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MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM -DEMOKRACJA LOKALNA I JEJ LIDERZY

WŁADZE MIAST RYZYKUJĄ ZNACZNIE WIĘCEJ...

Sym pozjum  zorganizowano z okazji 5. rocznicy funkcjonow ania samorządu 
terytorialnego. Zdj.: sol

- Rybnik je s t dobrym przykładem urze
czywistnienia się idei samorządności, 
przykładem, który należałoby pokazać 
całej Polsce. Ilekroć przyjeżdżam do 
Rybnika jestem  zbudowany osiągnięcia
mi działaczy samorządowych w tym mie
ście. Czuję jednak pewien niedosyt, bo 
osiągnięcia te nie są eksponowane na 
szerszym forum  w takim stopniu ja k  na 
to zasługują. A rybniccy samorządow
cy mogliby się z  innymi podzielić wielo
ma doświadczeniami - powiedział prze
wodniczący Sejmiku Samorządowego 
Województwa Katowickiego Janusz 
Frąckowiak, uczestniczący w odbywa
jącym się w Rybniku sympozjum nau
kowym poświęconym demokracjom 
lokalnym i jej liderom pod hasłem: "5 
lat funkcjonowania samorządu teryto
rialnego na przykładzie Rybnika. Bilans 
i perspektywy”

Międzynarodowa Szkoła Nauk Poli
tycznych Uniwersytetu Śląskiego wspól
nie z Sekcją Socjologii Miast Polskie
go T ow arzystw a Socjo log icznego  
podobne sympozja organizowała już 
dwukrotnie, tyle, że były one podpo
rządkowane refleksji teoretycznej. Miej
scem i współorganizatorem kolejnej stał 
się Rybnik, a dyrektor szkoły prof. Jacek

cek Wódz nie krył, że wpływ na ten 
wybór miały nie tylko osiągnięcia mia
sta, ale i osobowość prezydenta Józefa 
Makosza - ciekawego człowieka w cie
kawym terenie - jak się wyraził.
-Naukowcy mają większą swobodę w 

wymyślaniu teorii, zaś władze miasta

próbując wprowadzać w życie swoje 
własne wizje, ryzykują znacznie więcej... 
- twierdzi prof. Wódz. Celem nauko
wym sympozjum było pokazanie spo
sobu w jaki funkcjonuje i w codziennych 
decyzjach realizuje się demokracja w 

c.d. na stronie 2

Agnieszka Brocka nauczycielka z Przedszkola nr 9 
z grupą pięciolatków na jesiennym  spacerze

Z  o k az ji D n ia  E d u k a c ji N a r o d o w ej 
n a jserd eczn ie jsze  życzen ia  sa tysfakcji w p rac y  zaw odow ej, 

w dzięczności uczniów  i w ychow anków  o ra z  zdrow ia 
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 

w szy s tk im  p ra c o w n ik o m  R y b n ick ie j O ś w ia ty
sk ła d a ją :

  P re z y d e n t M ia s ta  R ybnika
P rz ew o d n ic ząc y  Komisji O św ia ty  R a d y  M ia s ta  

M iejski Z a r z ą d S z k ó ł i P rzedszko li, 
D o życzeń  d o łą cza  się rów nież re d a k c ja  "G azety  Rybnickiej".

"... bo mi się tu podoba”
W Dniu Edukacji Narodowej myślimy przede wszystkim o na

uczycielach ze szkół. A przecież to przedszkolanki, nasze uko
chane “Panie”, bądź co bądź jako pierwsze zajmują się naszą 
edukacją. O swoich nauczycielkach opowiadają sześciolatki z 
przedszkola nr 9.

Jak znaleźć mieszkanie?
Choć teoretycznie wydaje się to proste, praktycznie jest to spra

wa trudna, jeżeli jest się młodym małżeństwem i w dodatku trze
ba liczyć się z funduszami.

M ieszkanie najbardziej doceniają ci, którzy są go pozbawieni... Zdj.: sol

Pierwszy etap - znajomi.
Najpierw mąż i żona informują wszy

stkich znajomych, że potrzebują mie
szkania. Znajomi obiecują pomóc, po
pytać, rozejrzeć się i dać odpowiedź. 
Tygodnie płyną, a znajomi jakoś nie 
m ają dobrych wiadomości. Od czasu do 
czasu przynoszą informację, że inny 
znajomy chce, owszem, sprzedać mie
szkanie, ale dopiero gdy przeprowadzi 
się do budowanego domu. A na wyku
pionej działce dopiero jest uzbrojony

teren. Drugi etap rozpoczyna mąż. 
Dzwoni do biur pośrednictwa zajmują
cych się sprzedażą i wynajmowaniem 
mieszkań i nieruchomości. Ofert jest 
sporo, ale większość do sprzedania. Jest 
np. kawalerka za 150 mln, M4 za 250 
mln. Jest też okazyjne M5 za 39 mln, 
którego właścicielka zgodziła się obni
żyć cenę o całe 20 mln, ku wielkiej ucie
sze pośrednika. Mieszkań do wynajęcia 
jest niewiele. Trzeba mieć szczególne 
szczęście, żeby coś znaleźć. Jest np.

piękne - według pośrednika - M4, wy
kafelkowane, wytapetowane, z boazerią 
za... 12 mln miesięcznie.

Puste okna skrzętnie ukrywane.
Trzeci etap poszukiwań małżeństwo 

rozpoczyna razem. W ybierają wolny 
dzień, czyli sobotę, i większą część dnia 
spędzają na ulicach miasta. Założenie 
jest dobre - szukają budynki, w których 
szyby są brudne i nie ma firanek. Teo
retycznie powinny być to lokale do wy
najęcia. Teoretycznie - tak, praktycz
nie - nic bardziej błędnego.

W pierwszej kamienicy puste okna są 
na dwóch kondygnacjach. Właściciela 
trudno znaleźć. Lokatorka z parteru kie
ruje do baru, któremu szefuje posiadacz 
kamienicy. Nie wykazuje on specjalnej 
troski o swoją własność. Nie zastanawiał 
się nad wynajęciem. A firmie - może się 
zgodzi. Na mieszkanie - nie, raczej nie. 
Druga kamienica - puste okna na całym 

c.d. na stronie 5

5 lat rybnickiego ośrodka Alliance Franҫaise
r

Koncert orkiestry Filharmonii Śląskiej
Dla melomanów oraz miłośników sztu

ki i kultury francuskiej nadchodzący ty
dzień zapowiada się szczególnie intere
sująco. Inaugurację piątego roku funkcjo
nowania w naszym mieście ośrodka Al
liance Franҫaise uświetni koncert Orkie
stry Symfonicznej Filharmonii Ślą
skiej, który odbędzie się w Teatrze Zie
mi Rybnickiej w czwartek 19 paździer
nika o godz. 18.00.

W programie “La M er” Claude’a De
bussy’ego, koncert na dwa fortepiany i 
orkiestrę Francisa Poulenca oraz Sym
fonia C-dur Paula Dukasa. W ystąpią 
również soliści: Tamara Granat i Wal
demar Malicki /fortepian/.

Orkiestrę poprowadzi francuski dyry
gent Philippe de Chalendar, którego 
ojciec - Jaques Chalendar, prezes Fundacji

Fundacji Francja - Polska, będzie również 
gościł w Rybniku. Zaproszenie przyjęli 
także Konsul Generalny Republiki Fran
cuskiej w Krakowie Ives Barelli oraz 
opiekujący się ośrodkam i A lliance 
Franҫaise w Polsce z ramienia ambasady 
Francji Michel Drouere. Koncert zosta
nie poprzedzony uroczystym otwarciem 
nowych pomieszczeń Alliance Franҫaise.

Wcześniej, bo już we wtorek 17 paź
dziernika na godz. 17.00 A lliance 
Franҫaise zaprasza do Miejskiej Biblio
teki Publicznej na spotkanie ze znawcą 
sztuki francuskiej, do 1992 roku dyrek
torem Muzeum Carnavalet, Konserwato
rem Zabytków Bernardem de Mongol
fier. Będzie on mówić o sztuce romań
skiej i osobliwościach regionów Poitou i 
Charente w Zachodniej Francji. /r/

a nagrodą będzie D ARM OW Y BI
LET M IE SIĘ C Z N Y  K O M U N I
K A C JI M IE JSK IE J NA T E R E 
NIE RYBNIKA NA GRUDZIEŃ.

Listopadowy bilet  
ma ju ż właściciela 

D arm ow y b ile t m iesięczny  kom u
nikacji miejskiej na terenie R ybnika 
na m iesiąc listopad  br. w ylosow ał 

Sylwester Marciniak, 
ul. Wieżowa 17, 44-207 Rybnik.

Aby odebrać nagrodę trzeba zgłosić 
się wraz z dzisiejszym numerem "Gaze
ty Rybnickiej" i dowodem osobistym do 
punktu sprzedaży biletów miesięcznych 
na dworcu PKS.

M ie s ię c z n yZA DARMO!
W ydrukow any obok kupon może 

być szansą  na darm ow y b ilet m ie
sięczny kom unikacji m iejskiej na 
terenie Rybnika. W ystarczy go w y
ciąć i razem z kuponami drukow any
mi w p aźdz ie rn ikow ych  num erach  
"GR" nakleić na kartkę pocz tow ą i 
w ysłać na adres naszej redakcji lub 
w rzucić  do “ żó łtych  sk rzy n ek ” w 
term inie do 10 listopada.

Kartki w ezm ą udział w losowaniu,
imię i nazwisko

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 825

Zdj.: Zb. Solarski

TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE RYBNIKA 
BILANS I PERSPEKTYWY

Kasia: Chodzę do przedszkola od malu
chów, a teraz jestem w starszakach. Mieli
śmy różne Panie, ale najbardziej lubię Pa
nią Beatkę, bo nam na wszystko pozwala

Weronika: Pani Beatka je s t najlepsza, 
bo najlepiej umie mnie rozśmieszyć. I  

je s t taka ładna.
c.d. na stronie 3



WŁADZE miast RYZYKUJĄ ZNACZNIE WIĘCEJ...
c.d. ze strony 1
mieście średniej wielkości. Mieście takim 
jak Rybnik, w którym wiele rzeczy się uda
je, co wynika w dużym stopniu ze zrozu
mienia się ekipy, która rządzi nim już drugą 
kadencję. Za największe osiągnięcie prezy
dent J. Makosz uważa chęć i ogromną wolę 
działania tych ludzi. Celem Ruchu Rozwo
ju Rybnika, ugrupowania, z którego wywo
dzą się rządzący dziś miastem działacze sa
morządowi, był rozwój Rybnika, a nie rea
lizacja partykularnych interesów partii poli
tycznych.

W pierwszej części sympozjum udział 
wzięli, współpracujący z katowicką uczel
n ią  naukowcy m.in. z 
Quebecu w Kanadzie,
Francji i Szwajcarii, zaj
mujący się problematyką 
lokalnych demokracji, 
funkcjonowaniem regio
nalnych i lokalnych par
tii, autonomii, lokalną sa
morządnością oraz jej re
lacjami z władzami cen
tralnymi. Obecni byli 
również goście z okolicz
nych gmin oraz przedsta
wiciel Wojewody Kato
wickiego.

Prezydent Makosz 
przedstawił uczestnikom 
sympozjum członków Zarządu Miasta oraz 
rolę jaką w nim spełniają podkreślając ich 
zaangażowanie i kompetencje. Wiceprezy
dent Jerzy Kogut dokonał charakterystyki 
Rybnika jako organizmu miejskiego złożo
nego ze zróżnicowanych społecznie grup o 
różnych potrzebach i problemach. Ważniej
sze miejskie inwestycje, których koszt w 
ciągu 5 ostatnich lat wyniósł blisko bilion 
st.złotych, omówił wiceprezydent Marian 
Adamczyk. Temat opieki społecznej pod
jęła dr Maria Kufa-Skorupa, stwierdza
jąc na wstępie, że 5 lat temu pomoc spo
łeczna w Rybniku praktycznie nie istniała, 
dziś jest problemem rozwiązanym. Przyto
czyła przykłady Miejskiego Domu Opieki 
Społecznej, Zespołów Ognisk Wychowaw
czych, Szkoły Życia czy Domu Brata Al
berta w Przegędzy, który jest przykładem 
współdziałania międzygminnego. Członek 
Zarządu RM Krystyna Stokłosa przybli
żyła uczestnikom sympozjum filozofię kierowania

kierowania finansami miasta, czyli przełama
nie stereotypu, że zamykanie roku budżeto
wego nadwyżką jest powodem do chwały. 
Aby przeciwdziałać zjawisku inflacji warto 
zatem przyśpieszyć wykonywanie pewnych 
zadań poprzez zaciąganie krótkotermino
wych kredytów bankowych, nie zatrzymu
jąc inwestycji z powodu braku środków. 
Skarbnik Bogusław Paszenda przypo
mniał, że jak wynika z danych Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, dochody własne gmi
ny plasują Rybnik poniżej przeciętnej w 
województwie, z czego wynika jasno, że to 
nie ilość pieniędzy, ale racjonalna nimi go
spodarka może doprowadzić do sukcesu.

Gości zagranicznych interesował m.in. proces 
decyzyjny w mieście. Zdj.: sol

Sekretarz Miasta Daniela Lampert zrela
cjonowała problemy dotyczące kadry  urzę
dniczej. Nowy system polityczny i prawny 
wymagał transformacji i przełamania daw
nych nawyków, co w pełni się udało. Posta
wiono na fachowość i zwiększenie moty
wacji do pracy urzędników miasta, co zao
wocowało zwiększeniem ich prestiżu.

Goście zadawali pytania dotyczące m.in. 
procesu decyzyjnego wmieście, a także spo
sobu stwarzania przez miasto możliwości 
inwestowania. Na koniec pierwszego dnia 
sympozjum jego uczestnicy zwiedzili Mu
zeum i centrum miasta 

Drugi, francuskojęzyczny dzień sympo
zjum poświęcony był dyskusji na temat li
derów lokalnego życia politycznego w kil
ku krajach europejskich oraz w Kanadzie.

Rybnickie spotkanie praktyków z teore
tykami zaowocuje publikacją która ukaże 
się prawdopodobnie na początku przyszłe
go roku. /r/

Pracowity tydzień francuskich inżynierów

Francis Brot (w środku z lewej) i H ervé H uart w towarzystwie naczelnika  
Wydziału Dróg U M  Władysławy Lam part (z prawej) i tłum aczki oglądają 
efekty pracy służb zieleni m iejskiej. Zdj.: sol

Dobiegający końca tydzień dwaj pracow
nicy merostwa zaprzyjaźnionego z Rybni
kiem francuskiego miasta Ales spędzili bar
dzo pracowicie... w naszym mieście. Fran
cis Brot zajmuje się wAles zagospodarowa
niem i utrzymaniem miejskich terenów zie
lonych, zaś Hervé H uart utrzymaniem dróg.

