miasta, 
pasażer wykupuje bilet za 4000 zł.

Kosmetyka budżetu
c.d. ze strony 1
meritum uchwał, nie ma sensu upierać 
się przy swoich racjach i stąd te uchwały.
- Skąd nadwyżka budżetow a , 
pozwalająca na zwiększenie wydatków 
na służbę zdrowia?
- Na rok ubiegły przewidziane było 
zaciągnięcie kredytu w wysokości 25 
miliardów zł. i zakładano znaczny 
niedobór budżetowy. Po zamknięciu 
ksiąg rachunkowych za 1993 rok, po 
uwzględnieniu wszystkich formalnych 
zapisów, m. in. polegających na tym, że 
zapisuje się jako dochody 1993 roku to, 
co wpłynęło dopiero na początku roku 
1994 z Urzędu Skarbowego, co wynika 
z systemu finansowego samorządów, 
okazało się, że rok ubiegły zamknął się 
nadwyżką w kwocie ponad 2,5 mld 
złotych. W związku z tym można było 
wprowadzić do budżetu na rok bieżący

zmiany, uwzględniające tę aktualną 
sytuację miasta.
8- Czym właściwie je st Regionalna 
Izba Obrachunkowa?
- Zgodnie z ustawą o Regionalnych 
Izbach Obrachunkowych jest to organ 
powołany do nadzoru i kontroli 
finansowej samorządów miast i gmin. 
Nie jest to jednak jednostka nadrzędna 
dla Rady Miasta, bo ta jest samoistnym 
podmiotem władczym. Izba ma 
kontrolować uchwały finansowe Rady 
M iasta i pośredniczyć w 
sprawozdawczości. Izby obrachunkowe 
podlegają bezpośrednio premierowi, a 
nie ministerstwu finansów i tu zaczyna 
się kłopot, gdyż interpretacja niektórych 
przepisów prawnych przez ministerstwo 
i poszczególne izby obrachunkowe jest 
rozbieżna, a obie strony twierdzą, że 
mają rację i zaczynają się problemy. Jak 
w wielu innych dziedzinach bałagan 
prawny daje nam się we znaki. 
Zanotował: WACŁAW TROSZKA

Urzędnik czy 
funkcjonariusz?

c.d. ze strony 1
początki są tak istotne. Niektórzy, 
niestety, nas przeceniają, traktując jak  
kiedyś miejski komitet PZPR i przylatują 
z każdą bolączką, inni z kolei mają nas 
jedynie za służbę parkingową.
- Często straż miejską traktuje się jak 
służbą mającą zasilać budżet danego 
miasta...?
- To nieprawda. Jest tak wiele różnych
wykroczeń, że gdybyśmy chcieli być 
służbą represyjną, możnaby doczepić się 
do wszystkiego. Poza tym gdybyśmy 
zajęli się tylko karaniem mandatami źle 
parkujących kierowców,
zaniedbywalibyśmy wiele istotnych 
spraw takich, jak  spokój publiczny czy 
nielegalne wysypiska śmieci. Generalnie 
urzędy miast postrzegają nas jako swoje 
zbrojne ramię. Jeśli rada miasta wydaje 
ja k ą ś  decyzję, ma środki by ją  
wyegzekwować i nie musi się tylko 
ograniczać do wysyłania oficjalnych 
pism, które często są mało skuteczne.

Biuro Poselskie 
Unii Demokratycznej
Koło Miejskie Unii Demokratycznej 

w Rybniku zawiadamia, że 
Biuro Poselskie 

Anny ŁUCZYŃSKIEJ- 
SKOWROŃSKIEJ 

jest czynne w poniedziałki 
od godz. 14.00 do 18.00. 
Rybnik, Plac Wolności 7

Były prefekt Ryszard Sadowski, 
obecnie członek Rady Krajowej 
przedstawił zebranym rozpisany na 
kwartały szczegółowy plan pracy 
Zarządu Krajowej Rady Komendantów, 
która zam ierza rozwiązać wiele 
problemów, z jakim i borykają się 
miejskie straże. Dyskutowano również 
o kierunku, w jakim  ewoluować 
powinny straże samorządowe, czy 
powinny być służbami restrykcyjnymi 
czy raczej wychowawczo- 
opiekuńczym i. Na pytanie to 
odpowiedział chyba Andrzej MACIAK, 
naczelnik straży miejskiej w Zabrzu: 
Straż Miejska powinna być organem 
zabezpieczającym mienie komunalne i 
dbającym o nie. Obawy wszystkich 
budzić powinny zapędy zmierzające do 
jak iegoś potężnego rozszerzenia  
uprawnień straży miejskich. Dbać 
musimy o mienie gminy: likwidować 
nielegalne wysypiska śm ieci itp. 
Łapaniem bandytów niech się zajmie 
policja, bo my się na tym nie znamy. 
Zajmujemy się wyłącznie porządkiem. 
Musimy powoli, ale konsekwentnie 
zmierzać w kierunku uporządkowania 
naszych miast. To właśnie porządek w 
Zabrzu czy Rybniku może być najlepszy 
ukazaniem efektów naszych poczynań.

W czasie dyskusji padło jeszcze jedno 
prawdziwe, jak się zdaje, stwierdzenie: 
Straż Miejska jest taka, jak ą  rada 
konkretnego miasta chce ją  widzieć. Nic 
dodać, nic ująć.

W czasie jednodniowego zjazdu odbył 
się również pokaz sprawności fizycznej 
funkcjonariuszy rybnickiej Straży 
Miejskiej, którzy od pewnego czasu 
b iorą udział w specjalistycznych 
zajęciach z zakresu samoobrony.
Tekst i foto: WACŁAW TROSZKAr UWAGA KANDYDACI NA STUDIA

SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU 
/Policealne Studium Ekonomiczne nr 2/ 

w Rybniku ul. Kościuszki 54 pragnie zawiadomić wszystkich 
potencjalnych kandydatów, którzy będą się ubiegali o przyjęcie 

do naszej Szkoły lub na inne wyższe uczelnie, że wychodząc naprzeciw 
ich życzeniom organizuje

KURS PRZYGOTOWAWCZY 
Z MATEMATYKI

Rozpoczęcie kursu /spotkanie informacyjne/ odbędzie się 21. 02. 1994 r. o 
godz. 15.00 w sali nr 117. Kurs matematyki będzie obejmował 60 godzin 
lekcyjnych. Zajęcia trwać będą 15 tygodni /jeden lub dwa razy w tygodniu/ w 
godzinach popołudniowych.

Opłata za kurs będzie wynosiła 1.500.000.- zł, może być wnoszona w dwóch 
ratach.

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela 
sekretariat Szkoły Zarządzania i Marketingu, ul. Kościuszki 54 

/budynek Politechniki Śląskiej/, 
parter, pokój nr 5, tel. 28-617 w godz. 7.30-14.30.

Przed Bożym Narodzeniem , 
wieczorem przechodziłam przez Plac 
W olności. Nagle wśród tłumku 
dorosłych, wracających z ostatnich 
przedświątecznych zakupów, ujrzałam 
trójkę dziesięcioletnich może chłopców, 
bardzo zaaferowanych. Byli ubrani zbyt 
lekko jak na tę porą roku, ręce wcisnęli 
głęboko w kieszenie. Jeden z nich podał 
drugiem u do połowy wypalonego 
papierosa i spytał zaczepnie: ”No i gdzie 
masz tą gwiazdę?”... Był jednocześnie 
zafascynowany i pełen pogardy. 
Najniższy z chłopców najwyraźniej 
starał się kupić względy bardziej 
pewnych siebie kolegów sensacyjną 
wiadomością o nowej dekoracji na 
ścianie TZR: ”No serio, mówię ci, tam, 
zaraz zobaczysz!” Zatrzymałam się i 
obserwowałam ich przez chwilę... Tak, 
jeśli dzieciom nikt nie zorganizuje czasu, 
same znajdą sobie zajęcie. Znajdą sobie 
tow arzystw o, w którym będą 
zauważane, w którym będą cokolwiek 
znaczyły. A palenie papierosów, alkohol 
i narkotyki niestety wciąż kojarzą się 
małym Polakom z dorosłością... 
N iebezpieczeństw o nałogów i 
demoralizacji wisi zwłaszcza nad tymi 
z nich, którymi nikt poza szkołą się nie

zajmuje. N auczyciele lepiej niż 
ktokolwiek inny zdają sobie sprawę ze 
skali zjawiska zaniedbywania dzieci. 
Dlatego powstaje w kraju coraz więcej 
tzw. “wysp” - świetlic, organizowanych 
przede wszystkim przez nauczycieli, 
którzy widzą konieczność roztoczenia 
opieki nad tymi spośród uczniów, o 
których wiadomo, że po lekcjach w 
szkole do późna wałęsają się grupkami 
po mieście.

Takie dzieci są również w Rybniku i 
również w naszym mieście są ludzie, 
którym ich los nie jest obojętny. Na 
pierwszym we w rześniu ub. roku 
spotkaniu Koła Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 34 
zrodził się pomysł utworzenia na osiedlu 
przy ulicach Kilińskiego i Reymonta 
świetlicy, która byłaby otwarta dla tych 
dzieci, które po zajęciach w szkole nie 
mają dokąd pójść, którym rodzina nie 
zapewnia zaspokojenia podstawowych 
potrzeb. W październiku 
przewodnicząca koła TPD przy SP 34, 
mgr Aleksandra Miłota i zastępca 
przewodniczącej pani Asenata 
Kwaśniewska, nauczycielka klas 
początkowych, przy duchowym 
wsparciu dyrektora tej szkoły, Marka

Florczyka, zaczęły działać. Najpierw 
trzeba było znaleźć lokal. Okazało się 
to nadspodziewanie łatwe - RYFAMA 
zaoferowała pomieszczenie w swoim 
bloku przy ul. Kilińskiego i obiecała 
wyremontowanie go. Zobowiązała się 
także do wykonywania ewentualnych 
bieżących remontów lokalu tak długo, 
jak długo będzie on spełniał funkcje 
świetlicy. Wstępny, dość gruntowny 
remont, nadal trwa. Trwa też 
poszukiwanie środków na 
zagospodarowanie sali. Jej wyposażenie 
składa się jak dotąd jedynie z szafek 
kupionych za pieniądze ofiarowane 
przez oddział socjalny PKP. Potrzebna 
będzie wykładzina, stoliki, krzesła i 
oczywiście coś, czym można by zająć 
dzieci - gry, kredki, bloki rysunkowe. 
Świetlica ma działać od szesnastej, bo 
do tej godziny działa świetlica szkolna 
w SP 34. Lokal przy ul. Krzyżowej może 
pomieścić jednorazowo dziesięcioro- 
dwanaścioro dzieci i jednego lub dwóch 
opiekunów, którzy będą pracowali 
społecznie. Co prawda Delegatura 
Kuratorium Oświaty chciała opłacać 
dwóch wychowawców, ale organizatorki 
z TPD postanowiły, że dla dobra dzieci 
lepiej będzie, jeśli opiekunowie będą 
pracować za darmo, a pensje 
zaproponowane przez kuratorium 
przeznaczy się na utrzymanie świetlicy. 
Na szczęście dzięki wspaniałomyślności 
RYFAMY, koło TPD nie będzie musiało 
płacić ani za wynajem lokalu, ani za 
elektryczność i wodę. Niestety trzeba 
będzie jeszcze poczekać na moment, w 
którym to miejsce wypełni dziecięcy 
gwar. Gdyby ktoś zechciał 
bezinteresownie pomóc przy remoncie 
lub wyposażaniu wnętrza, a tym 
samym przyspieszyć otwarcie 
świetlicy, prosimy o kontakt z panią 
Asenatą Kwaśniewską lub panią 
Aleksandrą Miłotą w SP nr 34 przy 
ul. Reymonta od poniedziałku do 
piątku.

A. LEŃSKA

Szkoła
przyjaźni

c.d. ze strony 1
być już problemów z zadaniami i 
wypracowaniami, zw łaszcza w 
przypadku języka polskiego. Mówi 
Alicja GODLEWSKA, nauczycielka 
języka polskiego: “Mariusz wypowiada 
się bardzo rzeczowo, swoje myśli 
przekazuje bardzo zwięźle i konkretnie, 
ma umysł ścisły, dlatego często szybciej 
niż rówieśnicy trafia w sedno

Laureatka miejskiej 
olim piady

języka niem ieckiego
W środę 26 stycznia w Szkole 

Podstawowej nr 31 w Rybniku odbyły 
się eliminacje miejskie do olimpiady 
języka niem ieckiego szkół 

podstaw owych. 
Na pytania w 
formie testów  
p i s e m n i e  
odpowiadało 26 
uczestników. Po 
o g ł o s z e n i u  
wyników I 
miejsce zajęła 
A n i t a  

SZCZEPAN, uczennica V klasy 
Prywatnej Szkoły Podstawowej i tym 
samym zakw alifikow ała się do 
eliminacji szczebla wojewódzkiego w 
Katowicach. Anitę do olim piady 
przygotował nauczyciel tego przedmiotu 
prof. Marek Krząkała. Jednocześnie 
Anita informuje, że poprowadzi wieczór 
poezji Józefa von Eichendorffa, na 
który zaprasza społeczeństwo Rybnika 
9 marca br., o godz. 17.00 w gmachu 
szkoły przy ul. Mikołowskiej 6.

Cz.K.

zagadnienia. Ma niezwykłą pamięć i 
długo pamięta, co się do niego na 
zajęciach mówiło. Nie lubi litości i nie 
znosi jakichkolw iek ułatwień. Jest 
wytrwały i lubi, a co najważniejsze 
potrafi przełamywać trudności i bariery, 
zwłaszcza te fizyczne. Uwielbia jazdę 
rowerem, dużo majsterkuje, a nawet 
rzeźbi ”.

Takich uczniów jest w I LO jeszcze 
trzech, szkoła pomaga im jak tylko 
może, ale nic rzecz jasna nie zastąpi 
pracowitego, cierpliwego nauczyciela, 
bo przecież człowiekowi najwięcej dać 
może drugi człowiek. Nauczyciele sami 
zauważają, że mimo swych utrapień, 
uczniowie ci mają dar wewnętrznej 
harmonii i pogodzenia się ze swym

Listy do  redakcji

Jestem stałą czytelniczką Waszego 
poczytnego Tygodnika i starą 
rybniczanką - mieszkam tu ponad 60 lat. 
Długo zwlekałam z napisaniem do Was 
o nękającym mnie problem ie 
zanieczyszczania chodników. Posiadam 
domek przy ul. Orzeszkowej - okolica 
kościoła św. Antoniego i codziennie 
jestem zmuszona przed moim domkiem 
zbierać porzucone śmieci, jak papierki 
od cukierków, bilety autobusowe 
podarte na 10 kawałków, inne śmieci. 
Przechodzący ulicą mieszkańcy miasta 
beztrosko rozrzucają śmieci, nie myśląc 
o tym, że stary człowiek musi się 
wielokrotnie schylać i zbierać czyjeś 
brudy.

Drugi problem - eleganckie panie i

niełatwym losem. Sami garną się do 
nauki, rozliczając nauczyciela z każdej 
lekcyjnej minuty, chcąc w ciągu każdej 
lekcji dowiedzieć się jak najwięcej, nic 
więc dziwnego, że niektórzy z nich, jak 
chociażby zafascynowany historią 
Grzegorz WOLNIK, nieraz wyprzedzają 
normalny szkolny program.

Jakim dobrodziejstwem jest dla nich 
znalezienie w swoim otoczeniu 
prawdziwych przyjaciół, takich na 
których zawsze można liczyć, to już ich 
w ielka tajemnica. Choć dla nas z 
pewnością jest to zupełnie inny wymiar 
ludzkiego szczęścia, może nawet 
niedostępny...