Przyjechali, by służyć radą i doświadcze
niem, które nasze miejskie służby mogłyby 
wykorzystać w Rybniku. Rozmawiali z fa
chowcami z Wydziału Dróg, Wydziału 
Ochrony Środowiska, a także z Urzędem 
Zieleni Miejskiej i Rybnickich Służb Komu
nalnych. Interesowała ich organizacja tych 
służb, uwarunkowania prawne, zapoznali się 
z zapleczem ZZM i problemami gospodarki 
komunalnej. Zwiedzili tereny zielone wmie
ście, w tym zieleńce na rondach. Dyskuto
wano o problemach technicznych dotyczących

dotyczących sposobów odwadniania ulic, spowal
niania ruchu na ulicach osiedli mieszkanio
wych, o rodzajach stosowanych nawierzch
ni np. na przejazdach kolejowych, itp.
Francuskie doświadczenia, nie po raz pierw

szy zresztą zostaną wykorzystane z pożyt
kiem dla naszego miasta i jego mieszkańców.

/r/

L ist  do  red a k c ji W yb ory’95 * Wybory ’95
W kagańcu czy bez?
Jestem trochę spóźniona z lekturą 

“Gazety Rybnickiej”, dlatego dopiero 
wczoraj przeczytałam artykuł “SOS dla 
Okrzeszyńca” z numeru 37/15 września.

Rzeczywiście sprawa poruszana przez 
autora jest niezmiernie ważna i powin
na w każdym czytelniku wywołać zanie
pokojenie o los tego miłego zakątka. 
Uderzyło mnie natomiast jedno stwier
dzenie zawarte w tekście, a mianowicie 
“potężne wilczury wypłaszają i zabijają 
zwierzynę, kuropatwy, bażanty, zające”. 
Chciałabym bardzo zapytać autora ar
tykułu - podpisanego inicjałami “Z.G.”, 
ile faktycznie zna przypadków zagryzie
nia przez “ogromne wilczury” leśnej 
zwierzyny?

Oczywiście, że puszczony bezpańsko 
pies jest w stanie takie coś zrobić, to ma 
zakodowane każdy drapieżnik. Tutaj 
niestety obwiniać należałoby wyłącznie 
nieodpowiedzialnych właścicieli “czwo
ronogów”, którzy decydują się na wy
puszczenie psa na dziko “żeby sobie 
pobiegał” . Niestety, fakt posiadania psa 
wiąże się z obowiązkiem wyprowadze
nia go /i nie w okolice placu zabaw, co 
jest nagminne!/ i pilnowania, żeby nie 
stanowił zagrożenia dla biegającej so
bie zwierzyny.

Inną sprawą jest, że to na pewno czło
wiek sam i jego działanie spowodował 
największe spustoszenie środowiska na 
Okrzeszyńcu i wydaje mi się dolewa
niem oliwy do ognia twierdzenie iż “po
tężne wilczury zabijają zwierzynę... itd.” 
W naszym rybnickim światku, który jest 
tak bardzo nieprzychylny psiej rodzinie, 
wyniknie z takiego postawienia sprawy 
jedna konkluzja: precz z psami, zakaz 
biegania, a najlepiej kaganiec większy

W czwartek 5 października br. zawiązał się 
RYBNICKI KOMITET POPARCIA LECHA WAŁĘSY
w wyborach prezydenckich. Skupia on ludzi przekonanych, 
że osoba LECHA WAŁĘSY to najlepszy wybór dla Polski.

N a czele Komitetu stanęli:
Przewodniczący RKP - mgr Józef Makosz, Prezydent Miasta Rybnika
Wiceprzewodniczący RKP - dr inż. Edward Gawliczek

Do Komitetu przystąpiły następujące osoby:
- Wiceprezydent Miasta Rybnika
- Wiceprezydent Miasta Rybnika 
-B B W R  Rybnik
- Wiceprezydent Miasta Rybnika
- lekarz stomatolog
- Dyrektor ZOZ
- BBWR Rybnik
- Przewodn. KZ NSZZ “Solidarność” PB ROW
- inż. geodeta
- Skarbnik Miasta Rybnika
- górnik rencista
- Z-ca dyr. PBK Oddział Rybnik
- lekarz weterynarii

Wszystkich, którzy podzielają nasze przekonanie i pragną włączyć się 
do działań popierających Lecha Wałęsę zapraszamy na spotkanie 

18.10.1995 r. godz. 19.00 w lokalu restauracji “Teatralna”
- Rybnik, ul. Wysoka.

Bliższych informacji o RKP Lecha Wałęsy jak i o spotkaniu w dniu 18.10.1995 r. 
można zasięgnąć dzwoniąc pod nr tel. w Rybniku: 24-559 i 24-617

Przewodniczący Komitetu 
Ogłoszenie płatne Józef Makosz

- Marian Adamczyk
- Józef Cyran
- Roman Fajkus
- Jerzy Kogut
- Maria Kufa-Skorupa
- Ryszard Kufel
- Romuald Niewelt
- Tadeusz Padowski
- Henryk Pańczyk
- Bogusław Paszenda
- Wiesław Sojka
- Krystyna Stokłosa
- Stanisław Szynol

od psiej mordy! Pies nie może być uwią
zany stale na smyczy, to jest stworze
nie, które w swojej naturze potrzebuje 
dużo swobody i ruchu. Szkoda tylko, że 
tak niewielu ludzi zdaje sobie z tak oczy
wistej rzeczy sprawę. Niestety za nie
odpowiednie postępowanie niektórych 
właścicieli psów płacą nie oni sami, lecz 
znowu zwierzęta. Przyznam się, że obłę
dem jest zakładanie psom kagańców - 
potrzeba tylko ludziom uświadomić, że 
pies nie jest dziką bestią, która rzuca się 
na wszystko co się rusza, to są napraw
dę nasi najwięksi przyjaciele - ale czy

my sobie na to zasłużyliśmy?
Widzę jak  wychowywane są tutejsze 

dzieci, w jakiej obawie przed psami: 
“dziecko, ten piesek cię zaraz ugryzie” 
albo “odsuń się szybko od tego złego 
psa” . Umiejętność współżycia z naturą, 
a więc i z psami musi być wpajana od 
najmłodszych lat i tylko wtedy “normal
nie” zaczniemy traktować otaczający nas 
świat i nie będziemy musieli swojego 
strachu, który jest tylko niezrozumie
niem, uspokajać przez zatrzaśnięcie 
psiej mordki w bezdusznym “więzieniu” 
- kagańcu. Halina W iek

Rybnicka Spółka Węglowa

Dla środowiska
Mimo trwających kilka miesięcy rozmów między mieszkańcami 

a władzami Rybnickiej Spółki Węglowej, sprawa rekultywacji te
renów w dzielnicy Chwałowice pozostaje wciąż nie rozwiązana.

Dwukrotnie już termin zakończenia skła
dowania odpadów został przesunięty w 
przyszłość. Podstawowym problemem  
je s t ustalenie, czy składowane materiały 
to materiał budowlany, czy odpad - po
wiedział Krystian Zając - prezes zarzą
du RSW. - Dysponujemy ekspertyzami i 
opiniami naukowców, które dowodzą, że 
materiał może być uznany za budulec. 
Niestety z tą  opinią nie chcą się zgodzić 
mieszkańcy. Większość uważa, że wszy
stko co wydobywa się z kopalni a nie jest 
węglem - uznać trzeba za odpady. Zarząd 
RSW uważa, że wkrótce cała sprawa się 
wyjaśni, a przyczynić się mają do tego

Można
wygrać papugę

Podobnie jak w latach ubiegłych ryb
nicki oddział Polskiego Związku Hodow
ców Kanarków i Ptaków Egzotycznych 
organizuje wystawę ptaków. Odbędzie się 
ona w dniach 27 - 29 października w 
godz. od 8.00 do 17.00 w Szkole Pod
stawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej 1.

Oprócz podziwiania ptaków zwiedza
jący będą mieć okazję wygrać kanarka, 
papugę czy nagrody rzeczowe, uczestni
cząc w loterii fantowej zorganizowanej 
w czasie wystawy. /a/

także inne prowadzone inwestycje proe
kologiczne.

W czasie dwuipółletniej działalności 
spółki podjęto wiele działań w celu za
bezpieczenia powierzchni przed skutka
mi szkód górniczych. Z roku na rok prze
kazywano na ten cel coraz więcej pienię
dzy, a w 1995 roku kwota ta przekroczy 
30 mln zł. W ub. roku wybudowano m.in. 
stację uzdatniania wody kotłowej i cie
płowniczej oraz na jednym z kotłów za
łożono elektrofiltr. Przez wszystkie lata 
stale prowadzona jest rekultywacja skła
dowisk.

Najważniejszą inwestycją proekolo
giczną w kolejnych latach, która pochło
nie znaczne sumy, będzie likwidacja osa
dników. Znajdujący się w nich muł ma 
być spalany w specjalnych kotłach flui
dalnych. Pozwoli to na uzyskanie taniej 
energii cieplnej. Jeżeli inwestycja ta pro
wadzona wspólnie przez energetykę i 
spółkę rybnicką zostanie zrealizowana, 
prawdopodobnie za kilkadziesiąt lat księ
życowy krajobraz osadników zniknie, a 
zastąpi go las. /a/

SPROSTOWANIE
Jak słusznie zauważył jeden z Czytel

ników “GR”, w tekście “Radio Maryja 
w Rybniku” zniekształcone zostało na
zwisko Krystyny Nowackiej, która pro
wadzi Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta. Kierownikiem schroniska 
dla Bezdomnych Mężczyzn w Przegę
dzy jest Andrzej Cacak, który również 
brał udział w radiowej dyskusji. Zainte
resowane osoby przepraszamy.

Ogłoszenie
Komendy 

Rejonowej Policji
Wydział Ruchu Drogowego Komen

dy Rejonowej Policji w Rybniku pro
wadzi postępowanie przygotowawcze w 
sprawie wypadku drogowego zaistnia
łego w dniu 14.09.1995 r. o godz. 22.20 
w Rybniku na ul. Żorskiej za wiaduk
tem kolejowym, gdzie n/n samochód, 
prawdopodobnie “PF 126p” koloru kre
mowego najechał na tył rowerzysty, 
który doznał obrażeń ciała. Osoby mo
gące udzielić informacji na temat tego 
wypadku lub samochodu uczestniczące
go w tym zdarzeniu proszone są o oso
bisty lub telefoniczny kontakt z KRP w 
Rybniku pokój nr 20 lub 108 tel. 210- 
91 wew. 321,322,330.

Dochód z festynu na koncie budowy szpitala
Festyn zorganizowany przez Radę 

Dzielnicy Orzepowice w ostatnią niedzie
lę września był okazją nie tylko do do
brej zabawy, ale również przyniósł wy
mierne korzyści... budowanemu w tej 
dzielnicy szpitalowi.

Dochód z imprezy w  wysokości 2 tys. 
500 zł /25 mln st.zł/ organizatorzy wpłacili

wpłacili na konto tej inwestycji. Finansowo i 
rzeczowo festyn wspierali: WRZOS-Pol, 
Spółka “Roger”, Górnośląskie Zakła
dy Piwowarskie, kop. “Jankowice”, 
Cech Rzemiosł Różnych, Energo-In
west, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyj
na w Rybniku, PEBEROW oraz An
drzej Nowak i Hubert Olma.

UWAGA! Szczepionka przeciw wściekliźnie
Rejonowy Lekarz Weterynarii w Rybniku podaje, że w dniach 13 - 15 paź
dziernika ’95 - celem ograniczenia dalszego wzrostu zachorowań na wście
kliznę wśród zwierząt wolno żyjących, zostanie ponownie wyłożona szcze
pionka przeciw wściekliźnie u lisów, na terenie całego Oddziału Rejonowe
go Rybnik.
W związku z czym należy:
1. nie podnosić i nie niszczyć przynęty,
2. psy prowadzić na smyczy i w kagańcu przez okres 3 tygodni,
3. przypadkowy kontakt ze szczepionką kwalifikuje daną osobę do konsul
tacji lekarskiej,
4. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką do konsultacji lekarsko-wete
rynaryjnej
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Kocham ten zawód
Nauczyciel to cudowny zawód, ale trzeba go lubić - opowiada 

Krystyna Wimer, zasłużony rybnicki pedagog. - Ja poszłam w 
ślady swojej mamy, która uczyła przez ponad 50 lat. Moja córka 
też pracuje w szkole. Jest to więc zawód rodzinny. Bardzo lubię 
pracę z młodzieżą, dopiero gdy jestem w szkole naprawdę żyję.

Co roku spotykam się z absol
wentami, 5 października jedna z 
moich klas miała 32-lecie. Wspa
niale się bawiliśmy.

Zaczynałam pracę w 1942 roku 
od prow adzenia kursów prze
tw órstw a w K alw arii. Potem  
uczyłam w Szkole Gospodarczo- 
Ogrodniczej we wsi Świątniki 
Górne. Tam miałam prawdziwy 
chrzest bojowy. Obraziłam się na 
księdza, który nie chciał przyjść 
na szkolną Wigilię, bo w tym 
czasie grał w brydża. Gdy odjeż
dżałam ze Świątnik, przyszedł 
mnie przeprosić.

Zawsze interesowały mnie dzie
ci trudne, biedne, z wadami. Mia
łam taką dziewczynkę w klasie, 
która zagrała epizod w przedsta
wieniu szkolnym - jej rola pole
gała na staniu na scenie z kurą w 
rękach. Dzięki temu, że dałam jej 
tę szansę, ona uwierzyła w siebie, 
i cała rodzina była szczęśliwa.

Od 1945 do 1947 roku organi
zowałam Liceum Gospodarcze u 
Sióstr Urszulanek i prowadziłam 
jednocześnie pięciomiesięczne 
kursy gospodarstwa domowego.
Potem do 1949 roku uczyłam w 
Państwowym Liceum Gospodar
czym w Zabrzu i miałam też wykłady 
dietetyki w Wyższej Szkole Pielęgnia
rek. Organizowałam Uniwersytet Po
wszechny w Żorach i Suszcu. Od 1959 
roku jestem  w Rybniku, w  Zespole 
Szkół Zawodowych, dziś Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych. Chociaż w 
1977 roku przeszłam na emeryturę, da
lej mam ciągły kontakt z młodzieżą i 
nadal uczę.

Historia mojego nauczania, to cała 
masa historii różnych uczniów. Zapro
ponow ałam  na k tórejś lekcji, żeby 
uczniowie napisali anonimowo pytania 
do mnie. Traktowałam to bardzo poważ
nie i zawsze dokładnie się do nich przy
gotowywałam, nie było tematów tabu. 
Ale kiedy powiedziałam o pytaniach na 
zebraniu z rodzicami, byli zdziwieni, że 
ich dzieci z takimi problemami przychodzą

więc postanowił napić się na zapas... 
Przyczyniłam się też do zawarcia ślubu 
mojego ucznia. Kocham swój zawód i 
nie chciałabym robić nic innego. Odwie
dzałam swoich uczniów w szpitalach, 
uczestniczyłam w ich ślubach. Mam 
nawet zaproszenie do uczennicy do Ka
nady.

Co roku spotykam się z absolwenta
mi, uczę teraz już ich dzieci. Wspomi

namy czasy szkolne, oglądamy 
kroniki - bo mam wszystkie kla
sow e k sięg i pam iątkow e w 
domu. Zawsze chętnie wyjedża
łam z nimi na wycieczki, broni
łam ich na radach pedagogicz
nych. Na 25-lecie jednej klasy 
otrzymałam nową kronikę. Prze
wodnicząca tej klasy wzięła so
bie urlop z pracy, odnalazła 
wszystkich kolegów i spisała ich 
losy - co działo się z każdym 
absolwentem przez wszystkie te 
lata po ukończeniu szkoły. To 
naprawdę była bardzo miła pa
miątka.

Nie myślę, że jestem za stara, 
żeby dalej uczyć. To, że czuję 
się młodo, zawdzięczam przede 
wszystkim młodzieży, z którą 
pracuję. D latego szczególnie 
bolesne było dla mnie odejście 
ze szkoły. K tóregoś roku po 
wakacjach przyszłam do pracy i 
okazało się, że nie ma dla mnie 
nawet kilku godzin. To było bar
dzo przykre, bo czułam, że je 
szcze w iele mogę zrobić dla 
uczniów.

I chociaż jestem na emerytu
rze, uczę jeszcze technologii ży
wienia. Co roku wyjeżdżam też 
jako opiekunka z praktykantka

mi z Technikum Gastronomicznego do 
Ustronia Morskiego. Jest takie powie
dzenie - najgorsza kara - cudze dzieci 
uczyć. To nieprawda. To jest przyjem
ność i duża satysfakcja, trzeba tylko 
kochać swój zawód. Nauczyciel musi 
imponować uczniom - jeśli nie wiedzą, 
to chociaż strojem, aby go pamiętali. 
Poza tym ważna jest nie tylko wiedza, 
k tórą  się przekazuje. Równie ważne jest 
wychowanie, i to nie tylko tych najmłod
szych. 15-latek też potrzebuje opieki, a 
teraz często nastolatkami nikt się nie 
przejmuje. Ważne tylko, żeby się uczył. 
A młodzież to żywioł i ma swoje pra
wa. Trzeba tylko chcieć ją  zrozumieć i 
pomóc w razie potrzeby.

Spisała: Aneta Twaróg

Krystyna Wimer: ...a młodzież to żywioł i ma swoje 
prawa. Trzeba tylko chcieć ją  zrozumieć...

Zdj.: sol

przychod z ą  do mnie, że się nie wstydzą. Poma
gałam bardzo wielu uczniom. Nie tylko 
w  szkole, w czasie trwania lekcji czy w 
czasie gdy uczyłam. Nawet po latach, 
gdy się spotykamy, staram się pomóc jak 
tylko mogę. Kiedyś na jednym ze spo
tkań po skończeniu szkoły uczeń powie
dział, że jego wielkim pragnieniem jest 
jeździć po świecie wielkimi ciężarów
kami. Okazało się, że już pracuje on w 
firmie transportowej, której dyrektorem 
jes t mój znajomy. Napisałam list do 
kolegi, z prośbą o pomoc. Po miesiącu 
uczeń zadzwonił do mnie z podzięko
waniem. Następnego dnia wyjeżdżał za 
granicę.

Uratowałam innego ucznia przed bar
dzo poważnymi konsekwencjami, gdy 
upił się w szkole. Kolega powiedział mu, 
że od następnego dnia alkohol drożeje,

Tacy są, tacy powinni być
o swoich nauczycielach mówią 

uczniowie rybnickich szkól

Po czterech latach spędzonych w 
“P o w s ta ń c a c h  ” m am  dość  ja s n y  
obraz naszego grona pedagogiczne
go. Spotykam y się codziennie - m y
ślę, że znam  ich dobre i złe  cechy, ich 
sztuczki i chwyty. Na niektóre lekcje  
idę ze strachem  i potem  na czole. A le  
czasam i go d zin y  spędzone w “bu
dzie ” są bardzo ciekawe.

Moi nauczyciele mają ogrom ny za
sób wiedzy, czego jes tem  świadoma, 
jed n a k  niektórzy /n ieste ty!!/ nie p o
siadają daru j e j  przekazywania. Jed
nych słucham  z  zachwytem  i otwarty
m i ustami, nie zw racając uwagi na 
dzwonek. N ie  lubię tych, którzy p o
śp ie szn ie , c h a o ty c zn ie  p ro w a d zą  
“w ykład” w zbyt trudnym, naukowym  

języku. Wtedy wspom niany ju ż  dzw o
nek je s t  wybawieniem.

“B elfry ” z  naszej szkoły są  pew nie  
tacy ja k  w szyscy inni, ale są  NASI.

Ewa, kl. IV, I LO

Wolę nauczycieli wymagających, 
konkretnych, “ostrych ” - ale zawsze  
takich samych. N ie lubię tych, którzy  
raz są naszym i kumplami, raz “p o
grom cam i” - nierównych, hum orza
stych. P o tra fię  pogodzić  się ze  złą  
oceną czy krytyczną uwagą. N ie zno
szę gdy towarzyszą temu docinki, iro
niczne komentarze.

Agnieszka, kl. II, I LO

Jacy są moi nauczyciele? Zbyt wyma
gający. Nie mogą zrozumieć, że nasze 
mózgi mają ograniczoną pojemność, 
nie są z  gumy. Pakują nam do głów zbyt 
wiele informacji, z  których nigdy nie 
będziemy musieli korzystać.

Nauczyciele praktycznej nauki zawo
du zachowują się ja kb y  byli nieomylni. 
Nawet je ś li popełniają błędy, nigdy się 
do tego nie przyznają. Wydaje mi się 
to śmieszne.

Chciałbym, aby zm niejszył się dy
s tans p o m ięd zy  nam i a uczącym i. 
Chciałbym też, aby mój mistrz respek
tował moje praw a jako  młodocianego 
pracownika. Choć jedna  sobota w mie
siącu wolna - to moje życzenie.

Podziwiam mojego mistrza za wiedzę 
fachową.

Arek, kl. II ZSZ

W moim przekonaniu zdrowa relacja 
nauczyciel - uczeń wymaga współpra
cy obu stron. Uważam, że dobry nau
czycie l p ow in ien  być w ym agający, 
obiektywny, kulturalny, umiejący prze
kazać wiedzę. N ie może być cyniczny i 
złośliwy.

W naszej szkole je s t wielu dobrych 
nauczycieli. Tylko niew ielu nie lubi 
swojej pracy z  młodzieżą. My to wyczu
wamy!

Agata, kl. I, II LO

Największą wadą moich nauczycieli jest 
nietolerancja. Nie akceptują naszych zain
teresowań - np. muzyki. Trochę ostrzejszy 
makijaż, fryzura - zaraz padają uwagi. Czę
sto mają zastrzeżenia do naszego ubioru. A 
przecież taka dziś uroda. Chciałabym aby 
mieli dla nas więcej wyrozumiałości.

Aneta, kl. III ZSZ

Do liceum chodzę dość krótko. Nie po
znałam jeszcze dobrze swoich nauczycieli. 
Zauważyłam jednak, że są bardziej punktu
alni i przywiązują większą wagę do swoich 
obowiązków niż moi nauczyciele ze szkoły 
podstawowej.

Większość jest bardzo sympatyczna. Ale 
zdarzają się nauczyciele, którzy nie odpo
wiadają na nasze “dzień dobry ”, nie mówią 
“przepraszam ”. Uważam, że to powinni w 
sobie zmienić.

Gosia kl. I, II LO
Zebrała Aleksandra Zejer

Mogę tylko pomóc...
Rozmowa z przewodniczącym Komisji Oświaty Rady Miasta 
oraz dyrektorem Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 

Tadeuszem Szosto kiem
- Jest pan równocześnie przewodniczą
cym Komisji Oświaty Rady Miasta oraz 
nauczycielem , dyrektorem Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Czy 
te funkcje ze sobą kolidują, czy się uzu
pełniają?
-N ie widzę tu sprzeczności. Środowisko 
nauczycielskie jest mi bliskie, uważałem, 
że godząc się na propozycje Rady Mia
sta mogę mu tylko pomóc. Po ponad roku 
pracy w Komisji na sprawy oświaty pa
trzę znacznie szerzej, nie jak kiedyś tyl
ko przez pryzmat własnej szkoły. Nie na 
wszystko mam wpływ, ale już wiem jak 
rozwiązać wiele spraw.
- Czego się nie udało zrobić?
- Za największą porażkę uważam ko
nieczność wyjścia miasta z programu pi
lotażowego i oddanie spod opieki samo
rządu szkół średnich. Przejęcie szkół 
przez miasto uważałem za najlepsze wyj
ście jeszcze zanim zacząłem pracę w 
Komisji Oświaty RM, ta opcja była mi 
zawsze bliska. Teraz, z wyjątkiem pen
sji, władze oświatowe nie są w stanie par
tycypować w żadnych innych kosztach 
utrzymania szkoły. Cie
szymy się, z przychyl
ności m iasta , k tóre, 
choć nie jest do tego 
zobligowane, w miarę 
sw oich m ożliw ości 
szkołom pomaga. Mo
żemy liczyć na pomoc 
przy bieżących remon
tach i pracach niezbęd
nych.
- Nad czym pracuje  
Komisja Oświaty aktu
alnie?

roku szkolnym chcemy je wprowadzić do 
II i III klas szkół podstawowych, oczy
wiście propozycję tę Komisja przedsta
wi wcześniej Radzie Miasta do akcepta
cji. Chcemy dofinansować też zakup 
kompletu podręczników, które kosztują 
3,5 zł. Dziecko płaciłoby 1 zł. Chcieliby
śmy także w książki o tematyce ekolo
gicznej wyposażyć szkolne biblioteki. 
Lekcje takie odbywałyby się w ramach 
szerszej edukacji środowiskowej, w ra
mach której w przyszłości należałoby 
wprowadzić też elementy edukacji regio
nalnej - historii miasta i regionu czyli 
wiadomości o swojej Małej Ojczyźnie.
- Czego z okazji Dnia Edukacji Narodo
wej życzyć panu jako działaczowi samo
rządowemu, a czego jako nauczycielowi?
- W tym pierwszym przypadku - więk
szej skuteczności działania, w drugim - 
stabilizacji, spokoju, by nauczyciele mo
gli wykonywać swoje podstawowe zada
nia - edukować dzieci i młodzież.
- Tego panu życzymy. Dziękujemy za 
rozmowę.

Rozmawiała: W. Różańska

- Na ostatnim posiedze
niu Komisji dyskuto
waliśmy nad wprowa
dzeniem do szkół pod
stawowych programu 
edukacji ekologicznej. 
Inicjatorem i propaga
torem takiego programu 
jest Fundacja Ekoterm 
S ilesia . Is tn ie ją  
podręczn ik i w ydane 
przez Instytut Ekologii 
Terenów Uprzemysło
wionych. W przyszłym
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Beata: Ja najbardziej lubię Panią Be
atkę, bo znam dużo Beatek. Sama jestem  
Beatka i je s t jeszcze  jed n a  Beatka  w 
przedszkolu, moja sąsiadka też je s t Be
atka. Beatki są  fajne.
Paweł: Mamy zajęcia i zabawy. Pani 
wymyśla nam różne gry, ale nie tylko. 
Wychodzimy też na spacery i jeździm y  
na wycieczki.
Magda: We wtorek robiliśmy sałatkę 
owocową, a w środę będziemy robić 
kompot z  jabłek. Pani tak wymyśliła. 
Olek: Pani uczy nas piosenek i wier
szyków.
Kasia: Pani Beatka najbardziej nas lubi 
gdy jesteśm y grzeczni, bo ja k  rozrabia
my, to się na nas gniewa i wymyśla nam  
różne kary, np. nie można się bawić. 
Weronika: Ja wtedy nie lubią Pani. 
Paweł: A Pani mówi że ja  i Olek to j e
steśmy największe gagatki, bo ja  to na
wet po  dachu chodzę i rozrabiam. Ale 
najbardziej Pani się gniewa gdy mamy 
brudne ręce.
Michalina: Pani Beatka też nie lubi gdy 
płaczemy. Ale to dlatego, że chłopcy cią
gle nam dokuczają. A najbardziej Grze
siek. I  on chce nas całować.
Beata: Pani dużo nas uczy. I  szlaczki 
rysować i pisać literki. Ale ja  najwięcej 
uczą się od starszego brata.

Kasia: I  jeszcze Pani nie lubi gdy skar
żymy. Ale tak w ogóle to nas lubi. Naj
bardziej Pawła, bo je s t najgrzeczniej
szy.
Magda: Ale teraz ju ż  ostatni rok jeste
śmy w przedszkolu, bo idziemy do szko
ły. Już nawet byliśmy zobaczyć naszą 
klasą.
Beata: Ja będę tęsknić za Panią Beat
ką i będę ją  często odwiedzać. Codzien
nie.
Kasia: Teraz zbieramy liście kolorowe 
do bukietów i będziemy robić ludziki z  
kasztanów.
Żaneta: Pani nie pozwala, żeby rodzi
ce wchodzili do szatni, bo musimy nau
czyć się sami ubierać, ale gdy ktoś nie 
umie zawiązać butów to Pani pomaga
zawsze.
Magda: I fa jne zabawy wymyśla i ukła
danki, ale Pani Ela nie na wszystko nam 
pozwala.
Żaneta: I  Panie wcale nie mówią na
szym rodzicom ja cy  jesteśm y grzeczni. 
Weronika: Ale nasi rodzice też lubią 
Panią Beatkę.
Beata: Ja w środę do przedszkola przy
chodzą później, bo chodzę rano na ba
sen i wtedy szkoda mi, że tak krótko je
stem. I  gdy mama po mnie przychodzi, to 
wcale nie chcę iść, bo mi się tu podoba.