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

nobliwi panowie wyprowadzają swoje 
“pieski” na załatwianie swoich potrzeb 
na naszych chodnikach i skrawkach 
zieleni przed naszymi domami. I tak 
gromadzą się odchody piesków, ludzie 
rozdeptują i roznoszą bakterie, a my 
musimy sprzątać. Te rzeczy nie są do 
przyjęcia w kulturalnym społeczeństwie 
na zachodzie, do którego podobno 
zmierzamy. Tam właściciel i miłośnik 
swego pieska /osobiście lubię psy i mam 
też małego, którego odchody sprzątam 
na mojej posesji/ musi posprzątać albo 
zapłacić krociową karę.

Dlatego zwracam się do Waszej 
Redakcji o pomoc. Może zainteresujecie 
problemem radę naszego miasta, może 
pomożecie żeby nasze ulice i chodniki 
szczególnie były czyste, bo to jest naszą 
wizytówką.

Stała czytelniczka
Elżbieta Sąsiadek

Przepraszamy. . .
Przepraszamy Marka MARCOLA, 

ucznia klasy IVa, szkoły nr 5 oraz jego 
Rodziców za kłopoty wynikłe z 
zamieszczenia inscenizowanego zdjęcia 
z udziałem Marka, ilustrującego artykuł 
“Wśród ludzkiej niedoli” w nr 4 “GR”.

Panią dyrektor rybnickiej Delegatury 
Oświaty EUGENIĘ WIATRAK  
serdecznie przepraszamy za zamianę jej 
imienia, a pana JANA LISZKĘ za 
przypisanie jego słów Robertowi 
Dziurokowi w artykule "W śród 
przyjaciół serce bije mocniej" 
zamieszczonym w nr 4 "GR".

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Dzieci

c z e k a j ą

n a

ś w ie t lic ę



- Od jak dawna działa Poradnia 
Przeciwcukrzycowa w Rybniku?
- Od sierpnia 1963 roku. W tym czasie 
zarejestrowaliśmy ok. 5000 chorych, 
średnio 200 osób rocznie. W 
ubiegłym roku nowych przypadków 
było trochę więcej, zwiększyła się też 
ilość cukrzyc młodzieńczych, typu I. 
Typ ten dotyczy dzieci i młodzieży, 
zawsze jest to cukrzyca 
insulinozależna. Typ drugi ujawnia 
się po czterdziestce, jest to cukrzyca 
insulinoniezależna, u 80 procent 
pacjentów związana z otyłością. 
Leczymy więc tych pacjentów przede 
wszystkim dietą. Poza tym 40 procent 
pacjentów mogłoby znacznie obniżyć 
dawki leków, albo nawet zupełnie je 
odstawić - gdyby tylko dokładnie 
przestrzegali diety.
- Na czym ta dieta polega?
- Wyłącza się cukry proste, nie wolno 
jeść słodyczy. Powinno się spożywać 
więcej jarzyn, owoców, b iałka. 
Ogranicza się tłuszcz, co jest ważne, 
bo cukrzyca typu II występuje ze 
zmianami miażdżycowymi, którym 
tłuszcz sprzyja. N iestety, w ielu  
pacjentów bardzo trudno przekonać 
do zmiany sposobu odżyw iania. 
Zwłaszcza tradycyjna śląska kuchnia, 
tłusta, słodka i mączna, jest szkodliwa 
dla diabetyków. Mam pacjentki, które 
słysząc, że nie powinny codziennie 
jadać kiełbasy, mówią mi :”To ja  wolę 
nie żyć!” Często się zdarza, że chory 
zamiast przestrzegać diety, 
samowolnie zwiększa sobie ilość 
tabletek aż do momentu, kiedy stają 
się toksyczne - potem musimy go 
leczyć, bo przedawkował.
- Na czym polegają  p o w ik ła n ia  
cukrzycowe?

- Powikłania są  skutkiem
uszkodzenia naczyń, czyli angiopatii, 
spowodowanych bardzo wysokim 
poziomem cukru. D latego celem 
leczenia jest u trzym anie tego 
poziomu w okolicach normy przez 
całą dobę. Mikroangiopatie niszczą 
siatkówkę, nerki. Makroangiopatie 
powodują m iażdżycę, choroby  
wieńcowe, nadc iśn ien ie , udary 
mózgu. O bjaw iają się też 
charakterystyczną “ s to p ą
miażdżycową”. Występują również

zaburzenia czucia - stopa nie odczuwa 
ciep ła , pacjen tow i sta le  je s t  
zimno, więc nagrzewa nogi. Ale stopa 
nie czuje też bólu, więc ogrzewanie 
często prowadzi do poparzeń. To są 
źle gojące się urazy, może się to 
skończyć ropow icą, a naw et 
amputacją.
- Jak ie  są rokow ania  dla p a n i 
pacjentów? 
- Różne. Przy cukrzycy młodzieńczej

P rzeciw cu krzycow ą.

spadkiem  w agi, p ragn ien iem , 
w ielom oczem . W typ ie drugim  
choroba postępuje powoli, często 
bezobjawowo, objawy nie są wyraźne. 
W p ierw szym  e tap ie , przy 
nietolerancji glukozy, nawet wyniki 
badań nie wskazują na chorobę, jeśli 
badanie było przeprow adzone na 
czczo. Zdarza się, że pacjenta kieruje 
do m nie o k u lis ta , bo cukrzyca 
uszkodziła już oczy, a człowiek nie 
wiedział, że jest chory.
- Ja k  d ługo m ożna p rze żyć  z tą

chorobą?
- Mam pacjentów, którzy leczą się od 
35 lat, a myślę, że można i dłużej.
- Na co umierają diabetycy?
- Najczęściej w łaśnie przyczyną 
śm ierci są  pow ik łan ia . Z ab ija  
n iew ydo lność nerek , choroby 
wieńcowe, a więc zawał, udar mózgu. 
To je s t choroba, przy k tórej 
n a jw ażn ie jsza  je s t w spó łp raca  
pacjenta z lekarzem. Chorzy muszą

sobie zdawać sprawę, że wszystko 
zależy od nich samych. Powikłań nie 
można cofnąć, ale często można je 
zatrzymać.
- Ja k  w p ra k tyc e  w ygląda ta 
współpraca lekarza i pacjenta?
- Różnie. Zdarza się, że diabetyk 

powinien zrezygnować z tabletek i 
zacząć brać zastrzyki z insuliny, ale 
nie zgadza się na to absolutnie.
- Dlaczego?
- Boi się zastrzyków! Oczywiście 
często się to źle kończy. Diabetycy

muszą mieć zdrowe zęby - inaczej 
pow ik łan ia nerkow e p rzeb ieg a ją  
błyskaw icznie, a to prow adzi do 
śm ierci. Z kobietam i nie ma tu 
problemów, ale niektórzy mężczyźni 
panicznie boją się stomatologa i za 
nic się do niego nie wybiorą. Miałam 
pacjenta, który zmarł z tego powodu. 
Od początku  leczen ia  m iał 
spróchniałe zęby, nie chciał iść do 
dentysty, nie poszedł nawet, kiedy 
sama go umówiłam na wizytę. I te 
chore zęby dop row adziły  do 
niewydolności nerek, a niewydolność
- do śmierci. Nawet pod koniec życia, 
a miał już wtedy obrzęki, nie chciał 
słyszeć o dentyście. To był młody 
człowiek...

Przy każdej wizycie pacjentowi 
mierzy się ciśnienie. Waży się go. 
Wielu nie przestrzega diety, a potem 
błagają pielęgniarkę, żeby im do karty 
wpisała niższą wagę. Przed świętami 
w poczekalni jest czarno od ludzi, a 
po św iętach pusto  - zam iast się 
ratować pojedzeniu rzeczy, które im 
szkodzą, wolą czekać aż samo się 
jak o ś unorm uje. A le trzeb a  też 
pow iedzieć , że rodziny  często  
nam aw iają do obżarstw a. Trudno 
m ieć s iln ą  w olę, kiedy się 
s ły sz y : ”Trochę ci p rzecież  nie 
zaszkodzi”. A właśnie zaszkodzi.

Czasami po mojej reprymendzie 
pacjent znika na parę lat, wraca już w 
dużo gorszym stanie. Często chorzy 
myślą, że leczą się dla lekarza.
- Czy są jakieś perspektywy odkrycia 
nowych metod leczenia?
- Próbowano wszczepiać wysepki z 

kom órkam i beta, produkującym i 
insulinę, ale to się nie udało. Nie 
zdały egzaminu ani doustne kapsułki, 
ani aerozole do nosa. N atom iast 
up o w szech n ia ją  się g lukom etry, 
którymi można samemu, kilka razy w 
ciągu doby zbadać, czy potrzebny jest 
już zastrzyk. Dawka insuliny jest 
ustalana z grubsza, chory sam ją  
dostosowuje do potrzeb. Jest też 
lepiej tolerow ana insulina, k tó rą  
mogą stosować m. in. kobiety w ciąży.
- Czy diabetycy powinni mieć dzieci? 
-N ie jest dobrze, jeżeli oboje rodzice 
chorują - chociaż nawet wtedy nie ma 
pewności, że dziecko to odziedziczy.

Cukrzyca
Cukrzyca coraz powszechniejsza

p o w i k ł a n i a  
po jaw iają się po 
d ługim  czasie  - 
rzadko  przed
upływ em  10 lat. 
B yw a, przy 
d o b r y m  
w y re g u lo w a n iu  
poziomu cukru, że 
i p rzez  20 lat 
m ożna uniknąć 
powikłań. Ten typ 
choroby zwykle od 
razu się zauważa, 
bo przeb ieg  je s t 
ostry, z wyraźnym

C ukrzyca staje się chorobą coraz p ow szechn iejszą, rów nież w  
R yb n ik u . R o zm a w ia m y  o n iej z dr K ry sty n ą  P A L E C Z N Ą -  
M A T U S Z A K , k tó r a  k ie r u j e  r y b n ic k ą  P o r a d n ią

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kilka wyjaśnionych  
nieporozumień

Informacje prasowe o uruchomieniu w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego 
Sądu Wojewódzkiego w Katowicach wzbudziły spore zainteresowanie. W 
pierwszych tygodniach stycznia do budynku przy ulicy Jankowickiej 
przychodzili ludzie licząc na rozpatrzenie spraw i roszczeń, których nie 
udało im się rozstrzygnąć gdzie indziej i... najczęściej odchodzili 
rozczarowani.

Trzeba więc jasno powiedzieć: nie 
powstała w Rybniku jakaś nowa 
jednostka sądow nictw a. XV III 
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Sądu 
Wojewódzkiego z siedzib ą  w 
Rybniku jest miejscem właściwym  
do rozpoznawania w p ierw szej 
instancji ty lko tych spraw, w 
których p rzedm iot sporu  
przekracza 100 milionów złotych. 
Można je składać na miejscu w biurze 
podawczym lub drogą pocztową. Inne 
sprawy z zakresu prawa pracy  
nadal będą rozpoznaw ane w 
pierwszej instancji przez rejonowe 
sądy pracy w Jastrzębiu Zdroju, 
Mikołowie, Pszczynie, Raciborzu i 
Rybniku /ten  osta tn i przy u licy  
Kolejowej/. Ośrodek Zamiejscowy 
Sądu W ojewódzkiego przy ulicy  
Jankowickiej rozpatruje jedynie 
rewizje ich orzeczeń  oraz 
odwołania od decyzji rybnickiego 
oddziału ZUS-u. Jest więc głównie 
sądem drugiej in s tan c ji, 
przeniesionym tutaj z Katowic.

Nowa lokalizacja siedziby sądu w 
Rybniku je s t ko rzy stn a  dla

m ieszkańców  oraz in sty tu c ji 
okolicznych miejscowości, ale dla 
stron z Mikołowa, Pszczyny czy Tych 
droga Temidy się wydłuży, gdyż do 
Katowic miały krótszy lub łatwiejszy 
dojazd.

Rybnicki W ydział P racy i 
U bezp ieczeń  S połecznych  cały 
styczeń  p rzeznaczy ł na spraw y 
organizacyjne. Orzekać w nim będzie 
czworo sędziów. Do końca stycznia 
br. wpłynęło tu ponad 200 spraw -

odwołań od decyzji ZUS-u oraz około 
20 rewizji od wyroków rejonowych 
sądów pracy. Widać stąd, że na brak 
pracy nikt tutaj nie będzie narzekał. 
Term in pierw szej rozpraw y 
wyznaczono na 4 lutego.

 Sędzia Barbara UBASIŃSKA- 
M ALCHER, p rzew odn icząca 
wydziału, informuje, że najwięcej 
spraw dotyczy odwołań od decyzji 
ZUS-u, gdy chodzi o przyznanie 
prawa do rent inwalidzkich. Tutaj 
tok odwoławczy się nie zm ienił. 
O soby za in teresow ane pow inny 
dokładnie czytać decyzję otrzymaną 

z ZUS-u.
E w e n t u a l n i e  
odw ołanie należy 
k ierow ać do 
W ydziału Pracy i 
U b e z p i e c z e ń  
Społecznych Sądu 
W ojewódzkiego w 
R ybniku za
p o ś r e d n ic tw e m  
ZU S-u. To
pośrednictw o je s t 
istotne, gdyż ZUS 
może zmienić swoją 
decyzję na
korzystniejszą dla 
strony, un ika jąc 

sądow ego biegu spraw y i - tym 
samym - odciążając sąd. Sprawy te - 
w sądzie zwane “lekarskimi” - mają 
jeszcze jeden aspekt: wymagają opinii 
b ieg łych  lekarzy  sądow ych, a 
tymczasem do sądu dotarło zaledwie 
10 takich zgłoszeń. Przewodnicząca 
W ydziału apeluje do lekarzy o 
współpracę. L ista  zgłoszeń je s t 
kom pletow ana. W ym agane je s t  
wykazanie się stopniem specjalizacji 
lekarsk ie j, k ilk u le tn ią  p rak ty k ą

zaw odową oraz pozytyw ną oceną 
p rze łożonego  z do tychczasow ej 
pracy.

Sprawy rozpoznawane w tutejszym 
sądzie, wynikające ze stosunku pracy, 
nasuwają kilka p rak tyczn ych  
wskazówek dla pracowników. Otóż 
o em eryturze czy rencie  
pracobiorca powinien pomyśleć już 
w chwili rozpoczynania pracy. Gdy 
rozpoczyna później s ta ran ia  o 
świadczenia emerytalne czy rentowe, 
to w łaśn ie on m usi p rzed łożyć 
wiarygodne dokumenty zatrudnienia. 
Zatem zb ieran ie  od pow iednich  
dokum entów  leży w in teresie  
samego pracownika.

Z piractw em  gran iczy  często  
sytuacja prawna niektórych spółek. 
Umowy o pracę są w nich zawierane 
w yłącznie ustnie, bez pisem nego 
potwierdzenia. W sytuacji rynkowej, 
gdy spółki często  b ank ru tu ją , 
pracownik powinien dopilnować, 
by p racodaw ca w ystaw ił mu 
pisemny dokument umowy o pracę. 
Jest to obowiązek pracodawcy. W 
razie rozwiązania umowy, zwolnienia, 
nie będzie bezbronny, podczas 
trw an ia  stosunku  pracy będzie 
wiedział, czego ma się domagać.

Pracobiorcy często nie wiedzą, że 
po rozw iązan iu  umowy o pracę 
przysługuje im pisemne świadectwo 
pracy. Powinno być ono wystawione 
n iezw łoczn ie , a jego  brak je s t  
podstawą do zgłoszenia roszczenia w 
sądzie pracy, a nawet do żądania od 
pracodaw cy odszkodow ania  za 
ewentualne szkody związane z jego 
niewydaniem w terminie.