Zebrała: /a/
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Tadeusz Szostok (z lewej) i kierownik szkolnych 
warsztatów ZSM-E Zbigniew Sobik w czasie otwarcia 
szkolnej komputerowej pracowni obróbki skrawaniem 

w lutym br. Zdj.: jack

“...bo mi się tu podoba”



Schody poezji

POTRZEBNY DON KICHOT
Obieżyświat, niespokojny duch, szerzy

ciel twórczego fermentu. Zawsze znajdzie 
jakąś niszę, w której jego płótna będą cze
kały -  jak stare łachy w zapomnianej sza
fie - aż przyjdzie ktoś i je przewietrzy, 
postawi, powiesi, obejrzy, na swój spo
sób przeżyje. Obecnie można je oglądać 
w rybnickiej “Art Cafe”, chyba po raz 
pierwszy tak tłum nie zgrom adzone. 
“M ają dla mnie osobiste znaczenie ” - 
mówi o swoich pracach plastycznych.

Przez ostatnich kilka lat te prace towa
rzyszyły przeglądom teatrów amatorskich 
w Niedobczycach, brały udział w  nie
których przedstawieniach Teatru Pla
stycznego “Paparapa”, którego jest twór
cą. Właściwie w swoich sztukach razem 
z kolegami zmagał się z żywiołem ruchu, 
żywiołem z natury obcym pracom pla
stycznym. Zatem poszerzał teren swoich 
poszukiwań - wypowiedzi o współcze
snym świecie. Wypowiedzi przepełnio
nych ironią i groteską, gdzie grymasy 
zespołu aktorskiego były krzywym zwier
ciadłem dla niepewnych siebie min wi
dzów.

Marian Lech Bednarek, o którego 
twórczości piszę, w swoim teatrze unika 
słów, a przecież jest autorem zbioru wier
szy wydanych w 1991 roku w Katowi
cach pt. "Kawałek życiorysu ”. Nie lubi 
o sobie zbyt wiele mówić, a przecież coś 
zawsze ukrywa w zanadrzu. Szarzyźnie 
niedobczyckiego pejzażu potrafi kilka 
razy w roku /np. z okazji wystaw innych 
malarzy-amatorów czy na konkursach 
fotografików/ dodać kolorów. Dobiera 
sobie patronów: van Gogha, Gombrowi
cza, Kafkę, Różewicza i Eliota - buntow
ników, wyklętych, autorów przejmują
cych alegorii i analiz współczesności. 
Galeria patronów różnorodna i bogata - 
podobnie jak  osobow ość Bednarka. 
Moim zdaniem on sam próbuje kontynu
ować drogę Tadeusza Kantora. Pytanie 
tylko - na ile świadomie?

Trochę buntownik, trochę prowokator 
- zawsze barwny, ciekawy, pilny obser
wator świata. I co nie najmniej ważne: 
potrafi wokół siebie skupić ludzi - podobnych

podobnych sobie zapaleńców, którzy pragną od 
życia czegoś więcej niż tylko nieustają
cej gonitwy za pieniądzem. Jeśli jest tro
chę anarchistą, to buntuje się w imię wi
zji głębszego, bardziej idealnego życia. 
W niedzielę, 1 października o godz. 
18.30 M. L. Bednarek zaprosił swoich 
przyjaciół /i przygodnych gości/ na 
spotkanie z samym sobą: obrazami, au
tokreacjami plastycznymi/np. zakłada
nie różnych nakryć głowy/ i własnymi 
wierszami do “Art Cafe”. Z jego roz
wichrzonej, wielogłosowej poezji, która 
chętnie posługuje się obrazem metafo
rycznym, konkretem i “mocnymi słowa
mi”, po tym wieczorze pozostanie kilka
naście aforystycznych autookreśleń: “je
stem wariatem na miarę niedorozwoju w  
dziele B oga”; /mojej epoce/ “nie chcę 
dotrzymywać kroku na każdym kroku ”; 
“trzeba na wiatraki rzucać się, żeby wiatr 
w iał w dobrą stronę “poezja je s t nieobecna
nieobecna w życiu tych, którzy na nią polu
j ą ”; “nagość - św iat je s t do naga, striptizerka

Koncert, jaki w ub. sobotę odbył się w 
Teatrze Ziemi Rybnickiej dziecięcy Folklo
rystyczny Zespół Pieśni i Tańca “Sobótki” 
z Jankowic dedykował nie tylko rodzicom, 
dzieciom i zaproszonym 
gościom, ale i wszystkim 
pracownikom oświaty z 
okazji Dnia Edukacji Na
rodowej. Obok "So
bótek” wystąpił Zespół 
“Doremi” oraz solistki 
Dominika Machulik i 
Kasia Wieczorek oraz 
Adam Kuśka, uczeń VI 
klasy Państwowej Szko
ły M uzycznej przy 
Ośrodku Szkolno-Wy
chowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Krako
wie. Wykonał on dwa utwory Chopina i 
kompozycję własną. Dzieci nagrodzono rzę
sistymi brawami, zaś zaśpiewana na zakończenie

striptizerka spłyca j ą ”. Wreszcie problem 
ostateczny:
/ . ../żyję w środku huraganu 
/ .../jedyne co nie odlatuje jak kopnięte

w tyłek
to pustka
próbuję z nią tańczyć
ale idzie mi jak po grudzie
tu wszystko idzie ciężko
ludzie już nawet o tym nie mówią
tylko pchają i pchają
można jedynie cudem zamilknąć

siarczyście
i brać przykład z barszczu
czosnku
cebuli
herbaty
i świętej wódki,
która nie cierpi trzeźwych idiotów /.../ 

Wariactwu otaczającego nas świata - 
owładniętego mamoną “cieniami Blake’a 
Carringtona” - przeciwstawia Bednarek 
swoją autoironiczną donkiszoterię. “Wy
machuję tym mieczem duchowym ” - po
wiada nam, współczesnym Sancho Pan
som. I dlatego jest taki sympatyczny oraz 
taki - tu i teraz - potrzebny.

Grzegorz Walczak

zakończenie piosenka “Nasz św iat”wzruszyła wi
downię do łez!

Zespół prowadzony przez Romanę 
Wajdę miał okazję wystąpić również w

Dorsten, niemieckim mieście partnerskim 
Rybnika. Z tego to koncertu pochodzi 
nasze zdjęcie.

Pierwsza zbiorowa wystawa członków rybnickiego koła ZPAP

Artystyczny apel o czystą wodę...
Ludzie chcą, aby było lepiej i ładniej. Od 

tego, aby było lepiej są  samorządy, aby było 
ładniej jesteśm y my - czytamy w katalogu 
pierwszej zbiorowej wystawy powstałego 
niespełna półtora roku temu a zrzeszające
go 31 członków Koła Związku Polskich 
Artystów Plastyków w Rybniku. Wystawa 
“Pejzaż i ekologia ” otwarta w nowych sa
lach wystawowych Muzeum poza wraże
niami estetycznymi daje również asumpt do

przemyśleń na temat degradacji środowiska. 
- Kiedyś malarski pejzaż wprowadzał w 
nastrój pogody, dziś odnajdujemy w nim 
wiele rzeczy niepokojących - powiedział 
obecny na wernisażu prezes Zarządu Okrę
gu ZPAP w Katowicach, wykładowca Aka
demii Sztuk Pięknych w Katowicach Ma
rian Słowicki. Podkreślił on również wagę 
środowiskowej solidarności twórców, 
którzy potrafili się zmobilizować i zaistnieć 
wspólnie w takim wymiarze.
Piętnastu artystów zrzeszonych w rybnic

kim Kole ZPAP prezentuje na wystawie 70 
różnorodnych prac - przedstawień realistycznych

realistycznych i impresyjnych, wykonanych różną 
techniką a prace te łączy wspólna dla wszy
stkich idea - artystyczny apel o czystą wodę 
i powietrze. Przekonują o tym choćby tytu
ły prac: “Ślady destrukcji "Urszuli Berger-

Styczeń, “Umarłe drzew o” Mariana 
Chmieleckiego, ‘‘Szkody górnicze ” Hele
ny Dobrzańskiej-Kasiury, “Krajobraz z  
wiosennym rozdarciem ” Andrzeja Obu
chowicza. Wystawiają również: Maria 
Budny-Malczewska, Zyhdi Cakolli, 
Krzysztof Dublewski, Jan Karwot, Zbi
gniew Mura, Franciszek Nieć, Helena 
Piergies-Chlubek, Józef Sowada, Bogdan 
Szymura, Barbara Wołoszańska-Rak i

Grażyna Zarzecka-Czech.
Nagrodę specjalną ZPAP 8-osobowe jury 

pod kierunkiem Mariana Słowickiego zło
żone z artystów - plastyków, a także przed
stawicieli władz miasta i instytucji kultural
nych przyznało artyście plastykowi Bogda
nowi Szymurze za 3 rysunki z cyklu “Du
sze zwierząt domowych". Cykl, liczący o 
wiele więcej prac, został przygotowany jako 
ilustracje do tomiku wierszy o tym tytule 
autorstwa tegorocznego laureata Honorowej 
Złotej Lampki Górniczej Stanisława 
Krawczyka. Wyboru trzech prac dokonał 
sam artysta i pewnie wybrał dobrze. Rysun
ki, w swojej czarno-białej prostocie, są bar
dzo sugestywne, co podkreślają jeszcze 
wpisane w nie wersy poezji. Bogdan Szy
mura jest absolwentem Wydziału Malar
stwa, Grafiki i Rzeźby ASP we Wrocławiu. 
Oprócz rysunku uprawia malarstwo, grafi
kę, zajmuje się też projektowaniem wnętrz 
oraz witraży. Jego autorstwa jest m.in. dro
ga krzyżowa w kościele w  Przegędzy.

Wernisaż i wystawa, której komisarzem 
jest Maria Budny-Malczewska, a współ
organizatorem m.in. przewodniczący koła 
ZPAP w Rybniku Krzysztof Dublewski, 
może stać się “oknem na świat” dla rybnic
kich, i nie tylko, plastyków. Zostali oni za
proszeni do udziału w wystawie w Ham
burgu, gdzie zaprezentują około 100 prac. 
Organizatorem wystawy jest hamburski 
odpowiednik spółdzielni mieszkaniowej w 
wielkiej, 300-tysięcznej dzielnicy Hambur
ga, a także Konsul Rzeczpospolitej Polskiej 
dr Stanisław Cieśla oraz szkoła Margare
tha-Rothe-Gymnasium, w której hali spo
rtowej prace będą eksponowane od 8 gru
dnia br. _____________________/r/

Kolumny takie znajdują się na elewacji kościoła pod wezwaniem Matki 
Boskiej Bolesnej zwanego “starym”, którego budowę ukończono w 1801 
roku.

Laureat Nagrody Specjalnej ZPAP Bogdan Szymura i jeden z nagrodzonych 
rysunków z cyklu "Dusze zwierząt domowych Zdj.: sol
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Piękno siedzi w ... szczegółach

W Rybniku w wielu obiek
tach zauważyć można elemen
ty stylu neoklasycystycznego. 
Ale tak charakterystyczne ko
lumny posiada tylko jedna bu
dowla. Co to za obiekt i gdzie 
on się znajduje? Prawidłowej 
odpowiedzi proszę szukać na 
tej samej stronie.

L is t   do redakcji

Czym były, czym są, 
czym mogą być 
Rybnickie Dni 

Literatury
W związku z postawieniem problemu 

przyszłości Rybnickich Dni Literatury 
w czasie trwania “Biesiady Literackiej” 
XXVI RDL, spotkań literackich oraz 
zainteresowaniem RDL środowiska li
terackiego Stowarzyszenia Pisarzy Pol
skich - pozwalam sobie przedstawić 
Panu Prezydentowi refleksję programo
w ą o tym: czym były RDL, czym są 
RDL, czym mogą być RDL.

W latach sześćdziesiątych Rybnickie 
Dni Literatury były jedną z trzech naj
ważniejszych imprez literackich w kra
ju, obok Łodzi i Gdańska.

Obok popularyzacji literatury, jakikol
wiek rodzaj nagrody czy nawet wyróż
nienia w konkursie RDL otwierał drogę 
do normalnego debiutu literackiego w 
profesjonalnej prasie literackiej. Taki 
autorytet ówczesnych Dni Literatury 
wynikał z pobytu w RDL tak wybitnych 
pisarzy i poetów jak  np. Julian Przyboś, 
Mieczysław Jastrun, Zbigniew Bień
kowski i inni. Ta tradycja miała dwie 
cechy: popularyzatorską i kreatywną.

Obecne RDL są próbą nawiązania do 
dawnej tradycji, ale obciążenia z lat 
osiemdziesiątych są  zbyt duże i ciążą na 
opinii RDL w środowisku literackim.
Obciążenia te to przede wszystkim gra 

pozorów praktykowana w latach osiem
dziesiątych, gdzie pod nazwą Rybnic
kich Dni Literatury w zasadzie prezen
towano drugorzędne kabarety, gwiazdy 
piosenkarskie i teatry nie zawsze najwy
bitniejszego gatunku. Literatura o wy
sokiej renomie była nieobecna a do tej 
pustki wprowadzono literatów “mier
nych ale wiernych” polityce okresu sta
nu wojennego, głównie z kręgu neo- 
ZLP. Dla zademonstrowania “jedności 
moralno-politycznej” od czasu do cza
su zapraszano jakiegoś zdezorientowa
nego pisarza opozycyjnego.

W roku 1995, podczas XXVI RDL 
nastąpił przełom, wyrażony obecnością 
w dominującej części pisarzy SPP, oraz 
nagrodą przyznaną uprzedniemu laure
atowi “Literackiej Nagrody Solidarno
ści” - Stanisławowi Krawczykowi.
Ten fakt umożliwia restytucję prestiżu 
RDL i udział w przyszłości wybitnych 
pisarzy współczesnych.
Czym mogą być Rybnickie Dni Litera
tury?
1. Imprezy towarzyszące
W moim przekonaniu należałoby zrezy
gnować z kosztownej prezentacji pro
blematycznych teatrzyków i kabaretów, 
natomiast zaprezentować imprezy ści
ślej związane z samą literaturą tj. kaba
ret literacki, piosenkę poetycką teatr 
eksperymentalny, a przede wszystkim 
wystawy książek zapraszanych autorów 
oraz kiermasz książek.
2. Konkurs literacki
Aktualnie prezentowany konkurs ama
torski należałoby zamienić na otwarty 
konkurs literacki o charakterze ogólno
polskim , z w ysokim i nagrodam i w

trzech podstawowych dziedzinach: po
ezją  opowiadanie, esej literacki. Do jury 
należałoby zaprosić najwybitniejszych 
pisarzy o ustalonym autorytecie w skali 
ogólnopolskiej. N agrodzone utwory 
powinny być wydane przez wydawnic
two posiadające dystrybucję w skali kra
ju, tak aby te utwory dotarły do czytel
ników w kraju, a przede wszystkim do 
prasy literackiej, kulturalnej, a zwła
szcza do wpływowej krytyki. W regula
minie konkursu powinno być zobowią
zanie w kwestii nagród i wydania książ
ki.
3. Spotkania autorskie
W tej kwestii spotkania autorskie XXVI 
RDL zostały zorganizowane sprawnie i 
powinny pozostać na tym samym pozio
mie.
4. Sympozjum literackie
Aby zagwarantować odpowiednią ja
kość intelektualną RDL zamiast “Bie
siady Literackiej”, powinna odbyć się 
dyskusja na wybrany temat uprzednio 
ustalony, z zamówionymi co najmniej 
dwoma referatami wprowadzającymi 
wybitnych autorów z danej dziedziny 
/eseistów, krytyków, uczonych/.
5. Forma prezentacji
W XXVI RDL zaprezentowano koncep
cję rotacyjnego prezentowania poszcze
gólnych środowisk literackich, zaczyna
jąc od gdańskiego. Forma ta jest cenna 
w aspekcie popularyzatorskim. Gdyby 
została uzupełniona o wybitne osobisto
ści w aspekcie kreatywnym, biorące 
udział w jury konkursu literackiego /2/ 
oraz sympozjum /4/- moglibyśmy auto
matycznie uzyskać możliwości realiza
cji dwu aspektów równocześnie. Przy 
rotacyjnym charakterze prezentacji śro
dowisk regionalnych - stałą pozycję o 
znaczeniu ogólnopolskim  /2,4/ jako 
“twardy rdzeń” RDL o charakterze in
telektualnym.