Sędzia - przewodnicząca Wydziału 
- ostrzega pracobiorców  przed  
w chodzen iem  w n ieform aln e

Z jednym  rodzicem -d iabetyk iem  
dzieci mają 50 proc. szansy, że będą 
zdrowe. U nas leczy się kilkanaście 
młodych matek, mają w sumie ponad 
20 dzieci, chore je st tylko jedno. 
O czywiście może się zdarzyć, że 
choroba ujawni się później.
- Jak  w cześnie może się  po jaw ić  
cukrzyca?
- Już od n iem ow lęc tw a, ale 
najczęściej w okresie pokwitania. 
Bardzo wczesne cukrzyce zwykle 
dotyczą dzieci matek chorych, które 
w czasie ciąży miały niewyrównany 
poziom cukru. Ciąże powinny być 
planowane, żeby już wcześniej można 
było “w yrów nać cu k rz y cę” , 
p rzygo tow ać o rganizm , żeby 
zm niejszyć ryzyko u szk o d zen ia  
płodu. Zwykle diabetycy, decydują się 
na jedno, dwoje dzieci.
- Kto częściej choruje - kobiety czy 
mężczyźni?
- Nie ma właściwie różnicy. Może w 

typie II częściej kobiety, bo one 
częściej mają nadwagę.
- Jak ludzie reagują psychicznie na 
tę chorobę?

- Są p rze rażen i w m om encie 
wykrycia, ale potem się uspokajają. 
Rzadko się zdarzają em efalopatie 
cukrzycowe - zachwiania nastroju.
- Na ilu ocenia pani liczbę chorych w 
Rybniku?
- Myślę, że około 5 tysięcy, z których 
część się nie leczy. To jest europejska 
średnia - 3-4 proc. populacji. Ale 
w szęd zie zdecydow anie  mniej 
przypadków jest na wsi, gdzie ludzie 
zdrow iej się żyw ią i m ają mniej 
stresów.
- Czego Pani doktor życzyłaby sobie, 
żeby móc skuteczniej leczyć?
- Najbardziej brakuje sztucznych 

nerek. Jest ich w Polsce niewiele, 
k o rzy sta ją  w ięc z n ich  przede 
wszystkim ci pacjenci, którzy mogą 
się zupełn ie  w yleczyć - np. po 
zatruciu, czy zablokowaniu nerek. 
D iabetycy m usieliby korzystać z 
dializ regularnie, niestety nie ma 
takiej możliwości.

Rozmawiała: 
KLAUDIA MICHALAK

układy z pracodawcą. Przykład: 
zaniżenie wynagrodzenia w umowie 
o pracę przynosi tymczasowe zyski 
przede wszystkim pracodawcy, który 
płaci niższe składki ZUS-owskie. Ale 
w razie wypadku, przy obliczaniu 
zasiłku  chorobow ego, trac i 
p racow nik , k tórem u Z akład 
Ubezpieczeń Społecznych oblicza 
świadczenia według umowy, a więc 
w edług zan iżonych  staw ek. 
P racow nik  dochodzący  swych 
roszczeń ma później wielki problem 
z uzyskaniem ich wiarygodności w 
oczach sądu.

Niepokoi sędziów bardzo niska 
kultura praw na pracodaw ców .
M ałe spółki n as taw ia ją  się na 
osiągan ie  m aksym alnego  zysku 
kosztem uporządkowania stosunków 
prawnych w swojej firmie. A przecież 
nie m uszą znać przepisów  - m ają 
możność wliczenia kosztów obsługi 
prawnej w koszty prow adzenia  
d zia ła ln o śc i gosp odarczej. 
Wystarczy powierzyć obsługę prawną 
sp ec ja lis to m , by uniknąć w ielu  
problemów i... procesów.

Pracownicy często mają kłopoty z 
wyegzekwowaniem swoich praw od 
pracodawcy. Nie widzą bowiem, że 
in s ty tu c ją  po w o łan ą  do ich 
nadzorowania je s t Państw ow a  
Inspekcja Pracy z s ie d z ib ą  w 
Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego 
23. Z as trzeżen ia  zw iązane z 
bezpieczeństwem, higieną, urlopami, 
czasem pracy itp. nie m uszą być 
k ierow ane od razu do sądu. 
U praw nienia kontrolne posiadają 
inspektorzy PIP-u i wiele problemów 
zw iązanych ze stosunkiem  pracy 
właśnie oni mogą pomóc wyjaśnić.

GRZEGORZ WALCZAK
3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



K A P L IC Z K I Ś L Ą S K IE

XIX-wieczna kapliczka domkowa, murowana, otynkowana, na rzucie zbliżonym 
do kwadratu. Sygnaturka z prześwitem, wsparta na ozdobnych słupkach. Wnętrze 
kryje ciekawe płaskorzeźby oraz figurkę św. Jana Nepomucena.

Obiekt podupada trawiony zębem czasu i szkodami górniczymi. Mimo, że o 
wnętrze i obejście kapliczki dba p. Krystyna ZEMANN, wymaga ona pilnego 
remontu.

Publikacje o Rybniku

Folder
inform acyjny

Z serii “Vademecum miejskie” ukazał 
się bezpłatny folder informacyjny o 
naszym m ieście, wydany przez 
krakowską Agencję Wydawniczo-

Promocyjno-Reklamową “TAURUS”.
Wkład miasta w tę prywatną inicjatywę 
ograniczył się do udostępnienia 
inform acji oraz zdjęć Jerzego 
M ąkowskiego, w większości 
wykorzystanych w wydanym w zeszłym 
roku folderze miejskim. Koszty 
wydawnictwa pokryły zamieszczone w 
nim przez rybnickie przedsiębiorstwa 
reklamy, które stanowią połowę 50 
stronicowego folderu. Część 
informacyjna, dzieląca się na historyczną 
i współczesną, jest bogato ilustrowana 
kolorowymi fotografiam i. Dla 
przejrzystości informacji zastosowano 
podział na poszczególne działy takie jak: 
kultura, oświata, zdrowie, ważniejsze 
urzędy i instytucje, kom unikacja, 
turystyka, sport i rekreacja oraz telefony 
darmowe. I paradoksalnie, właśnie ten 
podział okazał się największą słabością 
folderu, gdyż brak rozeznania

wydawców w strukturze m iasta 
spowodował sporo przekłamań. Trudno 
się będzie doszukać adresu i telefonu 
urzędów: rejonow ego, celnego, 
górniczego, czy nawet ZUS, bo znalazły 
się one pod nagłówkiem  Służby 
Miejskie... Zatem, nie sugerując się 
w inietkam i, należy dokładnie 
przeszukiwać cały folder.

Pom niejsze błędy, takie jak  
zamiana św. Juliusza na Janusza czy 
św. Jana N epom ucena na 
M epomucena w podpisach pod 
zdjęciami mogą rybniczan drażnić, 
ale nie przesądzają o nieprzydatności 
informatora, w którym znajdziemy 
wiele potrzebnych danych.

Brakuje trochę najbardziej 
aktualnych widoków miasta, jak 
choćby Rynku. Folder wydano w 
nakładzie 4,5 tys. egzemplarzy, z 
czego 1,5 tys. sztuk otrzymał do 
rozdysponowania Urząd Miasta. 
Pozostałą ilością podzieliły się 

reklamujące się w nim przedsiębiorstwa.

Katalog
zbiorów Muzeum
Dział historii rzemiosła rybnickiego 
Muzeum wykazuje obok aktywności 
wystawienniczej, czego przykładem 
były dwie niedawne ekspozycje w 
Bibliotece Publicznej, równie dużą 
aktywność wydawniczą. Ukazał się 
bowiem " Katalog zbiorów działu 
rzemiosła Muzeum w Rybniku". 
Jest on plonem “ukierunkowanych, 
system atycznych  prac
inwentaryzacyjnych i badawczych” 
całego zespołu, a zarazem pierwszym 
z przewidywanej serii katalogów, jak 
podkreśliła to we wstępie kierująca 
tym działem  E lżb ie ta  B im ler- 
Mackiewicz.

Spis obejmuje wszystkie zabytki

zw iązane z rzem iosłem  branży 
spożywczej, które uszeregowano w 
takie grupy jak: dokumenty, zdjęcia, 
sz tandary  cechow e, różne oraz 
w yposażenie w arsztatów . Każdy 
eksponat został opisany, katalog 
ilustrują dokumentalne fotografie i 
zdjęcia co ciekawszych zabytków. 
Cytowany już  interesujący wstęp, 
opatrzony przypisami, zawiera szereg 
ciekawych informacji historycznych 
zw iązanych z b ran żą  spożyw czą 
rzemiosła, tak świetnie się na naszych 
ziemiach rozwijającego.

Ideą powstania katalogu była chęć 
zaprezentowania całości bogactwa, 
ukrytego we wnętrzach magazynów 
m uzealnych, n ied o stęp n eg o  dla 
p rzec ię tnych  zw ied za jący ch , a 
stanow iącego  bezcenne  źródło 
w iedzy i p rzedm io t badań 
sp ec ja lis tó w  różnych dyscyp lin  
naukowych.

Wydany bardzo sta rann ie  i o 
ciekawej szacie graficznej katalog

KATALOG ZBIORÓW DZIAŁU RZEMIOSŁA 
MUZEUM w RYBNIKU

RYBNIK 1993

zredagował i opracował graficznie 
zespół w składzie: Elżbieta Bimler- 
M ackiew icz, A niela  P rzeliorz , 
K rzyszto f P ietrek , M arek  
Dronszczyk i Janusz Rzymanek.

/róż/

RocKy Road t O D u b l in

C AR R A NTUOHILL
CELTIC MUSIC GROUP

Rysunek na obwolucie płyty autorstwa 
Marzeny Kuczery
Lubiana i ceniona przez miłośników 

celtyckiej muzyki rybnicko-żorska 
folkowa grupa “Carrantuohill” wydała 
swą drugą płytę kompaktową wraz z 
kasetą, noszącą tytuł “Rocky Road to 
Dublin ” /Kamienna droga do Dublina/ 

Tytułowy utwór to znana irlandzka 
piosenka ludowa, która na płycie 
znalazła się w wersji instrumentalnej. Po 
wydaniu w ubiegłym roku pierwszej 
swojej płyty “Irish dreams”, członkowie 
zespołu odczuwali niedosyt, wynikający 
z dość przypadkowej zawartości płyty. 
Zespół myślał już  o następnej 
przemyślanej i dobrze skomponowanej 
płycie.

W czasie ubiegłorocznych wakacji 
“Carrantuohill” jak co roku bawił w 
Belgii, później w Anglii, a po powrocie 
do Polski koncertował w Warszawie. Po 
koncercie w Irish Pubie do skrzypka 
Maćka Paszka podszedł obcokrajowiec 
i wyrażając swoje uznanie, zapytał z 
jakiej części Irlandii pochodzi zespół. 
Wkrótce wszystko się wyjaśniło, a Bob 
BALES, którego ojciec był Szkotem, a 
matka Irlandką był bardzo zdziwiony, że 
“Carrantuohill” nie jest oryginalnym 
irlandzkim zespołem. Gdy dowiedział 
się, że ma do czynienia z Polakami, 
szybko i bez zbędnych ceregieli 
zaproponował wspólne granie, gdyż sam 
grał na bouzuki, będącym połączeniem 
mandoliny, gitary i banjo oraz na

Druga płyta  
“Carrantuohill”

bodhranie, irlandzkim bębenku.
Następnego dnia w pubie “Harenda” 

w ystąpili już  razem. K oncert był 
znakomity, tym bardziej, że Bob okazał 
się niezłym w okalistą. Swoim 
charakterystycznym bouzuki Bales 
znacznie wzbogacił brzmienie zespołu, 
nie mówiąc już o śpiewie, którego jak 
dotąd w repertuarze grupy brakowało. 
Tak oto dojrzał pomysł nagrania nowej 
płyty w nieco rozszerzonym składzie. 
W spólnie zagrali jeszcze kilka 
koncertów, zaś przed sesją nagraniową 
Bob, mieszkający na stałe w Niemczech, 
zjawił się w Rybniku i przez dwa 
wieczory w kameralnej sali Teatru Ziemi 
Rybnickiej trwały intensywne próby 
materiału, mającego trafić na płytę. Na 
początku października muzycy weszli 
do studia nagrań Radia Opole i w ciągu 
jednej nocy nagrali prawie całą płytę z 
wyjątkiem jednego ostatniego utworu, 
będącego dźwiękowym zapisem 
żywiołowego irlandzkiego tańca. By 
nagrać ten kończący płytę kawałek 
trzeba było w studiu nieźle hałasować i 
zrobić nieco bałaganu, po prostu 
rozrabiać po irlandzku. W opolskim 
radiu “Carrantuohill” ma już wielu 
przyjaciół z Jackiem Podsiadło, znawcą 
i miłośnikiem muzyki folkowej, na 
czele. On to właśnie wykorzystywał 
nagrany m ateriał w swych 
cotygodniow ych audycjach,
poświęconych muzyce folkowej, na 
długo przed ukazaniem  się płyty. 
Właśnie te względy zadecydowały o 
podjęciu się przez rozgłośnię realizacji 
nagrań. Z nagranym materiałem zespół 
zwrócił się do warszawskiej wytwórni 
płyt kompaktowych “DUX”, która 
wytłoczyła ich pierwszy krążek.

W czasie plenerowej imprezy “Koniec 
lata” w Żywcu właśnie tę pierwszą płytę

któryś z muzyków wręczył jednemu z 
dyrektorów żywieckiego browaru, 
Jarosławowi Koźlikowi, któremu 
przypadł do gustu ten rodzaj ludowej 
muzyki. Tak rozpoczęła się współpraca 
zespołu muzycznego z browarem, 
którego z czasem stał się szczególnej 
natury wizytówką. Teraz w czasie 
koncertów “Carrantuohill” rozdawane 
są browarniane gadżety i koszulki. W 
zamian “Żywiec” sponsoruje folkową 
kapelę. Po podpisaniu stosownej 
umowy, browar pokrył połowę kosztów 
produkcji nowej płyty, którą wytłoczono 
w nakładzie 1000 egzemplarzy. 
Zaprzyjaźniona z zespołem Marzena 
Kuczera z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Żorach wykonała serię nastrojowych 
rysunków z typowymi dla irlandzkiego 
pejzażu motywami. Jeden z 
nich znalazł się na obwolucie 
płyty, która jak w przypadku 
wielu szanujących się 
wytwórni wydana została z 
dołączoną książeczką, 
zawierającą krótką informację 
o zespole i samej płycie.

Adam Drewniok -  
gitarzysta zespołu: "Pierwsza 
płyta  wydana została w 
oparciu o nagrania, których 
dokonano nie z myślą o 
płycie, lecz o dwóch 
wcześniejszych kasetach.
Krążek “Rocky Road to 
Dublin ”zawiera już materiał 
przemyślany i odpowiednio 
ułożony w określoną całość. 
Prawdziwy muzyk nigdy nie 
jest do końca zadowolony i 
ju ż  dziś chciałoby się coś 
zmienić, zagrać inaczej, ale 
naszym zdaniem je s t  to 
bardzo dobry m ateriał i

jesteśmy z tej płyty bardzo zadowoleni. 
Inna ważna sprawa to fakt, że i płyta 
kompaktowa i kaseta zawiera ten sam 
materiał".

W czasie koncertów w Belgii zespół 
zaprzyjaźnił się z człow iekiem , 
grającym na celtyckich dudach. Później 
członkowie grupy biorąc udział w 
niezwykłej akcji “Gazety Wyborczej” 
pod nazwą “Gazeta z marzeniami” 
napisali do redakcji, iż ich marzeniem 
jest posiadanie w swoim 
instrum entarium  takiego w łaśnie, 
niezwykle pięknie brzm iącego 
instrumentu. Ku radości muzyków 
zostali oni laureatami pełnej marzeń 
akcji i dzięki zajęciu ostatniego miejsca 
w finałowej dziesiątce otrzymali z 
“Wyborczej” niecałe osiem milionów 
złotych. Była to kwota stanowiąca 
jedynie jedną czwartą ceny oryginalnych 
dud, dlatego postanowili j ą  przeznaczyć 
na zakup innego instrumentu - bouzuki. 
Bob Bales złożył specjalne zamówienie

u lutnika w Dublinie i po świętach 
Bożego Narodzenia gotowy już instru
ment przywiózł do Rybnika. Tym 
sposobem Zbyszek Seyda, który dołożył 
trochę własnych oszczędności, posiada 
jedyny tego rodzaju instrum ent w 
Polsce, a “Carrantuohill” brzmi jeszcze 
wspanialej.

W czasie jednej ze swoich wizyt w 
Rybniku Bob Bales zaw itał do 
Społecznej Szkoły Podstawowej przy 
u l. Kościuszki, gdzie pracuje żona 
jednego z członków zespołu. Na lekcji 
języka angielskiego, grając na bouzuki, 
zaśpiewał dzieciakom kilka piosenek i 
wtedy to przyszedł mu do głowy pomysł 
nagrania wraz z uczniami tej szkoły 
specjalnej św iątecznej kasety. W 
listopadzie w opolskiej rozgłośni 
“C arrantuohill” wraz uczniami 
rybnickiej podstaw ówki nagrał 
oryginalny materiał na taką właśnie 
kasetę, której wydanie sfinansował 
produkujący ciemne irlandzkie piwo 
“Guinness” . Irlandczycy zamierzają 
rozprowadzać tę kasetę w krajach 
Europy Wschodniej i Środkowej w ten 
sposób, by muzyka, która się na niej 
znalazła, rozbrzmiewała w irlandzkich 
pubach, których coraz więcej w Rosji, 
Łotwie czy Estonii. Na początku marca 
“Carrantuohill” wyjeżdża na koncerty 
do Moskwy. To tournee związane jest 
właśnie z promocją irlandzkiego piwa 
“Guinness” , zdobywającego nowe 
zakątki Europy.

Wcześniej od 9 do 14 lutego zespół z 
gościnnie w ystępującym  Bobem 
Balesem koncertować będzie m. in. w 
Krakowie, Gliwicach, Orzeszu, Żywcu 
i Wrocławiu. W Rybniku 
“Carrantuohill” wystąpi w piątek 11 
lutego o godz. 20.00 w pubie “BIBA” 
przy ul. Grunwaldzkiej. 
Zapraszamy!!! W. T.

Pierwsze trzy osoby które zgłoszą sią w 
naszej redakcji otrzymają w prezencie 
kasety grupy "Carrantuohill”
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Z cyklu "Kapliczki Śląskie" cz. I  Kazimiery Drewniok

RYBNIK



Bp Bernard Bogedain 1810-1860

P ru sk i u rzęd n ik  
p o lo n iza to re m

A b e c a d ło  
R zeczy  

Ś lą sk ic h  

Bernard BOGEDAIN urodził się 
11 września 1810 roku we Wróblinie 
koło Głogowa na Dolnym Śląsku.

I Cały Śląsk był wtedy częścią Prus, a 
Bogedain wychowywał się wśród 
ludzi mówiących po polsku i po 
niemiecku, był więc dwujęzyczny. 
Wuj Zbigniew, będący zakonnikiem 
w polskim klasztorze cystersów w 
Obrze, wziął po śm ierci jego  
rodziców młodego B ernarda na 
wychowanie, w młodzieńczym zaś 
wieku Bernard ukończył niemieckie 
gimnazjum w Głogowie, a potem 
studiował teologię na Uniwersytecie 
Wrocławskim i w Sem inarium  
Duchownym w Poznaniu. Tak więc 
krzyżowały się tu wpływy niemieckie 
i polskie, zaś te ostatnie nie były 
najsłabsze... N astępn ie  po 
święceniach kapłańskich w 1834 
roku, pracował kolejno w parafiach 
w Grodzisku i Bydgoszczy oraz w 
seminariach nauczyc ie lsk ich  w 
Poznaniu i P aradyżu. Szybko 
awansował na radcę szkolnego w 
Poznaniu, a później, gdy ciągnęło go 
na rodzinny Ś ląsk , p op rosił o 
przeniesienie i w maju 1848 roku 
mianowano go radcą szkolnym w 
rejencji opolskiej. Pracował tu jako 
duchowny, ale również jako pruski 
urzędnik państwowy.

Jeździł więc ks. Bogedain po 
górnośląskich szkołach, a podczas 
tych wizytacji zalecał młodzieży i

nauczycie lom  naukę języka  
polskiego /!/. Był bow iem  
zwolennikiem nauczania w szkołach 
ojczystego języka polskiego. Nie był 
za to oczywiście “kochany” przez 
p rusk ich  urzędników , ale jego  
popularność wśród Ślązaków rosła. 
Zaś podczas wyborów 1849 roku 
został z okręgu opolskiego wybrany 
na posła do parlamentu pruskiego. 
Kiedy rozpoczęła się tam dyskusja 
nad praw am i ludu ś ląsk iego , 
B ogedain  pow iedz ia ł m . in.: 

Nałożyłem sobie jako zadanie życia, 
bronić przede wszystkim prawa ludu 
do je g o  ję zyka . G órny Ś lą sk  ma 
prawo spodziewać się po mnie /jako 
pośle/ tego, abym tutaj /w 
parlamencie/ dochodził uznania jego  
praw, pod tym względem pielęgnował 
pierw iastki językow e, które tam w 
życiu  k ie łk u ją ! Uważam to za  
najwyższe i najpiękniejsze zadanie 
m ojej d z ia ła ln o śc i urzędow ej ”. 
Bogedain uważał bowiem, na przekór 
pruskiej polityce germanizacyjnej, że: 
“Chęć odebran ia  ludow i m owy 
o jc zys te j j e s t  rzeczą  n iem ądrą, 
niepolityczną, niewykonalną i to z 
następu jących  pow odów . Po 
p ie rw sze: M owa o jczysta  je s t  
prawowitą własnością ludu, a ściśle 
związane z nią są religia, zwyczaje i 
obyczaje. Wydzierając ludowi mowę 
ojczystą, przecina się wszystkie węzły 
p o d trzym u ją ce  w sercu  za sady  
moralności. Narzucona obca mowa 
zatraca ścisłość i serdeczność pojęć

religijnych, zatraca zwyczaje i dobre 
obyczaje ludu. Po drugie: szkoła jest 
zakładem  do kszta łcenia  ludzi za 
pomocą wiary i obyczajowości, a nie 
zakładem  do tresow ania . M owa 
ojczysta je st zaś w szkole tchnieniem 
wszystko ożywiającym ”. Zaś poziom 
edukacyjny  Ś lązaków  ocen ia ł 
następująco: “L ud g ó rn o ślą sk i
zna jdu je  się  w na jsm u tn ie jszym  
położeniu, a przyczyną tego są szkoły, 
które nie odpow iada ją  sw em u  
p rzezn a czen iu . D zieci czyta ją  
mechanicznie, tak po polsku ja k  i po 
niemiecku, nie rozumiejąc treści ani 
jednego  ani drugiego języka . Nie 
sprzeciwiam się aby uczono języka  
niemieckiego, lecz przede wszystkim 
nie zapom ina jc ie , że tylko  
m acierzyńskim  ję zy k ie m  m ożna  
przemawiać do serca i podnieść do 
Boga, jednym  słowem uszlachetnić 
człowieka ”.

Germanizację więc ks. Bogedain 
nazywał “pedagogiczną kwadraturą 
k o ła” i pruskim  w ładzom  
ośw iatow ym  donosił, że język  
niemiecki w śląskich szkołach być 
powinien nauczany, ale jako środek 
um ożliw iający  poznanie kultury  
n iem ieckiej, natom iast w łaściw e 
wychowanie dzieci miało się odbywać 
w ich rodzimym języku, czyli po 
polsku. I pod tym względem  był 
nieugięty i konsekwentny do końca 
sw oich dni. W zw iązku z tym 
wymagał od nauczycieli umiejętności 
posługiwania się językiem polskim.

Dalej, dla podtrzymywania polskiej 
mowy, Bogedain wydawał w latach 
1849-1850 “G azetę W iejską dla  
Górnego Śląska” oraz przygotował 
do druku i opublikował “Chorał czyli 
dostateczny zbiór melodii na przeszło 
700 pieśni w języku polskim”. Trudno 
p rzecen ić  ro lę , ja k ą  “C h o ra ł .. .” 
spełniał w procesie uświadamiania

narodowego Ślązaków. Zwłaszcza 
gdy w eźm iem y pod uw agę, że 
używano go powszechnie w II poł. 
XIX wieku nie tylko w archidiecezji 
w ro c ław sk ie j, ale rów nież  na 
ziem iach  po lsk ich  zaboru 
austriackiego.

Wszyscy przyznają dzisiaj wielkie 
zasługi Bernardowi Bogedainowi. 
Niektórzy jednak twierdzą, że swą 
wielką tolerancją dla mowy polskiej, 
p rusk i system  edukacyjny  
propagowany m.in. przez Bogedaina 
mógłby uśpić dążenia narodowe na 
Górnym Śląsku i przez to jakby  
doskonalej germanizować. To jednak

Utopek  
z Wielopola

Prziszoł tyn dziyń, ja k  do 
Wielopola p rz ijech a ło  kino 
objazdowe. Była sobota na początku 
października. W szystkie dzieci w 
szkole sie radowały i szykowały sie 
iść łobejrzeć tyn film. P isało  na 
plakacie, że bydom puszczać film pt. 
“Przygoda na M ariensztacie”, ale 
“Żabka” godoł, że bydom pokazować

o cegle z naszyj cygelni. Żodyn nie 
chcioł wierzić, a “Kasper” mu padoł: 
klupni sie w czoło, kto ci takich gupot 
nagodoł. Padoł mi to utopek, jak żech 
był przi tatowi w cygelni we wypłata 

- godo “Ż abka” . Skąd sie wzion 
utopek w cygelni, przeca niy przeloz 
z Hanysowego stawu. - Trefił żech go 
w budce od tego plompkorza Alojza,
a jak niy wierzisz to sie podziwej - 
wyciongnył z kapsy nowe piyńć 
złotych - to mi utopek doł na kino. 
“Kasper” łoczam i zaśw id rzy ł i 
uwierził, bo zarozki to inkszym  
synkom powiedzioł. Wszystkie dzieci 
ze szkoły przichodziły ku “Żabce”, 
żeby im te p in iondze od u topka 
pokozoł, ale żodyn ich niy chcioł 
pomacać, bo bezm ała sie potym  
człowieka piniondze niy trzimiom.

O czwortyj już sie dziecka zbiyrały 
pod salom, bo sie niy mogli doczekać, 
kedy tyn kiniorz przijedzie. Kino sie 
miało zacznyć dziepiyro o siodmej na 
wieczór, jak sie zećmi, bo inaczyj by 
trza było zaciongać łokna dekami. 
Zawsze kino objazdowe było na sali 
od Zimonia, tam kaj tyż te muzyki 
robili. Roz na miesionc przijyżdżoł 
taki autok “Lublin”, co mioł na tyj 
budzie nap isane : KINO
OBJAZDOWE. Zeszły miesionc też 
było kino i grali taki film, co sie 
nazywoł “Skarb”. Było to o takich 
chacharach, co szukali skarbu w

kominach, dziury robili we ścianach 
aż na końcu cołki tyn familok we 
Warszawie przewrócili. Znojdli jakiś 
cechonek kaj keryś zrobił krziżyk i 
napisoł pod nim “Skarb”, a na końcu 
sie dowiedzieli, że tyn skarb to była 
zwykło baba. Uśmioli my sie jak  
diobli na tym kinie.

Było już kole szostej na wieczór, 
jak  sie tyn “Lublin” pokozoł pod 
salom . D ziecka go 
obstompiyły i cisły sie 
po b ile ty . Już niy 
pamiyntom po wiela te 
bilety sprzedowali, mi 
sie zdo po trz i z ło te 
starsi, a dzieci połowa.
Ze zadku z tego autoka 
wyloz taki chruby chłop 
i zaczon wynosić te swoji 
klamory. Synki sie zaroz 
ku nimu ciśli, bo jak mu 
kery pomogoł te kuferki 
nosić do sale na bina, to 
go za darmo puścił do 
kina. K ożdy chcio ł 
pomogać, ale łon zawdy 
piyrszego z kraja wzion 
i gotowe. Mie sie roz tyż 
udało za darmo wlyźdź, 
bo żech mu jakoś rola 
kabli na bina zanios. Jak 
ju ż  te k lam ory były 
poustaw iane i
po łonczone , to tyn 
chruby chłop wyjon tako 
kurbla i zaczon tam coś kryncić. Na 
rozciongnyto płachta, na tyj ścianie 
od szynkwasu, puściył taki szajn, aże 
w szystkich łoślep iy ło . M usioł to 
wybadać, czy wszystko gro. Wroz jak 
z tych głośników niy ryknie, to zaroz 
zicherongi poprzechodziły i światło 
zgasło. Dziołchy zaczyny piszczeć, 
bo synki yno na to czekali, żeby se 
jako łobrano poszczypać i pomacać 
po cimoku. Te zicherongi jeszcze ze 
dwa razy wybiyło, zanim ta piyrszo 
rolka zaczyna sie łobracać. Niejprzod

szła kronika, co mi sie niejbardzi 
podobało, bo tyn chłop co to czytoł 
mioł pieronym fajny głos. Pokazowali 
jak kajś w Rusyji na polu aże sztyry 
trachtory łoroz łorały. Zaroz mi sie tyn 
pachołek od Hanysa przipomnioł, jak 
sie boroczek musi koniami mynczyć. 
Potym pokozywali tako wielko rzyka, 
przegrodzono, że sie zrobił telki stow 
jak cołki Rybnik od Golyjowa aż ku

Niedobczycom. Spuszczali z tego 
stawu woda z takigo wysoka jak nowy 
kościoł od świyntego Antoniczka z 
Rybnika i elektryka z tego robili. 
Wiela tam musiało być utopkow na 
takim wielkim stawie, jak Wielopole 
taki m ałe, a ju ż  dwa u topki tu 
rzondzom . G odajom , że na 
szpyndlowcu tyż je st jaki utopek. 
Szpyndlow iec to by tyż szło do 
Wielopola policzyć, bo to jest w lesie 
zaroz za Zabuszkami. Zabuszki to 
były taki górki w lesie zaroz wele

Podlesio. Tam w zimie jeździło sie na 
beczołkach. No to by były aże trzi 
utopki we Wielopolu. Jak było już poł 
kroniki, to keryś synek zaw ołoł: 
“Dzieci chować sie, Grimka”. Co sie 
dali dzioło, to sie opisać niy do. 
Wszystki bajtle pod stołki sie zaczyny 
chować, za piec, kaj sie dało. Grimka 
wparziła do sale jak burza i zaczyna 
dzieci na różaniec wyganiać, a kery 

niy chc io ł som
w ylazow ać, to go za 
szkrabikel łapła i ze sale 
w yk ludziła . Tak było 
zawsze, jak było majowe 
abo różan iec  przi
kapliczce, bo kościo ła 

jeszcze wtedy nie było w 
W ielopolu. Jak ze sale 
w ylazła , to te łebonie 
dopiyro wylazowali z tych 
kątów i zaś butel robiły, 
bo te stołki na sali były 
taki do sk lapow anio  z 
takich lajstow. Gwoździe 
z tego w yłaz iły , że 
niyjedyn se galoty na nich 
sta rgo ł, abo tyż 
prziklapnył to co niy trza.