W ten sposób - jak się wydaje - była
by możliwość odbudowy tradycji Ryb
nickich Dni Literatury z najlepszego 
okresu.
Uwagi końcowe
N ajw ażniejszą kw estią w programie 
odbudowy prestiżu RDL, wg powyższej 
koncepcji jest pozyskanie zaufania naj
wybitniejszych autorytetów literackich 
w kraju. Zaufanie to można uzyskać tyl
ko poprzez rekomendacje, wydane przez 
pisarzy ze środowiska katowickiego, 
cieszących się zaufaniem innych środo
wisk. Dotychczasowe próby dotarcia do 
wybitnych pisarzy bez tej rekomendacji 
- jak przypuszczam - kończyły się fia
skiem ze strony organizatorów.

Stan dzisiejszy jest taki, że dotychcza
sowi suflerzy literaccy RDL uwikłani w 
polityczne role z lat 80. utracili zaufa
nie środowisk opiniotwórczych, zwła
szcza Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Wybór literackich współpracowników 

programujących zawartość RDL jest 
więc kluczem do powodzenia tej impre
zy na przyszłość.

Łączę wyrazy szacunku 
Stanisław Piskor

Od redakcji:
List Stanisława Piskora jest głosem 

w dyskusji na temat kondycji i przy
szłości Rybnickich Dni Literatury. 
Czekamy na kolejne wypowiedzi.

GAZETA RYBNICKA, TEL . 28 8 2 5

"Sobótki " na scen ie



DUŃSKIE DOŚWIADCZENIA
Uwaga, uwaga! Za jedyne 150 złotych możesz spędzić tydzień 

pełen atrakcji za granicą: poznasz prywatne życie duńskiej ro
dziny, życie miasta od przedszkola, przez lekcje w szkołach, po 
dom starców.

Złożysz wizytę na ratuszu, odwiedzisz 
nowoczesny młyn i fabrykę śmigieł do 
wiatraków - poznasz historię, kulturę i

dzień powszedni kraju, w którym nawet 
krowa jest nieprzeciętna, bo daje półtora 
tysiąca litrów mleka więcej niż inne i 
wcale się nie dziwi, że jej pan znakomi
cie włada angielskim, choć na co dzień 
chodzi w gumiakach uwalanych gnojem.

M. in. takie atrakcje przeżywała w 
dniach od 9 do 17 września br. 46-oso
bowa grupa uczniów I  LO im. Powstań

ców Śląskich w Rybni
ku w ramach trwającej 
od pięciu lat współpra
cy z duńską szkołą w 
Lunderskov. Wymia
na młodzieży zakłada 
rewizyty młodych Duń
czyków wiosną i wtedy 
oni zamieszkają u ro
dzin sw oich gości z 
Rybnika oraz poznają 
blaski i cienie życia w 
Polsce.

Spośród innych atrak
cji pobytu rybnickich 
licealistów w Danii wy
mieńmy: zw iedzanie 
muzeum w Kolding 
/przykład łączenia no
woczesnej technologii 
oraz pietyzmu dla za
bytków/, żywego skan
senu w najstarszym w 
Danii mieście Ribe, sta
rego miasta w Hader
slev, gdzie wyremonto
wane zabytki oddaje się 
wiele poniżej ceny re
montu lokatorom, aby 
nie niszczały.

A co sprawiło największą frajdę mło
dzieży? “Legoland” czy szeroka na 3 ki
lometry plaża wyspy Roemoe? Wygrane 
mecze piłki nożnej i koszykówki z duń
skimi rówieśnikami czy tańce z hołubca
mi w  rytmach szkockich i amerykańskich

Jakub K ow alczyk z rogam i

amerykańskich? Może skok ze sceny w roztańczo
ny tłum /ponoć ten “stage diving” w naj
bliższym czasie stanie się dyscypliną 
olimpijską/ albo namiętne przekraczanie 
granicy duńsko-niemieckiej w granicznej 
miejscowości - ku zgrozie straży celnych? 
Nowe przyjaźnie czy przymiarka do ro
gów Wikinga? Dla każdego coś innego, 
ani chwili nudy.

Tylko anglistka Bożena Stankiewicz 
upiera się /choć nie do końca/, że chodzi
ło o sprawdzenie siły własnego języka... 
i chyba nie było z tym źle, skoro gospo
darze z gośćmi długo nie chcieli się roz
stać przed odjazdem rybniczan do Pol
ski. Mniej zasobnym uczniom część ko
sztów wycieczki pokrywali sponsorzy 
/na których czekają sympatyczne dowo
dy wdzięczności/. A pięcioletnia współ
praca polsko-duńska, której fundamen
tem jest znajomość języka angielskiego, 
zatacza szersze kręgi. Dzięki niej uzupeł
niono wyposażenie szkoły życia w Ryb
niku i Żorach oraz stworzono ośrodek dla 
dzieci niepełnosprawnych w Milówce 
/Beskid Żywiecki/. /gw/

Licealiści z R ybnika w R ibe - pieczołow icie zachow a
nym  najstarszym  m iasteczku w D anii - p rzed  dom em  
datowanym  na 1636 rok

Jak znaleźć 
mieszkanie?

c.d. ze strony 1

piętrze. Na pierwszym mieszka rodzina, 
która opiekuje się kamienicą w imieniu 
właściciela. Tak, jest mieszkanie, ale 
duże, pięć pokoi. Bezdzietne małżeń
stwo w tylu pokojach? Nie, właściciel 
się nie zgodzi. Odpowiedź nadchodzi po 
tygodniu - nie zgodził się. Trzecia ka
mienica - znów puste okna na całym 
piętrze. Właścicielka osiągalna jest w 
sklepie obok. Tak - mieszkanie jest wol
ne, ale standard bardzo niski. Niski - to 
znaczy jaki? No, ubikacja jest na ze
wnątrz.

Następna kamienica - wolne dwie kon
dygnacje. Niestety, dla firm na biura. To 
nic, że sto ją  puste od lat, bo jakoś żadna 
firma nie chce zrobić sobie biura na trze
cim piętrze w starej kamienicy. Właści
cielowi to zupełnie nie przeszkadza i 
napływ stałej gotówki wynikający z 
wynajęcia mieszkania go nie interesuje 
wobec wyimaginowanych kolosalnych 
zysków z założonego kiedyś być może 
biura.

Kamienica kolejna - tym razem udaje 
się wywalczyć oglądanie lokali. W su
mie wolne są cztery mieszkania - dwa 
na poddaszu, dwa na drugim piętrze. Jest 
tylko mały problem - mieszkanie trzeba 
by zaadaptować, wcześniej były tu biu
ra. Nie ma łazienki, kuchni. Łącznie z 
odnowieniem, uzupełnieniem podłączeń 
gazowych i elektrycznych trzeba by 
mieć ok. 50-70 mln zł aby tam zamie
szkać. Nie ma przy tym pewności, że da 
się tę sumę “odmieszkać” lub wyegze
kwować od właścicieli.

Dzięki znajomym udaje się znaleźć 
kolejny lokal - też w kamienicy. Wła
ścicielka wydaje się ugodowa i przychyl
nie nastawiona. Wcześniej też mieszka
ła tam rodzina, więc o adaptację można

się nie martwić. Zobaczyć można na
tychmiast. Trzy duże pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarnia - i to są jedyne plusy 
tego mieszkania. Na dwa balkony lepiej 
nie wchodzić, bo się zawalą, nad oknem 
w reprezentacyjnym pokoju widać ce
gły, bo w dachu jest dziura i się leje, 
dziwne płyty zasłaniają dziury w sufi
cie, rozkręcone rury pod zlewem są za
rdzewiałe, nie ma piecyka ani kuchni, 
tapety odchodzą na każdej ścianie, po
wyrywane kontakty. Remont pochłonął
by jakieś 50 mln złotych. Proponowane 
opłaty są raczej korzystne. Im dłużej jed
nak prowadzone są rozmowy, tym gor
sze są warunki wynajęcia. Właścicielka 
żąda 5 mln kaucji, żeby “gorzej nie zde
wastować” /w tym mieszkaniu nic gor
szego nie da się zrobić/, nie chce mel
dować, itp. komplikacje.

W ogłoszeniach jest kilka ofert mie
szkań w kamienicach. Niestety wyłącz
nie do sprzedania, a ceny sięgają 600 
mln. W Rybniku istnieje Zrzeszenie 
Właścicieli Nieruchomości. Teoretycz
nie oni powinni wiedzieć najlepiej czy 
są jakieś wolne mieszkania czy nie. No 
i w iedzą - żadnych wolnych lokali. No, 
chyba, że ktoś umrze. Jest jedno mie
szkanie, ale przeznaczone na działalność 
handlową. 13 administrowanych przez 
Zrzeszenie domów jes t zasiedlonych 
kompletnie. Dużo lokatorów mieszka z 
wyrokami, od lat nie płaci czynszów, ale 
niestety nie ma na nich siły. Zresztą gdy
by nawet w kamienicy zamieszkałe było 
tylko jedno mieszkanie - Zrzeszenie nie 
może w żaden sposób pomóc osobie 
szukającej lokalu, jeśli właściciel nie
ruchomości nie życzy sobie lokatorów.

5 lat czekania i 40 spłacania 
Z mieszkaniami w blokach wcale nie 

jest lepiej. Górnicza Spółdzielnia Bu
downictwa Mieszkaniowego w Wodzi
sławiu ma praktycznie wolny cały blok 
w Niedobczycach. Mieszkanie można 
tam otrzymać w trybie lokatorskim. 
Wtedy trzeba wpłacić na początku 108 
mln, co miesiąc płaci się czynsz powy
żej 2 mln i spłaca kredyt też powyżej 1 
mln przez 40 lat. Łatwo policzyć ile

mieszkanie wtedy jest warte. Poza tym 
blok “stoi na szkodach górniczych” i 
nawet nie wiadomo, czy przez 40 lat 
będzie się w nim mieszkać.

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
nowych mieszkań nie ma. Nadbudowa
ny jest co prawda blok, ale tylko o pod
dasze i jest to samotny rodzynek. Mie
szkanie można było kupić, a kosztowa
ło 6 mln za metr kwadratowy. Poza tym 
oddawane było w stanie surowym, tzn. 
na podłodze wylewka, bez piecyka, ku
chenki, wanny, itp. Chętnych na razie 
nie było.

Ofert sprzedaży mieszkań jest wiele - 
ale ceny sięgają cen mieszkań w  kamie
nicach. Lokali do wynajęcia nie ma. 
Nikogo nie interesuje zarabianie, albo 
chcą zarabiać zbyt wiele. Właścicielka, 
która kupiła m ieszkanie dla syna na 
przyszłość za wynajęcie zażądała czte
rech i pół miliona. Na taką sumę złożył 
się czynsz, spłata kredytu i własny za
robek. Poza jeszcze zaledwie kilkoma 
równie nierealnymi propozycjami, na 
rynku nie ma nic.

Na uzyskanie mieszknia komunalne
go też trzeba czekać. Miasto ma ok. 4,7 
tys. m ieszkań pod swoim zarządem. 
Wszystkie są zasiedlone. A kolejnych 
wniosków o przyznanie mieszkań już 
teraz w Wydziale Lokalowym jest 1,1 
tys. Czas oczekiwania przewidywany 
jest na 5 lat. Wiele osób zajmujących 
mieszkanie komunalne ma już zasądzo
ne wyroki o eksmisję. Realizacja ich 
nastąpi w najbliższym czasie po zaadap
towaniu na lokale socjalne budynków 
przy ulicy Żwirowej w Rybniku.

Jakimś wyjściem z sytuacji jest mie
szkanie na dziko - bez meldunku w mie
szkaniu wynajmowanym przez życzli
wych znajomych. Wtedy nie można nie
stety odbierać przesyłek poleconych z 
poczty i chodzić do osiedlowej przycho
dni. Nie ma też szansy na stałą pracę i 
drży się przy każdym dzwonku do drzwi. 
No i nie trwa to oczywiście wiecznie.

Aneta Twaróg

UCZNIOWIE PISZĄ  Chciałam 
poznać ten kraj...

W ub. niedzielę zakończyła swoją wi
zytę w Rybniku grupa młodzieży nie
mieckiej z Hildesheim.

Jej pobyt w  naszym mieście związany 
z trwającą już od kilkunastu lat wymianą 
między tamtejszym liceum - Marienschu
le i rybnickim LO ss. urszulanek. Nie
mieckie licealistki przebywały w Polsce 
12 dni, w czasie których zwiedzały, ucze
stniczyły w różnego typu spotkaniach i 
po prostu - poznawały nasz kraj.