Kronika sie skończyła i 
światło sie oświyciło, bo 
musioł tyn chłop szpula 
zmiynić. Jak było jasno, 
to se dopiyro szło łobejżeć 
kto siedzi w kinie. Dużo 
stołków było prożnych, bo 

ci co sie Grim ki boli, poszli na 
różaniec do kapliczki. Jak bydzie 
połowica filmu to zaś bydom butel 
robić, bo zaś nazod przijdom. Kole 
mie siedzioł “K asper”, a za nami 
siedzioł “Lepek” i “Lalusia”, bo łon 
zawsze sie kole nij musioł kryncić. 
“Ż abka” sie w roz
łodzywo: ”Łobejżijcie sie do zadku, 
tam siedzi tyn brelaty utopek” . “Jest 
to tyn co ci te piyńć złotych doł - godo 
“Kasper” - bo jo go tyż znom. To ni 
ma żodyn utopek, yno kerownik ze

Utopek w kinie

Rys. B. Dzierżawa

ponad wszelką wątpliwość nie było 
jak im ś ukrytym  zam ierzen iem  
Bogedaina. “Na szczęście” jednak po 
Bogedainie nastały czasy Bismarcka 
i jego  agresyw nej i bezdusznej 
ge rm an izac ji, k tó ra  sku teczn ie j 
odciągnęła Ślązaków od niemczyzny, 
niźli Bogedain mógł przyciągnąć do 
polszczyzny. Należy również mieć na 
uw adze to , że B ogedain  b ron ił 
polskiej mowy na Śląsku przede 
w szystk im  jak o  d u szp aste rz  i 
pedagog. Czy zatem była dla niego 
polszczyzna celem samym w sobie, 
czy tylko instrumentem doskonalenia 
m oralnego? A m oże było w 
B ogedain ie  trochę  rom antyka 
pochwalającego ludowość? Czy był 
Niemcem lub Polakiem, czy tylko był 
Ślązakiem i poddanym króla Prus? 
Jak zachow ałby się gdyby dożył 
pow stań  ś ląsk ich? Na pow yższe 
pytania nie znajdziemy już dzisiaj 
w yczerpu jące j odpow iedz i, zaś 
B ogedaina pow inniśm y oceniać 
przede wszystkim po owocach jego 
pracy. A były one imponujące.

Za swe zasług i ks. B ernard 
B ogedain  d o stą p ił w 1858 roku 
święceń biskupich i pełnił funkcję 
biskupa pomocniczego archidiecezji 
wrocławskiej. Zmarł nagle dwa lata 
później podczas w izy tac ji w 
Pszczynie, gdzie został pochowany na 
cmentarzu kościoła św. Jadwigi. A 
podczas kazania pogrzebowego padły 
słowa: “/ . . . /Ponieważ zmarły biskup 
nade w szystko  ukocha ł lud  
górnośląski, jego język i obyczaje, nie 
chciał Bóg, aby odpoczywał w stolicy, 
we W rocławiu, lecz tu na ziem i 
śląskiej, tu wśród ludu śląskiego, do 
którego tak wielką pałał miłością i 
przywiązaniem ”.

MAREK SZOŁTYSEK

cegeln ie, w czoraj nas wygonił z 
glinioka jak my raki chytali. Szkoda, 
że to nima utopek, bo by my mieli 
drugigo w Wielopolu, a tak to yno dali 
tyn Magierka nom zostanie.” Zaczon 
sie tyn film  “P rzygoda na 
M arien sz tac ie” i te raz  w szyjscy 
ucichli. Czekajom kędy bydom o tyj 
naszyj cegle z Wielopola pokazować. 
Pokazowali cegła cołki czas, ale nic 
niy godali, że to nasza z Wielopola. 
Tak gibko jom kładli ci mulorze, że 
już po pierszyj rolce jedyn familok we 
Warszawie przibył. Te chalangry niy 
umiały z maltom postyknyć, chocioż 
jom  łopatam i na tyn mur kładli. 
Potym sie tako porka zaczła całować 
i na sali sie larmo zrobiyło, bo te 
łebonie zaczni gwizdać i nogami 
tompać, bo u nos w Wielopolu sie 
żodyn na drodze niy całowoł. Potym 
trocha pośpiywali i zaś sie chytali 
murowanio, a żodyn o naszyj cegle 
niy wspomnioł. Tyn fałszywy utopek 
musioł “Żabki” za błozna zrobić. Ni 
ma to jak tyn z Hanysowego stawu, 
zawsze tam coś wymyślił, ale jeszcze 
żodnego nie ocyganił. Po drugij rolce 
połow a ludzi poszło du dom, bo 
żodyn niy chcioł wierzić, że take som 
mulorze we Warszawie co ani niy 
jedli, ani piwa niy wypili, yno bez 
ustanku murowali. Tak sie człowiek 
radowoł na te kino, a teraz trzeba po 
cimoku du dom iść koło stawu kaj 
M agierka m iyszko. F rancik  ze 
swojom Ankom tyż byli na tym filmie, 
to sie ich musza trzimać, bo to bydzie 
raźni. Po cichu my szli z “Żabkom” 
za nimi aż ku Ośliźlokowi i pierszy 
roz my widzieli, że we Wielopolu tysz 
sie na drodze całujom. Co chwila 
stowali i próbowali tak, jak ci w tym 
kinie. Francik jednak musioł to źle 
robić, bo Anka yno godała, tak to niy 
było łon jom inacyj trzimoł. Tela my 
chocioż z tego kina mieli i niy ciongła 
sie nom droga du dom.

B. DZIERŻAWA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
5



Z arzą d  Miasta Inform uje 
ZARZĄD MIASTA RYBNIKA  

ogłasza przetarg nieograniczony
- komisyjny wybór wykonawców na wykonywanie w 1994 r. robót awaryjnych 
i remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych - wodno
kanalizacyjnych - elektrycznych - centralnego ogrzewania, dekarskich 
i malarskich w przedszkolach i szkołach na terenie miasta Rybnika.

Oferty zawierające:
- nazwę wykonawcy, siedzibę, rok założenia, ilość zatrudnionych stałych 
pracowników,
- rodzaj oferowanych robót,
- składniki cenotwórcze,
- dyspozycyjność oferenta w robotach awaryjnych, numer telefonu,
- wykaz robót zrealizowanych w ostatnim okresie, nazwa inwestora,

należy składać do dnia 15 lutego 1994 roku do godz. 15.00 
do Wydziału Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, 

ul. Hallera 10a.
Przetarg odbędzie się 16 lutego 1994 r. o godz. 10.00 
w sali 37 Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia 
dodatkowych rokowań z oferentami oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA i n f o r m u j e
Począwszy od 3 stycznia 1994 r. wpłaty mieszkańców Rybnika z tytułu podatków 

lokalnych /od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i od posiadania 
psów/ przyjmowane są bez pobierania dodatkowych opłat we wszystkich placówkach 
pocztowych w Rybniku oraz w Oddziale PKO BP przy ul. J. i F. Białych w Rybniku. 

APELUJEMY O KORZYSTANIE Z TEGO UDOGODNIENIA.
W dzielnicach, w których nie ma poczty, podatki przyjmują inkasenci w swoim 

miejscu zamieszkania, tj. w Rybnickiej Kuźni przy ul. św. Maksymiliana 33 /także 
od mieszkańców Orzepowic/ oraz w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej 17.

Kasa Wydziału Finansowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2 
czynna jest w godzinach urzędowania. Przypominamy terminy płatności:
- podatek od nieruchomości i podatek rolny: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 
listopada
- podatek od środków transportowych: 15 lutego i 15 września
- podatek od posiadania psów: 30 kwietnia, od nowych psów do 15 dni po wejściu 
w posiadania psa.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości położonych w Rybniku 
ul. POPRZECZNA 41, stanowiącej własność Gminy Miasta Rybnika. Nieruchomość 
zabudowana zapisana w księdze wieczystej KW tom XI-364 Smolna, parcela nr 
2781/142 km i obr. Smolna o pow. 527 m2.

Wartość zabudowań: 286.400.000 zł 
Wartość gruntu: 82.633.600 zł 

Łączna wartość nieruchomości: 369.033.600 zł 
Cena wywoławcza: 370.000.000 zł

ul. SPORTOWA 54, dzielnica Niewiadom: stanowiącej własność Gminy Miasta 
Rybnika. Nieruchomość zabudowana, zapisana w księdze wieczystej KW tom III- 
K 104 Km i obręb. Niewiadom Górny, część parceli nr 253/26 o pow. około 14370 
m2.

Wartość zabudowań: 128.396.000 zł 
Wartość gruntu: 88.200.000 zł 

Łączna wartość nieruchomości: 216.596.000 zł 
Cena wywoławcza: 217.000.000 zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168, 25-344.
Wizja nieruchomości nastąpi 21 lutego 1994 r. o godz. 9.00 - 11.00. Przetarg 
odbędzie się 23 lutego 1994 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 7 ,I piętro budynku Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium wynosi 10 proc. ceny wywoławczej, które należy wpłacić w kasie tut. 
Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo 
należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wys. 100 tys. zł. W przypadku 
niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi. 
Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul. 3 Maja 12, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać. 
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, względnie 
unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
w Rybniku

ogłasza przetarg
na wykonanie rozbiórki części zabudowań bazy RPH zlokalizowanej na posesji 
przy ul. Pocztowej 6 w Rybniku /z zagospodarowaniem materiału/.

Przetarg odbędzie się 22 lutego 1994 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przy ul. 3 Maja 12.

Oferty zawierające wartość robót należy składać w zaklejonych kopertach w 
sekretariacie ZGM najpóźniej do godz. 11.00 w dniu przetargu.

Wizja na obiecie odbędzie się 14 lutego 1994 r. od godz. 10.00 do 11.00. 
ZGM zastrzega sobie prawo nieskorzystania ze złożonych ofert bez podania 

przyczyny.

Nowo otwarta H URTOW NIA PATRONACKA  
POLIFARB CIESZYN SA  

zaprasza do współpracy
Sklepy, rzemiosło, zakłady pracy.

Polecamy:
pełny asortyment wyrobów Polifarb oraz sprzęt malarski

Ceny fabryczne - najniższe w ROW
PHP DORADO Rybnik, Miejska 14 (godz. 8.00 - 16.00), 

tel. 24-571, tel./fax 23-401

Ogłoszenia drobne

WYCENY I OBRÓT 
nieruchomościami - tel. 26419

Zamki, junkersy, inne roboty 
domowe - tel. 27774.

SPRZEDAM SZKLARNIĘ 
do rozbiórki 6 x 15 m . 

Dodam gratis różne materiały i 
urządzenia.

Wodzisław, tel. 558-425.

K ronika po licy jna

Włamywacz na poziomie
W nocy z 24 na 25 stycznia na terenie 
przepompowni elektrowni “Rybnik” 
włamano się do barakowozu spółki 
“Remont”. Skradziono elektryczny młot 
udarowy i dwie poziomice murarskie o 
łącznej wartości 6,2 mln zł.

Na wiosenne roztopy 
Między 21 a 24 stycznia miało miejsce 
włamanie do piwnicy budynku przy 
ulicy Floriańskiej. Sprawca wyjął drzwi 
z zawiasów i skradł buty gumowe i 
klucze o wartości 1 mln zł.

W samo południe
25 stycznia ok. godz. 12.00 nieznany 
sprawca włamał się do budynku przy 
ulicy Wiejskiej. Po wybiciu szyby w

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, kwiatówwiązanek, kwiatów
*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynąjęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

W r a z i e  p o t r z e b y
POG. RATUNKOW E: 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. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45 
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 4 lutego do 10 lutego Apteka, 
ul. Reymonta tel. 27151

Ferie zimowe w DK 
w Niedobczycach
Piątek, 4 luty, godz. 10.00 - 12.00,

zabawa w pokaz mody, godz. 12.00 -
14.00, zabawa w muzykę, godz. 16.00 -
19.00, zajęcia w zespole rzeźbiarskim 
Sobota, 5 luty, godz. 9.00 - 11.00 i

11.00 - 13.00, zajęcia w zespołach 
tanecznych
Niedziela, 6 luty, godz. 16.00, film dla 
dzieci “Księżniczka w oślej skórze” 
Poniedziałek, 7 luty, godz. 10.00 -
12.00, konkurs recytatorski / 
przewidziane nagrody/, godz. 12.00 -
14.00, zabawa w muzykę, godz. 16.00 -
19.00, zajęcia plastyczne w zespole 
malarskim
Wtorek, 8 luty, godz. 10.00 - 12.00,
m inifestiw al piosenki /tem atyka 
dowolna, przewidziane nagrody/, godz.
16.00 - 19.00, zajęcia plastyczne w 
zespole rzeźbiarskim
Środa, 9 luty, godz. 10.00 - 12.00, 
zabawa w teatr, godz. 12.00 - 14.00, 
zawody sportowe w ping ponga, godz.
16.00 - 19.00, zajęcia w zespole 
teatralnym DK
Czwartek, 10 luty, godz. 10.00 -12.00,
zajęcia plastyczne ogólne, godz. 12.00
- 14.00, zabawa w muzykę
Piątek, 11 luty, godz. 15.00 - 18.00, bal
artystyczny
Sobota, 12 luty, godz. 9.00 - 11.00 i
11.00 - 13.00, zajęcia w zespołach 
tanecznych DK
Niedziela, 13 luty, godz. 16.00, film dla 
dzieci “Bingo” /nieodpłatnie/

Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice

Tel. 392-134 \\ 
Tel.\fax 20-278

Czynne od 9.00 do 17.00
I V  W ielk i K o n k u rs  z  n a g ro d a m i
Kupując w naszym sklepie sprzęt komputerowy, R T V  i  AG D

za sum ę pow yżej 2 m ln , weźmiesz udział 
w losowaniu talonów na atrakcyjne towary.

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów również typu POCKET 
i wykonywanie odbitek w czterech formatach. 

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

ARTIS IMAGO-ARTIS

Bogaty wybór biżuterii na każda okazję 
oferują sklepy jubilerskie

ARTIS lMAGO-ARTIS
Powstańców 17 i Korfantego 3 R ynek  2

codziennie od 9.00 do 17.30 w soboty od  9 .0 0  do 13.00Codziennie od 9 .0 0  do 17.30 

drzwiach balkonowych skradł 
magnetowid “Panasonic” z pilotem oraz 
pilota do satelity. Straty wyniosły 12,5 
mln zł.

Jawą w pieszego
24 stycznia przy ulicy Górnośląskiej 
motocykl jawa prowadzony przez 16- 
letniego chłopca najechał na 30-letniego 
pieszego. Mężczyzna ten nagle wtargnął 
na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd. 
Pieszy doznał złamania nogi i potłuczeń. 
Został przew ieziony do szpitala. 
Również motocyklista potłukł się w 
wyniku upadku.

Menedżer z pieniędzmi w torbie
25 stycznia ok. 20.45 przy ulicy Piownik 
nieznany sprawca włam ał się do 
samochodu fiat 126p. Po wybiciu szyby 
w drzwiach skradł torbę z pieniędzmi w 
kwocie 9,5 mln zł, dokumenty i notes 
menedżerski casio o wartości 4 mln zł.

Maluch ze sprzętem 
W nocy z 25 na 26 stycznia włamano 
się do fiata 126p przez podważenie 
szybki. Skradziono kamerę video 
“Panasonic”, odtwarzacz “Orion” i 
radioodbiornik “Panasonic” o łącznej 
wartości 22 mln zł.

Środowa 
Giełda Cenowa

Mięso schab
wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

TARG 65-76 72-74 125 59-64

HERMES 77 75 125 67

PIOTROWSKI 78 77 123,4 57,1

Owoce/Warzywa jabłka cytryny pomarańcze mandarynki

TARG 2-6 20-25 14-15 24

Miejska 3 5 22 16 25

HERMES 6,5 24 18,5 26

Spożywcze masło cukier jajko mąka
TARG 8,8 9 2-2 ,5 6 -7

Delikatesy, ul. Miejska 10 11 3,2 7,6

HERMES 9,5 9,8 2,8 7,3

WALUTY dolar marka czeska francuska

Pewex duży 21450\21600 12270\12350 695Y710 3600\3620

Delikatesy, ul. Miejska 21400\21550 12280U2350 695Y710 3600\------

HERMES 21450\21600 12270\12350 695\710 3600\------

6 6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



S p o rt
Policjanci 
na parkiecie

W sobotę 22 stycznia w sali sportowej 
rybnickiej Komendy Policji odbył się I 
Halowy Turniej P iłk i Nożnej o 
Puchar Komendanta Rejonowego 
Policji w Rybniku. Turniej 
zorganizowała Rada Sportu i Kultury 
Fizycznej, działająca przy rybnickiej 
komendzie. Wystąpiło 6 zespołów, 
reprezentujących poszczególne piony 
służbowe, które o awans do półfinałów 
walczyły w dwóch grupach 
eliminacyjnych. Wyniki turnieju: 
eliminacje: Specjalistyczny Komisariat 
Kolejowy Policji - Kompania Patrolowa 
5:1, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 
- Specjalistyczny Komisariat Kolejowy 
Policji 0:3, Kompania Patrolowa - 
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 0:2, 
Komisariat Policji Gaszowice - Pluton 
Specjalny “Kungi” 7:2, Komisariat 
Policji Gaszowice - W ydział 
Operacyjno-Rozpoznawczy 1:5, Pluton 
Specjalny “Kungi” - Wydział 
Operacyjno-Rozpoznawczy 3:8; 
półfinały: Specjalistyczny Komisariat 
Kolejowy Policji - Komisariat Policji 
Gaszowice 5  W ydział
Dochodzeniowo-Śledczy - Wydział 
Operacyjno-Rozpoznawczy 1:3. Finał: 
Specjalistyczny Komisariat Kolejowy 
Policji - Wydział O peracyjno- 
Rozpoznawczy 6:1.

Najlepsza drużyna turnieju 
reprezentująca Kolejowy Komisariat 
Policji, która z rąk komendanta Huberta 
Hanaka otrzymała puchar przechodni 
występowała w składzie: H. Kokot, Cz. 
Hulim, J. K raska, J. Balicki, W. 
Plewa. Królem strzelców turniej u został 
zawodnik zwycięskiego zespołu 
Czesław Hulim, zdobywca 7 bramek.

wack

Ż u ż e l    Ż u ż e l  
Jak poinform ował nas prezes 

ROW-u Rybnik Henryk
TOMASZEWSKI, rybnicki klub 
przekazał sekcję żużlową
istniejącem u od pewnego czasu 
formalnie Rybnickiemu Klubowi 
Motorowemu. Z informacji uzyskanych 
od rzecznika prasowego RKM-u wiemy, 
że w sobotę 29 stycznia doszło do 
podpisania oficjalnej umowy między 
przedstaw icielam i KS ROW i 
R y b n i c k i e g o
K l u b u  
Motorowego, na 
mocy której RKM 
p r z e j m u j e  
prowadzenie i
finansowanie sekcji żużlowej. Jest to 
jednak zupełnie inna forma prawna niż 
ta, z którą mieliśmy do czynienia w 
przypadku wydzierżawienia sekcji przez 
Romana N iem yjskiego. Przede 
wszystkim  RKM nie będzie 
odprowadzał do ROW-u części 
wpływów z biletów, do czego w umowie 
o dzierżawie sekcji zobowiązał się 
swego czasu Niemyjski. RKM ma być 
jednosekcyjnym zawodowym klubem. 
Środki finansowe pochodzić m ają 
przede wszystkim z reklam i 
sprzedanych biletów na kolejne mecze. 
RKM bardzo liczy na pomoc firm i 
przedsiębiorstw  z terenu Rybnika, 
jednym  z pierw szych sponsorów 
nowego klubu jest Energo-Inwest, 
który finansuje przygotow ania 
rybnickich żużlowców do nowego 
sezonu. Dyrektorem RKM-u został były 
żużlowiec Piotr PYSZNY, który od 
strony fachowej decydować będzie o 
składzie drużyny i zasadach jej 
funkcjonowania. On też zajmie się 
sprawą zagranicznych kontraktów. Z 
nieoficjalnych źródeł wiemy, że pod 
uwagę brani są Czech Zdenek Tesarz, 
Anglik Martin Dugard i Amerykanin

Przełom

 PPHU “MEDREM” spółka z o.o.
w Rybniku, ul. Sosnowa 5, tel. 24-993

oferuje do wykonania 
roboty budowlane w zakresie:

 * robót ogólnobudowlanych * instalacyjnych, wod.-kan. 
i c.o. * elektrycznych * płytkowania ścian * malarskich 
* zduńskich * usługi stolarskie - drzwi i okna

Przedsiębiorstwo zapewnia wykonanie robót w krótkich 
terminach i gwarantuje wysoką jakość oraz atrakcyjne ceny.

ZATRUDNIMY dwóch stolarzy oraz akwizytorów robót budowlanych. 
WYSOKA PROWIZJA

PROSTOWANIE
DOMÓW

przechylnych w wyniku szkód 
górniczych, według 

Deutsche Montan Technologie
wykonuje

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych

KWANT
ul. Armii Krajowej 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój 

tel. 61421 wew. 5568 lub 5738
Dr inż. Tomasz Niemiec tel. dom. 63466

wraz z
BEA-REKTYFIKACE ORLOYA - CZECHY

Billy Hamill. Rybnicki Klub Motorowy 
utrzymywać będzie również żużlową 
szkółkę, bez której niemożliwe jest 
odbudowanie wiekowej już w tej chwili 
pierwszej drużyny. W chwili obecnej KS 
ROW składa się już tylko z dwóch 
sekcji: narciarskiej i piłki nożnej. 
Dopełnienie wszystkich formalności 
związanych z przekazaniem sekcji 
żużlowej do RKM-u zajmie jeszcze 
trochę czasu. W klubie nie uzyskaliśmy, 

niestety, konkretnej 
informacji na temat 
walnego zebrania 
członków klubu, 
które podobno 
miałoby się odbyć 

w najbliższą sobotę. Sądząc po tonie 
wypowiedzi, spodziewać się można, że 
do walnego nie dojdzie, czego niektórzy 
pewnie żałują, bo chcąc wziąć w nim 
udział, opłacili niedawno roczne składki 
członkowskie /260 tysięcy/, co jest 
warunkiem uczestnictwa w walnym 
zebraniu członków klubu.

WACŁAW TROSZKA

Mirosław Korbel 
g o ś c ie m  

F a n - C lu b u
W piątek 4 lutego o godzinie 17.00

w świetlicy stadionu KS ROW przy 
ul. Gliwickiej odbędzie się kolejne 
spotkanie Rybnickiego Speedway Fan-Clubu
Clubu. Tym razem gościem wieczoru 
będzie kapitan rybanickiej drużyny 
żużlowców Mirosław Korbel. Pytań 
przed zbliżającym się nowym sezonem 
ligowym jest wiele, miejmy nadzieję, że 
na wszystkie Mirosław Korbel zechce 
odpowiedzieć - funkcja kapitana 
drużyny w końcu zobowiązuje.

wack

K in a
“APOLLO”

4 - 6  luty, godz. 17.00 i 19.00, sobota 
godz. 16.00 i 18.00, “ZŁY 
PORUCZNIK”, prod. USA 
7 - 1 7  luty, godz. 17.00 i 19.00, 
“WĘDRÓWKA DO DOMU”, prod. 
USA

Klub Filmowy “EKRAN” 
przy TZR

7 luty, godz. 19.00, “MAPA 
LUDZKIEGO SERCA”, prod. 
australijskiej, wstęp za okazaniem 
karnetu /do nabycia przed projekcją/ 

“PREMIEROWE” przy TZR 
9 i 10 luty, godz. 15.00, 17.00, 19.00, 
“ROBIN HOOD: FACECI W 
RAJTUZACH”, prod. USA, cena 
25.000 i 20.000 zł.

“WRZOS” Niedobczyce 
6 luty, godz. 16.00, “KSIĘŻNICZKA 
W OŚLEJ SKÓRZE”, projekcja 
nieodpłatna dla dzieci 
6 luty, godz. 17.00, “UCIEC, ALE 
DOKĄD?”, prod. USA, cena 20.000 zł 

“ZEFIR” Boguszowice 
4 luty, godz. 15.00, “KSIĘŻNICZKA 
W OŚLEJ SKÓRZE”, projekcja 
nieodpłatna dla dzieci v 
9 luty, godz. 15.00, “ROBINSON 
CRUZOE, MARYNARZ Z YORKU”, 
projekcja nieodpłatna dla dzieci 
6-10  luty, godz. 17.00 i 19.00, “TRZEJ 
MUSZKIETEROWIE”, prod. USA

D y s k o te k i
Sobota, 5 luty, MAŁA SCENA 
RYBNICKA, godz. 19.00 - 1.00 
Kino “Apollo”, godz. 20.00 - 2.00

/gw/

Rybnickie
studniówki
c.d. ze strony 1
organizowano, w ramach zajęć 
wychowania fizycznego, doraźne 
przyspieszone kursy tańca, dziś należą 
one już do rzadkości.

Do rzadkości należą dziś również 
studniówki odbywające się w szkolnych 
murach. Powodów jest kilka: przede 
w szystkim  względy praktyczne. 
Studniówkowe menu w ciągu kilku 
ostatnich lat znacznie się rozrosło i 
szkolna kuchnia, jeśli w ogóle takowa 
istnieje, nie poradziłaby sobie z taką 
ilo ścią  schabowych, krokietów  i 
“zimnych płyt”. Inny powód to swoiste 
fetyszyzowanie przez uczniów budynku 
szkoły i przyjmowanie z góry, że to 
miejsce nieodpowiednie na różnego 
rodzaju bale i hulanki i że studniówka 
będzie tym lepsza, im dalej od szkoły 
będzie się odbywać. A przecież od 
samych ludzi zależeć powinno, czy 
zabawę będzie można uznać za udaną 
czy też raczej za towarzyską katastrofę i 
wstrząs o sile sześciu stopni w skali pana 
dyrektora.

Tradycyjnie już we własnej auli bawiły 
się maturzystki Liceum Sióstr 
Urszulanek. Szkolną tradycją jest 
przygotowanie wystroju sali w jednym 
konkretnym stylu. W tym roku po 
tygodniowych pracach szkolnych 
scenografów pomieszczenie udało się 
zamaskować na tyle skutecznie, że 
przekraczając jego progi wkraczało się 
w świat starożytnego Egiptu. Nawet 
podające do stołu trzecioklasistki 
odziane były w stylowe tuniki.

Pierwsze dwie studniówki odbyły się 
w auli nowego budynku Zespołu Szkól 
Ekonom icznych, w którym do 
dyspozycji jest odpowiednie zaplecze 
kuchenne, służące na co dzień za 
w arsztaty szkolne przyszłym 
gastronomom i technikom żywienia. 
Inne klasy maturalne “Ekonomika” 
bawiły się w restauracji “Mimoza” w 
Niedobczycach i w popularnym  
“Okrąglaku” przy ulicy Wysokiej.

Podobnie jak  przed rokiem , 
maturzyści z I LO im. Powstańców 
Śląskich studniówkowego poloneza 
odtańczyli w pomieszczeniach hotelu 
“Diament” w Jastrzębiu, tyle że ze 
względów technicznych studniówka 
odbyła się na dwie raty 14 i 21 stycznia, 
a każdorazowo bawiły się trzy klasy. Jak 
pow iedziała nam dyrektor 
“Powstańców” Janina Wystub, kto wie 
czy w przyszłym roku najstarsze 
rybnickie liceum nie powróci do tradycji 
studniówek odbywających się w gmachu 
szkoły.

Uczniowie II LO im. Hanki

Sawickiej urządzili sobie studniówkę 
dla około 350 osób, w stołówce kopalni 
“Budryk” w Ornontowicach, na 108 dni 
przed pisemnym egzaminem z języka 
polskiego.

Pierwsze matury w historii szkoły 
odbędą się w tym roku w IV LO w 
Rybniku-Chwałowicach. Pierwszą 
studniówkę, na której bawiły dwie 
pierw sze m aturalne klasy, 
zorganizowano “U Biesa” w Rowniu. 
Był kotylionowy walc i błyskawiczny 
konkurs na najlepszą karykaturę 
dyrektora szkoły.

Maturzyści z rybnickiego Liceum 
Rolniczego hulali w restauracji 
“Olimpia” w Kamieniu. Z Zespołu 
Szkół Budowlanych trzy klasy wybrały 
się do “Silesii”, jedna zaś do restauracji 
“Pod dębam i” aż w Rudach 
Raciborskich.

W stołówce szybu VI kopalni 
Jankowice odbyła się studniówka 
Technikum Mechanicznego, w której 
udział wzięło ponad 300 osób.

Przyszłe pielęgniarki z Liceum  
Medycznego zorganizowały aż cztery 
studniówki w czterech różnych 
miejscach: w restauracji “Staropolska” 
w Boguszowicach, “U B iesa” w 
Rowniu, na Rybnickiej Małej Scenie, 
wreszcie w “Olimpii” w Kamieniu, czyli 
każda prawie klasa bawiła się osobno. 
Najbardziej z tej mnogości zadowoleni 
byli, jak można przypuszczać, sami 
nauczyciele. Miejmy nadzieję, że 
zdołają zregenerować nadwątlone siły w 
czasie trwających ferii.

W większości przypadków rybniccy 
m aturzyści korzystali z usług 
dyskdżokejów, sami zaś przygotowali 
krótkie programy artystyczne, w czasie 
których powagę zawodu 
nauczycielskiego i samych belfrów 
potraktowano lekko satyrycznie, 
korzystając ze studniówkowego 
immunitetu.

To, co najprzyjemniejsze, maturzyści 
mają już właściwie za sobą. Teraz lekko 
podenerwowani odliczać będą kolejne 
dni, dzielące ich od egzaminu 
dojrzałości, nadrabiając zaległości i 
systematyzując już posiadaną wiedzę. 
Byle tylko to odliczanie nie skończyło 
się tak, jak dla bohatera maturalnego 
przeboju “Czerwonych gitar”: “Znów za 
rok...”

Niestety nieznana jest przyszłość 
botanicznej tradycji kwitnących 
kasztanów, które zwykle towarzyszyły 
egzam inacyjnym  zm aganiom 
maturzystów. Jeśli kolejne zimy będą tak 
“ srogie” jak  obecna, wkrótce 
kasztanowe kwiatostany kojarzyć się 
będą nie tyle z samymi maturami, ile z 
poprzedzającymi je studniówkami. Kto 
wie, może doczekamy się również 
studniówkowych bali na łonie natury, 
wszystko w rękach klimatu.
Tekst i foto: WACŁAW TROSZKA

Zdjęcie z albumu 
czytelników

Zapraszamy naszych 
C zy te ln ików  do 
wspólnego oglądania 
zdjęć.
Wystarczy przyjść do 
redakcji z ciekawym 
zdjęciem , które po 
s k o p i o w a n i u  
natychmiast zwrócimy. 
/Można też wrzucić je 
do naszych “żółtych 
s k r z y n e k ” / .A u to r a  
n a j s y m p a
tyczn ie jszego  lub 
n a j b a r d z i e j  
“ o d j a z d o w e g o ” 
zd jęcia  firm a
“ EK SPRES F U JI” 
R ybnik, ul. Reja 2 
nagrodzi bezpłatnym  
w yw ołaniem  i
wykonaniem odbitek z 
rolki filmu.