Tuż przed ich wyjazdem udało nam się 
zadać im kilka pytań...
- Co spowodowało, ze zdecydowałyście 
się na przyjazd do Polski?
- Chciałam poznać ten kraj, ludzi tu mie
szkających i ich kulturę.
- Myślę, że odwiedzanie innych państw, 
zawieranie nowych znajomości jest bar
dzo interesujące. Dlatego właśnie przy
jechałam tutaj.
- Będąc w Polsce m ieszkałyście w do
m ach waszych korespondentek. Jakie  
m acie spostrzeżenia z pobytu w polskich  
rodzinach?
- Myślę, że polskie rodziny są miłe i go
ścinne...
- Tak, ludzie są bardzo serdeczni. Odczu
łam, że jestem tu mile widziana. Polki 
oprócz tego są bardzo dobrymi kuchar
kami. Otrzymywałyśmy mnóstwo jedze
nia, a wszystko było takie pyszne... Tak 
dobrze mnie karmili, że omal nie pękłam!
- Mnie zaskoczyła ogromna troska o go
ści. Wydaje mi się, że rodziny tutaj są 
bardziej gościnne niż u nas.
- Wasz przyjazd tutaj m iał na celu przede 
wszystkim  poznanie naszego kraju, dla
tego też dużo zwiedzałyście. Czy było coś, 
co wam się szczególnie podobało?
- Kraków i Sztolnia Czarnego Pstrąga w 
Tarnowskich Górach.
- Tak, Kraków jest bardzo piękny. Szczególnie

Szczególnie podobał mi się zamek na Wawelu 
i tamtejsze groby królów.
- Na mnie ogromne wrażenie wywarł 
Oświęcim. Historia tego obozu bardzo 
mnie interesuje. Pobytu tam na pewno 
nigdy nie zapomnę...
- W  czasie pobytu w naszym mieście mia
łyście również okazję spotkać się z pre
zydentem  Rybnika. Jakie są wasze wra
żenia z tej wizyty?
- Uważam pana prezydenta za bardzo 
miłego i wesołego człowieka. Wizyta u 
niego podobała mi się.
- Spotkanie było zabawne, ale również 
bardzo interesujące. Dowiedziałam się 
wielu ciekawych rzeczy o Rybniku, o 
przemianach w nim zachodzących. Dzię
ki temu lepiej poznałam to miasto.
- Zbliża się pow oli m om ent waszego wy
jazdu. Jaki obraz naszego kraju, Pola
ków, p o lsk ie j m łodzieży zabierzecie z 
sobą do N iem iec?
- Moje wrażenia są bardzo pozytywne i 
takie będą też zapewne wspomnienia stąd.
- Choć nie znam wszystkich Polaków, to 
ci, których poznałam, wzbudzili we mnie 
bardzo dobre odczucia. Wydaje mi się, 
że mają w  sobie więcej szacunku i uprzej
mości niż ludzie innych narodowości.
- A  polska m łodzież... ?
- Jest trochę inna. Zauważyłam, że mło
dzi tutaj znacznie częściej chodzą do ko
ścioła, są bardziej wierzący. Oprócz tego 
są bardziej grzeczni w stosunku do star
szych...
- No, i ubierają się trochę inaczej niż my.
- D ziękuję bardzo za rozmowę i życzę 
szczęśliwego powrotu.

Ewelina Solich
Odpowiedzi gości tłumaczyła 

Agnieszka Szkatuła

“APOLLO”
13 października, godz. 15.30, 17.00;
14 października, godz. 15.30; 15 paź
dziernika, godz. 15.30, 17.00; 16 - 19 
października godz. 16.30 - “ŚPIĄCA 
KRÓLEWNA” /USA/
13 października, godz. 19.15,14 paździer
nika, godz. 17.00,15 października, godz. 
19.15 - “WALECZNE SERCE” /USA/
16 - 19 października, godz. 19.00 - 
“MŁODE WILKI” /pol./

DKF “EKRAN” przy TZR
16 października, godz. 19.00 - “KURKA 
RIABA”, reż. A. Konczałowski /ros-franc./ 
wstęp za karnetami oraz kartami wstępu

“PREMIEROWE” przy TZR
17 -18  października, godz. 17.00,19.00, 
“SZKLANA PUŁAPKA III” /USA/, cena 
4,50 zł

“WRZOS” - Niedobczyce
15 października, godz. 17.00 - “INTE
LIGENT” /USA/

“ZEFIR” - Boguszowice 
13 października, projekcje dla SP 18: 
“KRÓLESTW O ZIELO N EJ PO LA
NY”, “GŁUPI I GŁUPSZY”
15 - 19 października, godz. 17.00, 
19.00, “SZYBCY I MARTWI” /USA/

Imprezy
Teatr Ziemi Rybnickiej

13 października, godz. 9.00 - Spotka
nie nauczycieli z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, impreza zamknięta
14 października, godz. 12.30 - Uroczy
ste nadanie Zespołowi Szkół Prywat
nych w Rybniku imienia Generała Wła
dysława Andersa, impreza zamknięta

Estrada
Teatr Ziemi Rybnickiej 

15 października, godz. 18.00 - POKAZ 
MODY firmy Classic z Wodzisławia Śl., 
cena 10,00 zł

Teatr Ziemi Rybnickiej 
16 października, godz. 8.30, 10.00, 
11.30 - “DROGA - JA - PRZEPISY”, 
program  specjalny Teatru Edukacji 
Dzieci i Młodzieży z Wrocławia, cena 
4,00 zł

Teatr Ziemi Rybnickiej
19 października, godz. 18.00 - KON
CERT SY M FO N ICZN Y  O rkiestry  
Symfonicznej FILHARMONII ŚLĄ
SKIEJ w Katowicach, soliści: Tamara 
Granat i Waldemar Malicki - forte
pian, dyrygent: Phillipe de Chalenar / 
Francja/, w programie: muzyka francu
ska, cena 8,00 zł

Muzeum - Stary Ratusz
Wystawa stała pt. “Rybnik - moje mia
sto” - czynna /z wyj. poniedziałków/ od 
10.00 do 14.00, w  środy od 10.00 do 
18.00, w niedziele od 14.00 do 18.00, 
wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Biblioteka Miejska - ul. Szafranka 
Wystawa dorobku artystycznego rybnic
kich nauczycieli z okazji Jubileuszu 
ZNP

Art Cafe - ul. Sobieskiego
Wystawa obrazów Mariana L. Bed
narka

Restauracja “Olimpia” - Kamień 
Piątek, 13 października od 20.00 do 
2.00

Mała Scena Rybnicka 
Sobota, 14 października od 20.00 do 
2.00

Kino “Apollo”
Sobota, 14 października od 20.00 do 
2.00 /gw/
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Na nasz Wielki Konkurs Wakacyjny wpłynęło sporo prac, w 
których nasi czytelnicy opisują swoje przygody i przeżycia w kra
ju i zagranicą. Po przeczytaniu wszystkich prac redakcyjne jury
przyznało nagrodę pani H a l in i e  W ie k ,  mieszkance Hambur
ga, a naszej wiernej czytelniczce. Doceniliśmy poczucie humoru 
pani Haliny i lekkość z jaką opisała swoje, wcale przecież nie ra
dosne przeżycia. Nagrodę w postaci wydawnictwa albumowego 
wyślemy pocztą.

WIELKI KONKURS WAKACYJNE ROZWIĄZANY

CIEKAWOŚĆ ŚWIATA 
CZY OBAWA 

PRZED NIEZNANYM?
Na przekór w spaniałym  przeży

ciom, jakich  doznaliśm y podczas te
gorocznych w akacji na w ybrzeżu Co
sta B lanca w H iszpanii i m im o, że 
skreśliłam  już  pierwsze zdania na ten 
temat - porzucam ten pomysł, bo czu
ję , że m uszę opow iedzieć o innym  
naszym urlopie, a m ianowicie o tym 
spędzonym zeszłego lata w Polsce. 
Zupełnie przypadkowo trafiliśm y w 
jednej z polskich gazet wydawanych 
w H am burgu na og łoszen ie , iż na 
sp ragnionych  ciszy  i w ypoczynku  
m ieszkańców wielkiego m iasta czeka 
w małej m iejscow ości kaszubskiej 
dom, położony w pobliżu m alow ni
czego jeziora , a ponadto dysponują
cy w szelkim i w ygodam i, z których 
m ieszczuchy  n ie rezy g n u ją  naw et 
podczas wakacji.

M ąż mój, który kocha jez io ra , a 
sw oje najlepsze lata /!/ spędził na 
wiosłowaniu, żeglowaniu i śpiewaniu 
/? /, zapalił się bardzo do tej idei. 
W krótce też udało nam się wszystkie 

sprawy organizacyjne załatw ić. N a
szedł pierw szy dzień w akacji - no i 
ruszyliśmy. W raz z nami “popłynęła” 
fala turystów , udających się w  różne 
strony Polski. Tym razem  znieśliśm y 
blisko czterogodzinne czekanie na 
wjazd do kraju z niezw ykłą pogodą 
ducha i dużą dozą cierpliwości; jecha
liśmy przecież na wakacje!

Przybyw szy na m iejsce stw ierdzi
liśmy z przyjem nością, że obiecyw a
ny “Zakątek szczęścia” nie okazał się 
li tylko sloganem  reklam owym . Zo
baczyliśm y zadbany, im ponujący ar
chitektonicznie dom, wokół którego 
rozciągał się wypielęgnowany ogród. 
Ale cóż to znaczyło w porównaniu z 
bogactwem i różnorodnością krajobrazu

krajobrazu, który nas otaczał! W oda w jeziorze 
była czysta “jak  łza” i ciepła, gołym 
okiem dostrzegaliśmy ławice ryb... Mąż 
mój aż klaskał w dłonie z zachwytu. 
Dzieciom i mnie odpowiadało to nie
skrępowanie i swoboda, gdyż w pobli
żu nas kręciło się tylko paru wczaso
wiczów, którzy zamieszkiwali, lub też 
wynajmowali te pozostałe siedem do
mów zgrupowanych wokół jeziora. Nie 
licząc krowy “Mućki”, która nieustan
nie towarzyszyła nam na plaży, mieli
śmy ten zakątek wyłącznie dla siebie. 
Umieliśmy to docenić - my, którzy zna
my wprost zatłoczone przez zbieraczy, 
spacerow iczów  i sportow ców  tzw . 
m iejsca zielone lub rekreacy jne w 
Niemczech Północnych. Tutaj wszyst
ko wydawało się być znakomite i po 
prostu bajkowe. Nawet nasz pies, który 
zna spacery prawie tylko na smyczy, 
poczuł ten podmuch wolności, zorien
tował się, że może brykać i szalał tak 
już do końca wakacji.

Następnym miłym punktem urlopu 
był fakt, że za parę dni dojechać mieli 
moi rodzice z bratem, których zaprosi
liśmy do wspólnego spędzenia waka
cji. Dzień przed ich przyjazdem przy
darzyło nam się przykre zdarzenie, 
które było punktem  wyjściowym do 
dalszego przebiegu naszych wakacji na 
Kaszubach. Stwierdziliśmy mianowicie 
ordynarne włamanie do naszego samo
chodu, który stał sobie zaparkowany we 
wiacie przed domem. Zrobiło nam się 
jakoś nieswojo, gdyż była to osada li
cząca zaledwie parę dusz i w najbliż
szej odległości nikt nie dysponował te
lefonem, a i autobus, którym można by 
się było dostać do miasteczka zatrzy
mywał się w naszej miejscowości trzy 
razy w  tygodniu. Mieliśmy niestety pecha

pecha, bo samochód nasz został tak moc
no uszkodzony przy próbach urucho
mienia motoru, że i nam samym /choć 
oryginalnym kluczem! / nie udało się go 
zapalić. Zdawaliśmy sobie sprawę, że 
włamaniem tym zajęli się, o zgrozo, źle 
wyszkoleni złodzieje. Niestety następ
ną logiczną m yślą z naszej strony było 
podejrzenie, że to jest ICH pierwsze 
podejście. Następne “uderzenie” pew
nie będzie lepiej przygotowane, a może 
nawet przeprowadzone przez bardziej 
doświadczonych kolegów po fachu. I 
nagle zrobiło nam się na tę myśl gorą
co, bo perspektywa spania w aucie lub 
w  jego pobliżu wydawała nam się tak 
absurdalna, jak  i niebezpieczna. Nie 
mogliśmy niestety nic innego zrobić, 
jak  tylko odczekać przyjazdu rodziców. 
Aczkolwiek cieszyliśmy się ze spotka
nia z nimi, to jednak zapanowała w  nas 
pewna bezradność, rozgoryczenie, a 
naw et zniechęcenie do całego tego 
przedsięwzięcia. Oczywiście zgłosili
śmy ten niemiły fakt policji; panowie 
policjanci /a przybyło ich na spisanie 
protokołu aż pięciu plus pies/ byli bar
dzo sym patyczni, “ takie napraw dę 
swojskie chłopaki”, co to człowiekowi 
niczego nie odm ów ią/!/.

Dni mijały i wszystko układało się 
nad podziw dobrze. Jedynie noce spę
dziliśmy bardzo czujnie i zawsze w 
obawie przed jakim ś złym w ydarze
niem. Pamiętam jak  nasłuchiwaliśmy 
odgłosów z daleka, a w tej niesamowi
tej ciszy każdy szelest wydawał nam się 
złowrogi, toteż zrywaliśmy się z łóżek, 
wyciągaliśmy pałki spod poduszek i 
ruszaliśmy “z duszą na ramieniu” na 
obserwację terenu. Podczas dnia baga
telizowaliśmy całą sprawę i to nasze 
nocne czuwanie wydawało nam się lek
ko przesadzone; świat był przecież taki 
piękny i spokojny...

Wakacje nasze zbliżały się ku koń
cowi i prawie byliśmy radzi, że tak 
dzielnie udało nam się obronić naszą 
ciężko zapracowaną własność na kół
kach. Został nam jeszcze tylko ten ter
min naprawy w warsztacie Mercedesa, 
który udało nam się tak szybko otrzy
mać. Oddaliśmy nasze auto w ręce fa
chowców i muszę przyznać, że głębo
ko odetchnęliśmy na widok żelaznych 
bram i innych elektronicznych zabez
pieczeń, w które wyposażony był ów 
zakład. Cieszyliśmy się, że oto spędzi
my pierwszą naprawdę spokojną noc i 
wreszcie jedyny raz bez tej okropnie 
twardej pałki pod poduszką.

Jakim szokiem  dla nas okazała się 
nazajutrz w iadom ość, że nasz pilnie 
do tej pory strzeżony sam ochód “od
płynął” poprzedniej nocy w  siną  dal! 
Nie mogliśmy przeboleć naszej naiw
ności, naszej n ieostrożności, ale w 
końcu trzeba się było osw oić z tym 
faktem, że oto zostaliśm y gdzieś głę
boko w Polsce z całym  m ajdanem  i 
jednym  małym fiatem  - dorobkiem  
m oich rodziców. M usieliśm y jeszcze 
jechać na Śląsk, do Rybnika, gdzie 
czekały nas sprawy innej natury do 
uregulowania.

Gdyby okoliczności tego nie były 
takie sm utne, to naw et jako  bardzo 
w eso łą  określiłabym  n aszą  podróż 
przez ca łą  Polskę pożyczonym  z ser
w isu M ercedesa dw unastoletnim  po
lonezem.