Jazda próbna? Zdjęcie Grzegorza Leśnika

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Fragmenty budynku przy Raciborskiej 23, mogą runąć na przechodniów - 
z takimi obawami dzwonią i piszą do nas nasi czytelnicy Zdj.: wack.

K upon  
krzyżówki 

Nr 17

Wśród autorów 
p r a w id ło w y c h  
r o z w i ą z a ń  
rozlosujemy 
2 bony towarowe 
po 200 ty s . zł 
k a ż d y ,  
u f u n d o w a n e  
przez sk lepy  
j u b i l e r s k i e  
“Artis”  i  “Imago- 
Artis” z Rybnika.

W poprzednim numerze “GR ” omyłkowo zamieściliśmy niewłaściwy 
diagram do krzyżówki nr 17, co uniemożliwiło je j rozwiązanie. Za czas 
stracony przy bezowocnym , rozwiązywaniu, miłośników naszych 
krzyżówek gorąco przepraszamy.

Pod znakami zodiaku

BARAN - Będziesz musiał pogodzić się z faktem, że Twoja pozycja w pracy nie jest 
już tak mocna, choć... trudno Cię o to winić. Warto poszukać czegoś nowego, gdzie 
perspektywy będą większe, a ludzie mniej zawistni.
BYK - Lojalność nie wymaga całkowicie wiernopoddańczej postawy, za to wskazana 
jest elastyczność i indywidualne podejście do problemu. Taka postawa zyska Ci 
jeszcze większy szacunek.
BLIŹNIĘTA - Nie rozwiązanie siłowe, a “siła ” rozsądku to Twoja najlepsza broń 
w konflikcie, który Cię nie ominie. Efekty murowane...
RAK - Masz przygotowany zaledwie zarys planu. Wstrzymaj się więc z jego 
realizacją i spokojnie przemyśl sprawę do końca. Tylko precyzja jest rękojmią 
sukcesu...
LEW - Na frustracje, których źródłem je st praca zawodowa, najlepsza jest 
aktywność fizyczna. Chociaż początek może być trudny, późniejsza satysfakcja 
nagrodzi trud walki z własnym ciałem...
PANNA - Czas na rozpoczęcie edukacji niezależności - wprowadź do swojego 
kalendarza czynności wykonywane dla własnej przyjemności, bo Twój altruizm nie 
przynosi pożytku ani innym, ani Tobie...
WAGA - Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę, bo tak długo oczekiwany 

finisz przedsięwzięcia znów się oddali. Zachowaj jednak spokój, a zakończenie 
będzie po Twojej myśli.
SKORPION - Przyjdzie Ci zaakceptować odmienność charakteru partnera lub 
zrezygnować z tego związku, jeżeli kosztuje Cię on zbyt wiele. Warto niekiedy zdobyć 
się na odrobinę egoizmu.
KOZIOROŻEC - Graj fair, bo będziesz miał do czynienia z przeciwnikiem  
inteligentnym i uczciwym, któremu obce są wszelkie gierki. Satysfakcja ze zwycięstwa 
osiągniętego podstępem byłaby niewielka...
WODNIK - Ktoś umiejętnie torpeduje Twoje wysiłki. Rozejrzyj się uważnie dookoła 
i dyplomatyczną drogą zaproponuj kompromis, próbując zrozumieć argumenty 
tamtej strony.
RYBY - Wprawdzie masz prawo czuć się osłabiony, ale staraj się kończyć swoją 
pracę, zamiast zostawiać je j dokończenie innym - bo może się okazać, że nie są w 
stanie utrzymać twojego poziomu.

F atałachy z naszej szafy

Dyskretny urok... 
srebra

Z biżuterią jest tak jak z przyprawami: 
dodaje smaku i pikanterii 
najskromniejszej “małej czarnej”, użyta 
natom iast w nadm iarze, je s t 
niestrawna... I choć wielu projektantów 
ubiera swoje modelki w tony sztucznej 
biżuterii, pamiętajmy, że pokaz mody to 
show, a show ma swoje prawa, które nie 
sprawdzają się najczęściej na co dzień...

Na pewno nieraz przed wyjściem z 
domu ogarniało Was uczucie, że czegoś 
macie na sobie za dużo i w ostatniej 
chwili zrzucałyście z siebie zbyt 
błyszczący naszyjnik lub za ciężkie 
klipsy. To odezwało się Wasze naturalne 
poczucie elegancji, które, niestety, nie 
wszystkim nam jest dane.

Wydaje się, że najbezpieczniejsza jest 
biżuteria srebrna, dostępna u nas w 
dużym wyborze. Dyskretny blask 
unikatowych niekiedy, srebrnych 
wyrobów przyciąga wzrok, a przy tym 
nie... wyciąga z kieszeni zbyt wielkich

sum, bo srebro jest stosunkowo tanie. 
Ja osobiście jestem zwolenniczką jednej, 
za to sporej sztuki srebra dla 
ukoronowania stroju. Albo duże 
kolczyki, albo duży naszyjnik, choćby 
tak modne teraz pod wpływem 
francuskiego dyktatora mody Christiana 
Lacroix, duże krzyże... Srebro sprawi, 
że na ostatkowej zabawie nie 
pozostaniecie niezauważone.

Wróżka

5  m in u t ła m a n ia  g łow y

Poziomo: A. plemienna u Indian, C. pod okiem lub na drzewie, D. 
powracająca moda, E. opiekun z aureolą, F. pałka, lecz nie policyjna 
, G. wyborczy z urną, H. to się w głowie nie mieści, J. kobieta, która 
się ubiega
Pionowo: 1. trudno nim być we własnym kraju, 2. karciana muza, 
3. auto lub koń, 4. górski, dobry też w terenie płaskim, 5. wewnętrzne 
lub w kościele, 6. jednostka żyta, 7. co jest tematem “Dziadów” - 
cz.II?, 8. świecące na czekoladkach, 9. śląski do zjedzenia, 10. święty 
okręt bolszewików,
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: E-l, C-2, F-6, D-8, J-9, A-10; J-8, 
G-l; F-5, H-5, J-6, B-6, F-8; H-7, A-6, A-10, E-3, J-2, A-9, F-3

Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na 
nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” /Rynek 12, 
Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 16 z hasłem “I gdzie ten śnieg” 
otrzymują: Brygida Surman, ul. Raciborska 28/2,44-200 Rybnik oraz 
Zygfryd Pustelnik, ul. Poprzeczna 120, 44-293 Jejkowice
Nagrody do odebrania w redakcji.

Ilustracje różnią się w 8 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 150.000 zł, ufundowanego przez PUH “ULEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 3 otrzymuje: Grzegorz Wawrzynek, ul. Mikołowska 91/1, 
44-203 Rybnik 3. Nagroda do odebrania w redakcji.

W je d n e j rodzinie ojciec ciężko
zaniemógł i leżał w agonii. Zwołał
wszystkich, aby się z ojcem pożegnać 
aby ich ojciec pobłogosławił. Ojciec 
umierającym głosem mówi:
- Maryj ko, jesteś tu?
- Ano jestem!
- Pauliczku, jesteś tu?
- Ano jestem, tato.
- Nyszko, córko moja, jesteś tu?
- Jestem, ojcze.
- No, to do pierona, wto to bydło pilnuje 
i krowy pasie?

*  *  *

Stary Kurzawa przepowiadoł pogoda 
leczył ziołami i kojarzył pary. Przyszli 
roz do niego chłopi i pytają, czy będzie 
ostra zima? Kurzawa podrapał sie po 
głowie i powiada:
- Zbierajcie chrust, a dużo!
Za tydzień zaś przychodzą, przynoszą 
mu gorzoły, i pytają:
- Będzie ostra zima?
- Zbierajcie chrust, a im więcej tym 
lepiej.
Jak za trzecim razem przyszli, to mu 
pedzieli, jeśli im nie powie dokładnie 
jak to z zimą będzie, to go spiorą. Co 
mioł borok zrobić. Wdzioł kierpce 
surdut i poloz za góry do brata, który 
naprowda um ioł wróżyć 
przepowiadać. Pyto go, czy będzie ostra 
zima? A brat na to:
- Oj będzie, będzie na pewno, bo na dole 
chłopi zbierają ciągiem chrust. A jak 
chłopi zbierają tyla chrustu, to jest to 
znak, że zima będzie ciężka.

Po długim czasie spotyka się dwóch 
sąsiadów zza miedzy.
- Jak wom idzie, kumie?
- A, jakoś leci. Prowadzę hodowlę kóz 
i owiec.
-A  ileż to macie tych kóz, kumie?
- Jedną!
-A  owiec?
- No, tych mam jeszcze mniej!

Jeden chłop łowił ryby w jeziorze.
- Obywatelu, tu nie wolno łowić. Płać 
pan 500 złotych kary!
- A l e  kto tu łowi? Ja uczę mojego 
robaczka pływać.
- W takim razie płaci pan karę za to, że 
robak nie ma kamizelki ratunkowej.

W więzieniu spotkało sie roz dwóch 
złodziei.
-Za co to siedzisz ?
-A dyć za kasę!
-Za jaką? Jęczmienną, pogańską czy 
krakowską?
-Nie, pado ten drugi - za bankową! 
-A wiele dostałeś?
-Siedem niedziel!
-Ino?
-Ja, ale palmowych!

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota  Simonides

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel/fax 28-825 
Biuro czynne 
9.00-17.00
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Od co najmniej czterech lat 
bulwersuje mieszkańców Górnego 
Śląska decyzja władz województwa 
katowickiego dotycząca sprowadzenia 
do Katowic monumentu marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Pomnik ten został 
wykonany w brązie przez jugosłowiań
skiego rzeźbiarza Antuna Augustincicia 
na zamówienie władz województwa 
śląskiego, którym od 1928 roku zawia
dywał wojewoda Michał Grażyński. Od 
1926 roku po tzw. przewrocie majowym 
władzę w Polsce przejęli politycy z 
obozu belwederskiego, popularni 
piłsudczycy. Wojewoda Grażyński - 
człowiek sanacji, były dowódca jednego 
z frontów III Powstania Śląskiego, 
pragnął nadać wydarzeniom związanym 
z powrotem części Górnego Śląska do 
Polski charakter milenijny. Jego wiel
kim zamiarem stało się wyodrębnienie 
okazałego placu ograniczonego bryłą 
budynku Sejmu Śląskiego, a z drugiej 
strony gmachem Muzeum Śląskiego. 
Pomnik marszałka sąsiadowałby z 
postumentem Bolesława Chrobrego, 
natomiast na jego rozbudowanym 
cokole, przed postacią Piłsudskiego 
miały stanąć rzeźby wyobrażające 
powstańców śląskich oraz Śląska Pieta 
(matka podtrzymująca martwego syna- 
powstańca). Na skutek wybuchu wojny 
nie zdążono przetransportować pom
nika do kraju, zaś Muzeum Śląskie 
zostało zniszczone przez hitlerowców. 
Jedyną ukończoną częścią wspomniane
go wyżej panteonu historycznego 
okazało się dzieło Augustincicia, 
jednakże z przyczyn ideologiczno-

wykorzystywany przez zwolenników 
obecności Piłsudskiego w Katowicach. 
Przeciwnicy zaś wytykali fakt, że po
wstańcy nie mieli możliwości wyrażenia 
zgody na płacenie składek, bowiem i 
tak odciągano im z wypłat odpowiednią 
kwotę przeznaczoną na ten cel. 
Kolejnym argumentem przeciw Mar
szałkowi był jego brak zainteresowania 
Górnym Śląskiem i traktowanie go 
lekceważąco czy instrumentalnie w 
rozgrywkach politycznych. Chodziło o 
czas powstań śląskich oraz podburzanie 
miejscowej ludności przez piłsudczy
ków spod znaku POW ( 1) przeciwko 
Niemcom, czy później, za czasów 
Grażyńskiego, rozbijanie jedności 
Związku Powstańców Śląskich w kam
panii przeciwko Korfantemu, jak rów
nież usuwanie przez ówczesny reżim 
Ślązaków z administracji czy zwalczanie 
przez Grażyńskiego autonomii Ślą
ska. Wspominano przy tym, iż Wojciech 
Korfanty nie doczekał się pomnika w 
Katowicach, zaś Piłsudski stojący w 
sąsiedztwie Sejmu Śląskiego wydaje 
się raczej nie na miejscu.

Obrońcy Piłsudskiego pod
kreślali, że reprezentują większość 
ludności, która, choć nie pochodzi ze 
Śląska, też ma prawo do artykułowania 
swoich poglądów. Ponadto wśród 
rzeszy dyskutujących nie brakowało 
również architektów powołujących się 
na zasadność umieszczenia postumentu 
akurat w miejscu wyznaczonym przed 
wojną z uwagi na bogate walory 
architektoniczne ulicy Jagiellońskiej. 
Niebagatelnym zdawał się argument

Jugosłowiański Piłsudski
ustrojowych pozostało po wojnie w 
Jugosławii.

Sprawa stała się znów aktual
na w 1989 roku, kiedy część działaczy 
“Solidarności” z Katowic a także
niektórzy przedstawiciele nauki oraz 
władz miejskich z coraz wyższym 
naciskiem argumentowali konieczność 
umieszczenia Marszałka w węglowej 
stolicy. Rozgorzała więc ożywiona 
dyskusja w różnych środowiskach 
Katowic. Pomnik zakupiono przed 
wojną za pieniądze uzyskane ze składek 
ludności Śląska, a przede wszystkim 
powstańców śląskich. Był to argument

broniący Piłsudskiego przed oskarże
niem o ignorowanie Śląska. Wskazano 
przy tym szereg inwestycji stanowią
cych dokument działalności Michała 
Grażyńskiego. Sam Piłsudski nie mógł
jawnie głosić praw Polski do Śląska w 
1918 roku czy też nieco później, gdyż z 
jednej strony wszystko zależało od 
decyzji zapadających w kuluarach 
kongresu pokojowego w Paryżu, z 
drugiej zaś po zwolnieniu z więzienia 
magdeburskiego Naczelnik Państwa 
Polskiego zmuszony był złożyć rządowi 
Niemiec oświadczenie o zaprzestaniu 
jakichkolwiek akcji, których celem byłaby

byłaby rewindykacja polsko-niemieckiej 
granicy. (Zresztą i tak nie pozostał temu 
ślubowaniu wierny. Piłsudski, Litwin, 
a jednocześnie Polak, odznaczał się 
specyficznym stosunkiem do tych
kresów Polski, z których sam nie 
pochodził... Z drugiej strony, zdarzyło 
mu się kiedyś powiedzieć w Kato
wicach, że "Polska jest jak obwarzanek, 
to co najlepsze znajduje się na jego 
obrzeżach"...
Poza tym podsumowując cały ten 
konflikt trzeba przyznać, że jest to 
kolejny przykład ogarniającej nas 
pomnikomanii.

Najmniej chyba przejęty 
atmosferą tej sprawy był rzeźbiarz, który 
wykonał pomnik z iście jugosło
wiańskim rozmysłem. Obserwując 
pomnik muszę wyznać szczerze, iż po
cząwszy od takiego szczegółu jak cza
pka, a kończąc na pozie Piłsudskiego, 
nie bardzo jakoś zsynchronizowanej z 
ruchem ogiera (prawdę mówiąc, 
Marszałek dosiadał kasztanki), wszyst
ko zostało pomieszane z niebywałą 
wręcz wirtuozerią.

Piotr Pawlas

(1) POW - Polska Organizacja Wojskowa, 
tajna organizacja, kierowana przez Józefa 
Piłsudskiego, z zadaniem przygotowania, 
przed I wojną światową wyszkolonej kadry 
dowódców dla przyszłej armii polskiej.

VII Konkurs Poetycki o B uław ę H etm ańską
Związek N auczyciel

stw a Polskiego Zarząd 
Główny w W arszawie i 
Zarząd Okręgu w Białym
stoku oraz Nauczycielski 
Klub L iteracki w B ia
łymstoku ogłaszają VII 
Konkurs Poetycki o Buła
wę Hetmańską.