M inął ju ż  rok od tego zdarzenia, 
które jak  sądzę, nabrało z perspekty
wy czasu innych w ym iarów . Z aga
dnięta przez paru niem ieckich znajo
mych o m ożliw ości spędzenia w aka
cji w P o lsce , odpow iadam  z n ie
zmiennym optym izm em: “Zachęcam  
wszystkich do podróży, w Polsce je s t 
przepięknie i relaksow o, ale... bardzo 
proszę uważać na siebie i swoje m ie
nie”.
K TO W IE CO B ĘD Z IE  S IL N IE J
SZE: CIEKAW OŚĆ ŚW IATA CZY 
T EŻ  O B A W A  P R Z E D  N IE Z N A
NYM ?

H alina W iek

R ozpoznaj się  na zdjęciu!

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym we wtorek 10 paź
dziernika przy światłach na ul. Hallera i zgłosi się w naszej redakcji, otrzyma 
publikowaną w gazecie fotografię oraz drobny prezent. Będzie to litr 100-pro
centowego soku owocowego. Zapraszamy do zabawy!

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00.
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Odznaczenia ZNP
W piątek 6 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

odbyła się sesja naukowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 
90-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wcześniej w  ramach obchodów rocz
nicy zorganizowano wystawę prac nauczycieli

nauczycieli - twórców, jako próbę wskrze
szenia sekcji ZNP - "Słowem i barwą"  
prowadzoną przed laty m.in. przez J. 
Podlodowską.

Referaty wygłoszone na sesji nauko
wej wskazywały na osiągnięcia nauczy
cieli, ich wpływ na budowę tożsamości 
kulturowej, jak również rolę jaką odgry
w a ją  na Ziemi Rybnickiej. Na uroczy
stości obecnych było ponad stu nauczy
cieli, dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
emeryci.

 Kronika policyjna 
Wolno-ć przy Wolnej?...

Przy ulicy Wolnej w Rybniku-Ligocie do
konano w ubiegłym tygodniu kilku kradzie
ży. Czyżby złodzieje upodobali sobie to 
miejsce? Najpierw z wtorku na środę 4 paź
dziernika nieznani sprawcy okradli tamtej
szy kiosk z chemią gospodarczą, zabierając 
szampony, proszki, dezodoranty i perfumy 
o łącznej wartości 1200 złotych. Następnie 
z piątku na sobotę 7 października nieznani 
sprawcy skradli tam 10 worków ziemnia
ków oraz dwa kosze plastikowe o łącznej 
wartości 180 złotych. Tej samej nocy rów
nież ze znajdującego się nieopodal stawu 
spuszczono wodę po czym zrabowano około 
500 kilogramów karpia za około 2500 zło
tych. Natomiast następnego dnia w sobotę 
7 października z kościoła parafialnego pod 
wezwaniem św. Wawrzyńca w Ligocie znaj
dującego się również przy ulicy Wolnej, trzej 
młodociani sprawcy podjęli próbę włama
nia się do skarbonki. Jednego ze sprawców 
rozpoznano: był nim 14-letni mieszkaniec 
tamtejszej okolicy.

Szkoła w Chwałęcicach 
Z 3 na 4 października nieznani sprawcy wła
mali się do budynku SP nr 27 w Chwałęci
cach. Złodzieje weszli do środka przez nie
domknięte okno, po czym wyłamali drzwi 
od zaplecza i skradli telewizor i wideo o 
wartości 1800 złotych.

Złodziejski podkop
W nocy z 1 na 2 października w Boguszo
wicach przy Placu Żołnierzy nieznany z 
nazwiska złodziej wykonał wykop pod jed
nym z tamtejszych garaży. Następnie przez 
dziurę wczołgał się do środka, skąd skradł 
dwa silniki spalinowe warte 500 złotych.

Znowu “Ruch”
W ubiegłym tygodniu okradziono na tere
nie Rybnika trzy kioski “Ruchu”. W ponie
działek 2 października włamano się do kio
sku przy ulicy Mikołowskiej, zaś trzy dni 
później okradziono kiosk przy ulicy Rey
monta. Złodzieje zabrali wtedy papierosy, 
rajstopy, czasopisma, proszki do prania i jak 
zawsze w tego rodzaju kradzieżach - papie
rosy. Natomiast w piątek 6 października zło
dziej wybił szybę w kiosku przy ulicy Raci
borskiej, skąd skradł dwie książki i gazetę.

Mercedes w rowerzystę 
W piątek 6 października przy ulicy Wyzwolenia

Po sesji 15 osób uhonorowano złoty
mi odznakami ZNP przyznawanymi 

przez Zarząd Główny 
w Warszawie, a trzy
dziestu siedmiu oso
bom wręczono zegarki 
z w ygraw erow anym  
napisem z okazji 25 lat 
p rzy n a leżn o śc i do 
ZNP.

Oprócz tego po raz 
pierwszy w  tym roku 
przyznano medal - Zasłu
żony dla Oświaty Ryb
nickiej. Mogą go otrzy
mać nie tylko pedagodzy, 
ale też menadżerowie czy 
pracownicy administra
cji. Wśród wyróżnionych 
w tym roku sześciu osób 
znalazł się też wiceprezy
dent Jerzy K ogut

/a/

Witamy Was 
w ten szczególny dzień 

trochę inaczej 
niż na przykład wczoraj 
dzisiaj kwiaty pachną 

dla Was mocniej 
i jest tak uroczyście, radośnie 

bo dzisiaj Wasze święto 
więc składamy Wam 

najserdeczniejsze życzenia 
i życzymy w tym dniu 

Dniu Nauczyciela 
wszystkiego najlepszego

Jan ina  Boguń-Lecha

Wyzwolenia kierujący samochodem mercedes, po
trącił 38-letniego rowerzystę, który nagle 
wjechał pod nadjeżdżający samochód. Ro
werzysta doznał ogólnych potłuczeń i po 
udzieleniu pomocy lekarskiej został zwol
niony do domu. W stosunku do obu spraw
ców wypadku istnieje podejrzenie o spoży
cie alkoholu. Sprawa w toku.

Rabunek
W piątek 6 października około godziny 
18.30 dwóch nieletnich /16 i 17 lat/ doko
nało zuchwałej kradzieży torebki z doku
mentami i portfelem oraz reklamówki z za
kupami. W pościg za złodziejami pobiegło 
dwóch policjantów. Zatrzymali oni rabusiów 
z łupem w parku "Bukówka".

Wymuszał pieniądze 
W ubiegłą niedzielą 8 października patrol 
policyjny zatrzymał po pościgu przy ulicy 
Śląskiej w Chwałowicach 15-letniego ro
werzystę, który pobił młodszego kolegę, 
chcąc wymusić od niego pieniądze i papie
rosy.

Kierowca się powiesił
W sobotę 7 października o godz. 18.30 w 
Dębieńsku, kierowca żuka potrącił ze skut
kiem śmiertelnym 46-letnią kobietę. Następ
nie kierowca popełnił samobójstwo w po
bliskim lesie.

Idzie zima - kradną węgiel
W sobotę 7 października pewien “bojący 
się mrozów” mieszkaniec Wodzisławia Śl. 
skradł mieszkańcowi Rybnika książeczkę 
węglową z asygnatą na 8 ton węgla o war
tości 1440 złotych.

Osiem prosiąt
W nocy z 4 na 5 października pewnemu 
gospodarzowi w Bełku nieznani sprawcy 
wykradli z chlewika 8 sztuk prosiąt A to 
świnie!

Dr Marian Dyba wystąpił z referatem p t. "Twórczość 
nauczycieli Ziemi Rybnickiej w okresie międzywojennym ".

Zdj.: sol
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Abecadło
Rzeczy

Śląskich

KUL
Klub Rybnik

Uniwersytet Jagielloński zdołał przyciągnąć 
studiujących Ślązaków z Pragi do Kra
kowa. W Krakowie odtąd studiuje, jak 
również wykłada, silna grupa Ślązaków: 
Andrzej z W rocław ia, Franciszek z

razem, czy ich język różnił się od mało
polskiej polszczyzny, nie wiemy rów
nież jak inni studenci i mieszczanie kra
kowscy traktowali tych jakby nie było 
poddanych króla Czech, a później cesarza

Na przełomie XII i XIII wieku na fir
mamencie średniowiecznego świata po
jaw iła się obok cesarstwa i Kościoła 
trzecia uniwersalna potęga - uniwersy
tety. Pierwsze powstały w Bolonii, Pa
dwie, Paryżu... Od samego początku nie 
były one instytucjami narodowymi lecz 
światowymi czyli uniwersalnymi, skąd 
zresztą ich nazwa “universitas”. Od sa
mego początku na uniwersytetach poja
wili się również Ślązacy. Do pierwszych 
z nich należał Witelo z Legnicy 
/1230 - 1314/, studiujący filozofię w 
Paryżu i Padwie. Po nim większe osią
gnięcia naukowe odnieśli na uniwersy
tetach Jan z Głogowa, Paweł z Pysko
wic, Szymon Pistorius z Opola i wielu 
innych. Zaś pierwszym uniwersytetem, 
gdzie masowo studiowali Ślązacy była 
praska “Karolina”, założona w 1348 
roku przez króla czeskiego i cesarza 
Karola IV. Studiujących tam Ślązaków 
władze uniwersyteckie zaliczały nie do 
“nacji czeskiej” lecz do “nacji polskiej”, 
co jest warte podkreślenia, gdyż Śląsk 
był wtedy częścią Czech. Jednym z naj
bardziej znanych śląskich studentów, a 
później profesorów w Pradze był domi
nikanin Henryk B itterfeld z Brzegu. 
Mocnej pozycji praskiej uczelni pośród 
Ślązaków nie było w stanie zakłócić 
utworzenie w 1364 roku przez Kazimie
rza Wielkiego Akademii w Krakowie. 
Dopiero w 1400 roku odnowiony Uniwersytet

W sobotę 30 września w Rybniku miało miejsce pierwsze spotkanie absolwen
tów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Rybnika i najbliższej okolicy, 
którzy zorganizowali się towarzysko w "KUL Klub Rybnik"

Brzegu, Mikołaj z Gliwic czy wreszcie 
Wawrzyniec z Raciborza oraz Mikołaj 
z Rybnika, który studiował tam filozo
fię, a w 1461 roku uzyskał bakalaureat. 
Niestety, mało wiemy o środowisku Ślą
zaków studiujących w Krakowie. Nie 
wiemy czy w bursach trzymali się razem

Sztandar Polski
G a ze ta R ybnicka

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły  od 13 do 19 października

- /Indyki w gramofonie/. W ub. sobotę 
pewnemu obywatelowi skradziono 3 
indyki, co tenże zgłosił na policji. Poli
cja zna się już widocznie na złodziejach 
indyków, kaczek, kur i gęsi, i udała się 
w celu odszukania indyków do jednego 
ze znanych smakoszów, który już wię
cej razy zaopatrzył się w  tani sposób w 
indyki. Podczas rewizji szczegółowej 
nie mogła policja nic znaleźć. Jednakże 
stojący gramofon ich zaintrygował i żą
dali otwarcia go. Właściciel tłómaczył 
się tem , że to stary gramofon i nie moż
na drzwi otworzyć. Jednakże policja siłą 
drzwiczki otwarła i - o dziwo! - w środ
ku znalazła ugotowane 3 indyki. Prawo
wity właściciel zabrał je , a ponieważ 
rzecz się działa około godziny 10 rano, 
więc zaoszczędził sobie gotowania in
dyków na obiad - zrobili to dla niego 
złodzieje. Sprawcy kradzieży będą na
turalnie za to odpowiadać.

- /Pierw szy śnieg/. W czoraj po raz 
pierwszy spadł w  Rybniku śnieg, zwia
stun zimy. Jak donoszą z Warszawy i 
Poznania, także i tam pierwsze białe 
płatki posypały się z nieba.

ki, Górny Śląsk.
*  *  *

Nowy postęp przemysłu krajowego
“Alboril”
samodziałający
środek do prania
spróbujcie, a przekonacie się!

Wesoły kącik
- No, poprawił się wasz, nie wraca już o 
dwunastej w  nocy pijany?
- Nie - już o dziewiątej pijaniuteńki...

- Jaka jest teraz różnica między radjo, 
kinematografem i klientem?
- Radjo słychać, a nie widać, w kinema
tografie widać, a nie słychać, a klienta 
ani widać, ani słychać.

- Jaka jest różnica między socjalistą, a 
burżujem?
- Socjalista chce zrobić się burżujem, a 
burżuj nie chce się zrobić socjalistą.

cesarza Austrii. A studenci ze Śląska musie
li być w Krakowie zauważani, bo prze
cież w latach 1435 - 1510 stanowili aż 
14 procent ogółu studiujących! Więcej 
informacji mamy natomiast o sytuacji 
Ślązaków na uniwersytecie we Wrocła
wiu, który w 1811 utworzył tam król 
pruski Fryderyk Wilhelm III. Jednym z 
pierwszych rybniczan studiujących we 
Wrocławiu był Franciszek Idzikowski z 
Paruszowca, późniejszy autor “Kroniki 
miasta i dawnego powiatu rybnickiego”, 
który w 1834 roku zapisał się tam na 
wydział filozoficzny. Językiem wykła
dowym we Wrocławiu był niemiecki, 
co u Ślązaków, których językiem ojczy
stym była polszczyzna i którzy byli - jak 
to się wtedy mówiło - ducha polskiego 
rodziło potrzebę zrzeszania się w towa
rzystwach o charakterze narodowym, 
politycznym bądź wyłącznie towarzy
skim. Robili to dla ocalenia swojej toż
samości przed zalewającą ich zewsząd 
niemczyzną. Jednym z takich zrzeszeń 
było Towarzystwo Akademików Gór
noślązaków, istniejące w latach 1892- 
99, skupiające około 20 studentów Uni
wersytetu Wrocławskiego, poznając do
datkowo literaturę i historię Polski. To
warzystwo to, wśród założycieli które
go był ks. Władysław Robota, później
szy proboszcz z Gierałtowic, podczas 
wakacji zajmowało się również krzewie
niem oświaty wśród ludu górnośląskie
go. Kolejnym stowarzyszeniem skupia
jącym we Wrocławiu nie tylko Śląza
ków lecz również studentów z innych 
dzielnic polskich było Towarzystwo 
Literacko-Słowiańskie. Istniało ono w 
latach 1836-1886 i zajmowało się po
głębianiem polskiej świadomości narodowej

O świętach i autorytetach
Ogłoszenia

CZAJNIK BRONZOWY 
posilająca i przyjemna 
mieszanka dla rodziny.
Nawet przy długotrwałem spożywaniu
nie odczuwa się zmęczenia smaku.

*  *  *

Ogrodnik lat 45, żonaty, bezdzietny, 
katolik poszukuje zajęcia do kąpieli, na 
cmentarz, za dworskiego lub zamkowe
go ogrodnika. - Zna się na szklarniach, 
inspektach, d rzew ach ow ocow ych, 
różach i innych kwiatach i jarzynach.