Może w nim wziąć udział 
każdy twórca, który w te r
minie do 10 lutego 1994 r. 
n ad e ś le , na n iżej podany  
adres, zestaw pięciu  w ierszy 
o p a trz o n y c h  g o d łem , n ie  
drukowanych, nie publikowanych

publikowanych w innej formie - w pięciu 
egzem plarzach m aszynopisu. Do 
utworów należy dołączyć zaklejoną 
kopertę zaw ierającą rozw iązanie 
godła (powtórzenie godła, imię i 
nazwisko autora, dokładny adres, 
numer telefonu i zawód). Tem atyka 
w ierszy - dowolna.

(Przyznane zostaną buławy 
hetmańskie: złota, srebrna i brązowa. 
Teksty nadesłane na konkurs nie będą 
zwracane. Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do ewentualnego druku 
zgłoszonych tekstów.

kwestie nie ujęte w regulami
nie rozstrzygać będzie Jury.

Wręczenie nagród nastąpi w

miesiącu maju 1994 r. Laureaci konkur
su otrzymają wcześniej zaproszenie.

Do współorganizacji VII Kon
kursu Poetyckiego o Buławę Hetmańską 
zapraszamy wszystkich którym nie jest 
obojętny stan kultury polskiej.

Wiersze na konkurs i wszelką 
korespondencję prosimy kierować na 
adres: Nauczycielski Klub Literacki 
przy Zarządzie Okręgu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 3, 15-959 Bia
łystok, z dopiskiem  na kopercie 
"konkurs ”.

Organizatorzy

Kącik Jednego 
Wiersza

E legia  o d rzew ie

Gdzieś w Jankowicach w niewielkim 
\parowie

stoi gałąź sucha, słaba, w pozie
\pokornej.

Stoi i czeka, płacze, wypatruje 
pomocy? Już za późno, na krzyk sił

\nie starcza. 

Na co chcesz się żalić, na kogo
\poskarżyć?

Mnie wędrowcy niememu w
\zastygłym podziwie 

Konary swe kościste unosisz,
\opierasz się wiatrom, 

pokazujesz dymy, chmury parne i
\hałdy.

Rozumiem chyba, mówisz, że
\walczysz,

że to już twój ostatni bój.
Ludzi to nie wzrusza, oni są bez

\korzeni,
zawsze mogą z wiatrem ujść.

Boisz się dymu, złowróżbnego całunu 
\żałobnego?

Boisz się piły i siekiery, byle tę zimę 
\jeszcze jakoś... 

Nie bój się, nieznany żołnierzu naszej 
Wspólnej sprawy, 

Ludzi tutaj nie ma, to już przestało
\być miejsce dla nich.

Piotr Pawlas

Śląski
Słownik

Gwarowy

c.d.

H

haca, hacka - chusta, kawał płótna 
ułatwiający noszenie 
dziecka

haderlok - szmaciarz, obdartus
haja - kłótnia, awantura, bija

tyka
hajcować - palić w piecu 
halba, halbka - pół litra wódki 
Hanys, Hanysek - z niem. Jan, 

Janek, obraźliwe okre
ślenie Ślązaka

haratać - rysować, kaleczyć, dra
pać

hareszt - areszt, więzienie 
harknąć - “głęboko” splunąć 
haszpa - agrafka, spinka 
haszpel - małe urządzenie, coś 

małego i pomysłowego 
“taki haszpel” - takie coś 

haziel, haźlik - ubikacja 
hazok - zając 
hebel - strug do drewna 
hekele - sałatka warzywno śle

dziowa
heklowanie - szydełkowanie 
hnet - wkrótce, zaraz, za nie 

długo
hok, hoczyk - hak, haczyk np. na 

ryby
hopać - skakać, podskakiwać

c.d. na stronie 2
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Śląski
Słownik

Gwarowy

hruby - z czes. gruby 
huncwot -drań, niegrzeczne dzie

cko
huśtać - kołysać dziecko do snu, 

huśtać
hut, hutek, hucik - z niem. kapelusz, 

kapelusik dziecięcy 
hyngel - z niem. uchwyt 
hyc - upał, ukrop 
hyndyk, hyndyczka - indyk, indy

czka
hyrtoń - krtań, gardło, przełyk

I

icek - żyd, przezw., pajac, 
śmieszny facet 

inaczyj - inaczej 
inakszy - inny
indzi, kaj indzi - gdzie indziej 
inszy - inny
ipta - przezw. głupek, oferma 
istny - prawdziwy, w rzeczy

wistości
izba - pokój, zwłaszcza do

spania, sypialnia

J

ja - tak
jabcok, jabczok - ciasto z jabłkami, 

mus jabłkowy, wino 
owocowe

jabko, japko - jabłko 
jagódki - porzeczki 
jajco - jajko 
jakla - bluzka, żakiet 
jak sie patrzi - jak się patrzy, 

właściwie, porządnie 
jarziny - jarzyny 
je - jest 
jedronie -por. jeronie 
jedyn - jeden 
jedynoście - jedenaście 
jedzynie -jedzenie 
jedynok - jedynak 
jedynoczka - jedynaczka 
jedzok - ktoś kto dużo je, mający 

apetyt
jegła - igła
jegliczka - poduszka na igły, 

igielniczka 
jejich - ich 
jelyń - jeleń
jeronie- oh!, o jej!, łagodniejsza 

wersja: “pieronie!” 
jezderusie, jezderyjo - oh!, o jejku! 
Jezusie, Maryjo świynto - powie

dzenie w niebezpie
czeństwie, (gdy się ktoś 
niebezpiecznie potknął 
lub sparzył) 

jeżinie - oh!, ojej! 
jo - ja
Jorg, Jorguś - Jerzy, od niem. 

Georg
jscać - oddawać mocz, sikać 
jydwob- jedwab 
jydwobny - jedwabny 
jyż - jeż

c.d.n.

Toną Rembrandt i Goya

W salonach wystawowych już nadeszła pora 
słotnych dni.
Abstrakcyjny potop zalewa sztukę człowieka. 
Toną Rembrandt i Goya, 
ludzkie twarze i ciała kobiet.
I słoneczniki Van Gogha 
przemieniają się 
w wodorosty.
A ponad bezmiarem wód 
unosi się jeszcze Michał Anioł.
Lecz pióra jego skrzydeł też woskiem

\zlepione.

Przysiągłem mówić prawdę

Mój świat zanurza się w czasie,
jak topielec, który trzykrotnie wołał o
ratunek.
Z wiosłami wierszy w dłoniach
próbuję przepłynąć rzekę między snem i jaw ą
lecz moja miłość nie pragnie powrotu

\do rzeczywistości.

Moje oczy wędrowały przez szpalty gazet 
i jak na zatracenie pielgrzymowały w głąb

\barwnych obrazów na ekranie tv.

Skakały w przeręble luster 
i stamtąd patrzyły szyderczo na moją twarz. 
“Czemu szydzicie ?”- pytałem.

Poznałem odruch ucieczki od prawdy
\spotkanej na drodze.

I myśl pierwszą: ”To nie może być ona!”
I myśl drugą: ”Oddać ją  katu!”

Widziałem w oknach zapalone świece.
Odbijały się w szybach jak maleńkie łuny. 
Widziałem majaczące przy płomykach twarze.

Wciąż jeszcze lękam się zimy,
ale kocham śnieg i mroźne powietrze stycznia.
Niebo jest odwróconym kielichem jasnej róży.
Kocham jej zapach
i śliczne odchylenie płatków w stronę

\horyzontu.
Przysiągłem mówić prawdę.
Nie igram już ze słowami, 
jak błazen mowy, 
klown rymu.

Fraszka

Filozofia na baczność staje przed władcami. 
Tylko wiersze śmieją się z ich rozkazów.
Na komendę “Padnij!” pokładają się ze śmiechu. 
Na rozkaz “Powstań!” gotowe są

Wzniecić powstanie
i wznoszą barykady.

Summa encyklopedica

Może to śpiew a może lament zdeptywanej trawy.
Może to miłość a może sen lunatyka.
Może to dom na wzgórzu a może pusty katafalk.
Może to twarz człowieka a może liść przestrzelony. 
Może to szczęście a może drżenie zegarowej bomby. 
Może to barykada a może cień szaleństwa na

\policzku ulicy.
Może to reflektory a może oczy wilka.
Może to ślubny welon a może całun radioaktywnej

\chmury.
Może to kromka chleba a może most nad przepaścią. 
Może to dzięcioł a może gilotyna opada na szyję

\drzewa.
Może to piach w klepsydrze a może pszczoły śpią w

\śniegu.
Może to głos proroka a może bełkot strumienia.
Może to strzał o świcie a może całus Judasza.
Może to łuk triumfalny a może ciernie na czole.
Może to wolność a może cisza przed burzą.
Może to mleczna droga a może mrowisko.
Może to mgła a może zawiązane oczy skazańca.
Może to droga a może dłuto rzeźbiarza.
Może to oczy a może skorupy niebieskiego dzbana. 
Może to moje życie a może iskra z parowozu-widma. 
Może to sztandar a może skrytobójca.
Może to strzępy obłoków a może znaki na niebie.
Może to dym z komina a może sen ściętej głowy.
Może to odwiedziny a może oblężenie.
Może to ćma a może sekundnik zegara.
Może to ziemia a może czaszka demona.
Może to Wszechświat a może ostrze sztyletu zatapia się 
w sercu anioła.

Oda do Europy

Europo - bądź ptakiem na drzewie naszego życia. 
Buduj gniazdo, abyś zamieszkać w nim mogła. 
Na skrzydłach od zachodu po wschód 
rozpostartych 
znoś źdźbła
wielojęzyczne.

Przysiągłem mówić 
prawdę

Wiesław Kazanecki
wiersze

*  *  *

Modlę się najżarliwiej o ocalenie
\słowika

i jednej maleńkiej brzozy.
Może u kresu drogi 
ostatni z nas, 
który przetrwa, 
zdoła jeszcze postawić krzyż.
O świcie który wzejdzie nad światem

\bez człowieka 
może zaśpiewa na tym krzyżu słowik.
I z każdej nuty jak z ziarna 
zakiełkuje piękniejszy świat.

Szukają swoich morderców

Śmiejesz się Sancho?
Zawsze miałeś zwyczaj śmiać się w

\nieodpowiednim momencie. 
Klaskałeś nawet wtedy, 
gdy gwizdał 
w wiatrakach 
wiatr.
Nie rozumiesz piękna głębszego niż gładka

\skóra
ani głodu, 
którego 
nie nasyci
najtłustszy barani udziec.
Ja - Don Kichot - władam piękniejszą krainą. 
Wiem dobrze że to wiatrak bieleje na wzgórzu! 
Śmiejesz się Sancho ?
Kluczem do tajemnicy 
nie jest śmiech, 
lecz marzenie.
Zwłoki
marzeń
unoszą się o zmierzchu nad dachami.
Ich spojrzenie przenika stropy.
Szukają swoich morderców, 
a potem rozpływają się w srebrze księżyca 
i kuleczkami rtęci uderzają o szyby.
Wciąż szepczą czyjeś imię.
Samotność swą 
jak różaniec 
przesuwają 
między zmierzchem 
a eksplozją dnia.
A przy biesiadnych stołach 
toasty, tańce, śmiech.
Z gwiazd 
na beton 
spadają
pisklęta aniołów.

Czyni cuda rozpacz zbuntowana

Niedawno dzięki panu 
Wiesławowi Sienkiewiczowi (haiku 
Masaoka Shiki w jego tłumaczeniu 
prezentowaliśmy w 4 numerze Arkusza) 
miałem okazję przeczytać ostatni (wydany 
już po śmierci autora) tomik wierszy 
Wiesława Kazaneckiego. Ten białostocki 
poeta jest mało znany w naszym regionie, 
a jego poezja warta jest, moim zdaniem, 
uwagi.

Wiersze, które zawiera wspom
niany tomik, pochodzą z ostatniego okresu 
twórczości Kazaneckiego, ale był to dla 
tego artysty okres znamienny. Okres 
przełomu, zmiany, która dojrzałym poetom 
zdarza się niezwykle rzadko. Trzeba 
bowiem ogromnej siły, żeby zrezygnować 
z wypracowanego już warsztatu i podjąć 
wyzwanie od nowa. Takie wyjście w obcy 
świat wymaga oczywiście ważkiego 
powodu. Dla białostockiego twórcy 
powodem takim było uświadomienie sobie 
zagubienia prostej prawdy w poetyckim 
ornamencie. W pewnej chwili poeta zdał 
sobie sprawę, że dążenie do idealnej formy 
zdominowało jego twórczość, odkrył, że 
trzeba nowych, innych wierszy.

Te nowe wiersze Kazaneckiego 
są jak zimowe drzewa. Gałęzie obrane z 
liści odsłaniają tajemnice ptasich gniazd

(szczególnie “Wiersze ostatnie”). Nie ma 
tu słów “zielonych”, masek czy zagmat
wam Poeta pozostawił czyste piękno poza 
sobą i, jak przyznaje w jednym z utworów, 
“Przysiągł mówić tylko prawdę”.

Rezygnacja z estetycznego 
formalizmu nie oznacza oczywiście 
rezygnacji z piękna w ogóle, ale przestaje 
ono być od tej chwili celem, staje się 
środkiem. Wiersz zachowując surową 
doskonałość zyskuje walor etyczny, a 
harmonia pomiędzy etyką i estetyką 
stanowi siłę jego przekazu.

Na jednym ze spotkań autor
skich ktoś z młodych czytelników zarzucił 
Kazaneckiemu skrajny pesymizm Rzeczy
wiście, jego poezja jest pesymistyczna, ale 
nie jest to pesymizm dekadenta, raczej 
ostrzeżenie, diagnoza... Rzeczywistość, 
która nas otacza u schyłku XX wieku, 
takiej właśnie poezji wymaga, bo jeśli “z 
nieba na beton spadają pisklęta aniołów”, 
to nikt ich dziś nie podnosi, nie szuka dla 
nich gniazd wśród gwiazd nieba. Od nas 
samych zależy, czy tak pozostanie. Poeta 
nie rości sobie praw do ferowania 
wyroków. Jest tylko bacznym obserwato
rem. Analiza rzeczywistości, rzetelna i 
precyzyjna zarazem, prowadzi w stronę 
punktów stałych, skłania do poszukiwań

wartości, które mogą 
oprzeć się powszech
nej entropii naszego 
świata.

Jednym z 
takich punktów jest 
sama sztuka. I choć 
“Tonie Rembrandt i 
Goya”, to jednak coś 
przecież pozostaje na
wet w “podwodnym” 
świecie współczes
ności. I tu paradoks: 
tylko marmur Michała 
Anioła unosi się ponad 
wodą. Dlaczego? Być 
może odpowiedzią 
miały być kolejne 
wiersze, których 
Kazanecki już nie zdo
łał napisać, być może 
poeta tylko wskazuje 
drogę, miejsce w cza
sie, odległe ale uchwy
tne, miejsce, do które
go należałoby wrócić, 
żeby zacząć wszystko 
od nowa...

M. Kaczmarzyk
Wiesław Kazanecki

Opracował: Marek Szołtysek Arkusz 8 Dodatek kulturalno-literacki do Gazety Rybnickiej. Redaguje zespół w składzie: Marek M. Kaczmarzyk, Jacek Pietrucha, Michalina Chomerska, Piotr 
Pawlas, Mariusz P. Rozpędek. Wszystkie teksty zamieszczono za zgodą autorów nieodpłatnie. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w 
nadsyłanych tekstach. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Korespondencję prosimy kierować na adres Gazety Rybnickiej z dopiskiem "Arkusz".
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