Łaskawe zgłoszenia uprasza się kie
rować pod adresem Józef Walarus, ogro
dnik w Pszowie, dwór, powiat rybnicki

Wpadł mi ostatnio do ręki ciekawy 
materiał - Protokolarz Konferencji Gro
na Pedagogicznego z lat 1934-1938 
Publicznej Szkoły Powszechnej w Kło
kocinie, dzisiejszej dzielnicy Rybnika. 
Otóż Szanowne Grono Pedagogiczne 
złożone z 3 osób w dniu 18 września 
1934 r. omawiało plan pracy wycho
wawczej na rok szkolny 1934/35. Oto 
fragmenty imprez i uroczystości:
- 11 listopada - “Święto Niepodległo
ści” - poranek, deklamacje, śpiewy i 
przem ów ienia o Zm artw ychw staniu 
Polski
- 1 lutego - imieniny Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej - przemówienie “Ży
cie p. Prezydenta i jego praca dla Ojczyzny

Ojczyzny
- 19 marca - imieniny Pana Marszałka - 
poranek urozm aicony wygłaszaniem 
wierszy, przemówieniem “Twórca pań
stwa polskiego - Wódz narodu”.

I dalej - Święto 3 Maja - z dokładnym 
harmonogramem dwudniowego święto
wania.

Po 60 latach znów świętujemy Świę
to Niepodległości, kolejna rocznica za 
parę dni. Jak świętujemy? Wystarczy w 
ten dzień popatrzeć na szkoły, instytu
cje, bloki, domy prywatne itp. O auto
rytetach nie wspomnę. Same nie upada
ją. Dość skutecznie potrafim y je  ni
szczyć.

Z.G.

Budynek KUL-u w Lublinie przy Alei Racławickiej to 
czworobok z dziedzińcem pośrodku

narodowej. Spośród Gór
noślązaków  dz ia ła li 
tam m. in. Józef Szafra
nek, Norbert Bonczyk 
czy Konstanty Damrot.

Kiedy w 1922 roku 
część Górnego Śląska 
powróciła do polskiej 
M acierzy, na jej zie
miach nie było jeszcze 
uniwersytetu, więc na 
studia wyjeżdżało się 
głównie do Krakowa.
Ponownie więc po la
tach zaistniało w Kra
kowie zjawisko “ślą
skiej mniejszości aka
demickiej”. A chociaż 
konflikt na wydziale teologicznym Uni
wersytetu Jagiellońskiego w 1934 roku 
jest zaledwie wycinkiem tamtejszego 
życia uniwersyteckiego, należy go jed
nak rozumieć jako wyraz regionalnych 
animozji.
/Konfliktem tym zajmiemy się w innym 
terminie szczegółowo./

Godni odnotowania są również stu
denci śląscy na Katolickim Uniwersy
tecie Lubelskim. KUL został założony 
w Lublinie w 1918 roku przez ks. Idzie
go Radziszewskiego i w czasach mię
dzywojennych był jednym z wielu uni
wersytetów katolickich, jak te w Lowa
nium w Belgii czy Freiburgu szwajcar
skim. Jednak po II wojnie światowej 
władze komunistyczne starały się tę 
uczelnię zamknąć bądź wpłynąć na jej 
programy kształcenia. Nigdy im się to 
nie udało, a w  murach tej uczelni wol
ność słowa była czymś codziennym, 
czego inne uniwersytety w PRL mogły 
jedynie pozazdrościć. Na KUL-u nie 
było też “wojska”, obowiązkowego ję
zyka rosyjskiego, zaś “marksizm” wy
kładano jako jeden z setek systemów 
filozoficznych. Wyjątkowy status KUL-u 
sprawił, że uniwersytet szybko przekształ
cił się z regionalnej uczelni w ogólno
polski ośrodek akadem icki, gdzie w 
poszukiwaniu “oddechu od socjalizmu” 
przychodzili studiować i wykładać lu
dzie z całej Polski. Uczyli się tam rów
nież studenci z Górnego Śląska. Raz w 
roku zbierali się oni na “regionalnym” 
spotkaniu, które odbywało się 4 grudnia 
w uroczystość św. Barbary. Te barbór
kowe spotkania Ślązaków na KUL-u

trwają po dzień dzisiejszy, a w grudniu 
1994 roku po skomplikowanych testach 
historycznych i gwarowych wybrano 
nawet “Ślązaka KUL-u na rok akade
micki 1994/95”. Został nim doktoryzu
jący się z historii Franciszek Kuchar
czak z Radoszów. Dzisiaj niektórzy są
dzą, że w demokratycznej Polsce KUL 
stracił tę oryginalną cechę wolności i 
teraz nastąpi powrót tej uczelni do re
gionalnego jedynie znaczenia. Czy tak 
się stanie - czas pokaże... Na razie jed
nak uniwersytet istnieje i rozwija się. 
Jego s i łą  są  rów n ież  abso lw enci, 
których, jak się oblicza, kilkudziesięciu 
mieszka w Rybniku i najbliższej okoli
cy. I oni właśnie w ostatnich dniach 
uczynili pierwszy krok do własnej orga
nizacji. W domu małżeństwa “kulow
ców” w Rybniku w sobotę 30 września 
br. doszło do inauguracyjnego spotka
nia. Przybyło na razie jedynie 11 osób 
reprezentujących takie dziedziny wiedzy 
jak filozofia, teologia, psychologia, pe
dagogika, historia, germanistyka, muzy
kologia i prawo. Ale wiadomo już dzi
siaj, że na następne spotkanie rybnickie
go “KUL Klubu” w sobotę 8 czerwca 
1996 roku przybędzie co najmniej trzy 
razy więcej osób. Oczywiście klub ten 
ma dziś aspekt jedynie towarzyski, cho
ciaż, jak historia uczy, większość waż
nych dla świata decyzji zapadło przy 
biesiadnym stole.

Tekst i zdj.
Marek Szołtysek 

Zainteresowanych KUL Klubem pro
simy o listy do redakcji z dopiskiem 
“KUL”

X  J u b ile u s z o w e  D n i  M u z y k i O r g a n o w e j

Uczta duchowa... dla wybranych
W ramach X Jubileuszowych Dni Mu

zyki Organowej i Kameralnej koncerto
wał w kościele oo. misjonarzy zespół gra
jący na starych instrumentach używanych 
w epoce, z której pochodzą prezentowa
ne przez nich utwory. Zespół ten o nazwie

nazwie: Collegium Mammulianum składa 
się z czterech muzyków: Aureliusz Go
liński - grający na skrzypcach Mieczy
sława Nowobilskiego /kopia Stradiwariu
sa z 1993/, Ewa Golińska - grająca na 
skrzypcach anonimowych z XVIII w., 
Dymitr Olszewski - grający na altówce 
Krzysztofa Draba /kopia Stradiwariusa 
z 1991/o raz  Teresa Kamińska -grająca 
na barokowej wiolonczeli anonimowego 
lutnika z XIX w. Wszyscy ci muzycy - 
choć młodzi wiekiem - mają już za sobą 
wiele doświadczeń w zakresie muzyki

dawnej; po ukończeniu studiów instru
mentalnych w  kraju uzupełniali swoją 
wiedzę i umiejętności za granicą. Teraz 
są niejako “animatorami” nowopowsta
łych zespołów i orkiestr muzyki dawnej 
w Polsce. W programie usłyszeliśmy mu

zykę W.A. Mozarta i 
J.S. Bacha. Wykonaw
cy zachwycili słuchaczy 
niesamowicie bogatym 
i pięknym brzmieniem 
swoich instrumentów 
oraz ogromną muzykal
nością. Należy dodać, 
że muzycy zm ieniali 
smyczki w zależności 
od utworu, jaki wyko
nywali: do muzyki Mo
zarta używali innych 
smyczków niż do mu
zyki Bacha.

Szkoda tylko, że tak 
niew ielka ilość osób 

miała okazję do posmakowania tej wspa
niałej “uczty duchowej” jaką nas uraczy
li muzycy z Poznania!

Serdecznie zapraszamy na pozostałe 
2 koncerty w ramach tegorocznych ju
bileuszowych Dni... w niedzielę 22 paź
dziernika o godz. 17.30 do bazyliki św. 
Antoniego na koncert muzyki chóral
no-organowej i we wtorek 24 paździer
nika na mistrzowski koncert improwi
zacji organowych w wykonaniu Wol
fganga Seifena z Niemiec.

Elżbieta Włosek

Gra zespół Collegium Mammulianum. Zdj.: sol
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ  
CZYNSZU ZA 1 MKW. POW. LOKALI UŻYTKOWYCH  

NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOW O-GOSPODARCZĄ_____
Lp. Usytuowanie

lokalu
pow. wizja 
lokalu w dniu 
w m kw.

godz. stawka
wyjściowa
za  1 m  kw.

wadium  
w wys. zł

1. ul. Sobieskiego 14 70,3 12.10.95 9-11 11,0 500,00
2. ul. Kościelna 7 14,2 13.10.95 9-11 11,0 500,00

Do stawki niniejszego czynszu za 1 m kw. naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT 
w wysokości 22 procent
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybni
ka, te l 24-168 lub 25-344.
Przetarg odbędzie się 17 października 1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 7 , I piętro bu
dynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do 
godz. 9.30.
Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne przetargu w wysokości 15,0 zł za 1 lokal. 
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu w 
Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy u l 3 Maja 12. Zastrzegamy sobie 
prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA.
Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość położona w Rybniku-Boguszowicach przy 
ul. Małachowskiego nr 46 zapisana w KW 117.209 parcela nr 1922/113 na k.m. 
obręb Boguszowice o powierzchni 862 m kw.

wartość składnika budowlanego 34.490,00 zł
wartość gruntu 5.810,00 zł
cena wywoławcza 40.300,00 zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia w/ 
w nieruchomości należy składać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. 3 Maja 12, pokój nr 9 w terminie do dnia 23 października 1995 r. Wizja 
nieruchomości odbędzie się w dniu 20 października 1995 r. o godz. od 9.00 do 
11.00. Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 1995 r. o godz. 10.00 w sali 
nr 3 7 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. Uczestni
cy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej tj. 
kwotę 4.030,00 zł w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do 
godz. 930. Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia stosownej umowy 
uczestnika wygrywającego przetarg. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny 
przetargu w wys. 15,00 zł. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regu
laminem przetargu, który jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul. 3 Maja 12. Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpie
nia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

OGÓLNOPOLSKI KIERMASZ 
KWIATOWO-OGRODNICZY

14-15.10.br. /sobota - niedziela/ godz. 9.00-17.00 
Rybnik - Technikum Górnicze, ul. Kościuszki 

oraz Szkoła Podstawowa Nr 18  ul. Lompy /Os. Boguszowice/ 
wystawcy, sprzedawcy z całego kraju

Ofe rujemy: niespotykanie szeroki wybór cebul, bylin,
krzewów, drzewek, kwiatów doniczkowych, egzotycznych, 

sztucznych, suchych oraz inne atrakcje.
Przyjdź - zobacz, a na pewno kupisz tanio 

coś czego pragniesz.

D A J  Ml S Z A N s ę
M ałopolski Browar Strzelec zaprasza 
dnia 14 listopada 1995 od godz. 12.00  
na akcję promocyjną w barach firmowych:

X Bar Tawerna u Tragarza
Boguszowice, Os. Południe 

X Bar Tawerna u Tragarza 
Rybnik, ul. Staszica 4 

X Bar XXX-lecia
Rybnik 8 - Boguszowice

X Bar u Marka
Jastrzębie, ul. Rybnicka 7a 

X Bar u Andrzeja 
Boguszowice, ul. Jasna 17 

X Bar Olszanka
Rybnik, ul. Sienkiewicza 42

ul. Jastrzębska 12
Dla odwiedzających nas gości

niespodzianki gratis!
Hurtownia Przedstawicielska Zbigniew TRAGARZ 

Żory, ul. Męczenników Oświęcimskich 28

Ogłoszenia drobne

SPRZEDAM GARBUSA  
Rybnik, ul. Dworek 7/52 

* * *
SPRZEDAM DZIAŁKĘ  

Z ALTANKĄ W RYBNIKU. 
Wiad.: Piece, ul. Graniczna 30

W YCENA NIERUCHO M OŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616____________

BEZPŁATNE
PORADY

PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), 
tel. 28-825/

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/ 

o fe ru je  n a s tę p u ją c e  u słu g i:
*wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 

z możliwością odprawienia mszy św.
* usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm,
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

Przedsiębiorstwo zatrudni
inżyniera lub 

technika 
budowlanego 

z doświadczeniem 
marketingowo- 

handlowym 
-  tel. 27641, 26345

Nowe sklepy
* W oficynie przy ul. Św. Jana 11 po
wstał sklep “Insert”, w którym może
my się zaopatrzyć w komputery, progra
my i systemy komputerowe
* W tym samym podwórzu mieści się 
“Pasmanteria” i “Zakład krawiecki” 
- męski
* Przy ulicy Sobieskiego 36 /dawny 
“Scalak”/ pow stał sklep odzieżowy 
“Adam i Ewa”

Szkoła języka  
angielskiego

* W tym samym budynku /Sobieskiego 
36/ na I piętrze otwarto szkołę języka 
angielskiego “Briton”

8

W r a z ie  p o t r z e b y
TELEFONY ALARMOWE 

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 13 do 19 października, Apteka pod Orłem, 
Osiedle 35-lecia PRL 17b, Rybnik-Boguszowice, tel. 23-031 w. 5739,392739

e k s p r e s s

R y b n ik , R eja  2

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,65 11,20 13,60 7,40
Jastef, Raciborska 22 9,00 10,80 13,00 7,20
TARG 9,00-9,60 10,90-11,6012,90-14,00 7,70-8,10

Owoce/Warzywa pomidory ogórki marchewka ziemniaki
Raciborska 15 2,60 3,50 0,50 0,45
Miejska 2 2,80 3,60 0,50 0,45
TARG 2,20-2,50 3,00-3,20 0,50-0,60 0,45

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka
Rynkowy 200g -1,50 1,90 0,30 1,05
Jan Noga i s-ka 227g -1,60 1,90 0,28 1,00
TARG 227g -1,50 1,65-1,80 2,50 - 3,20 0,83-1,00

W alu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 240,00/244,00169,50/171,50 9,00/9,20 48,50/49,50
Delikatesy, ul. Miejska240,00/244,00169,00/171,50 9,00/9,20 48,00/49,00
Gallux, Rynek 240,00/244,00169,00/17150 9,00/9,20 4850/4950

GAZETA RYBNICKA, T EL . 2 8 825

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

S p r z e d a ż  d e t a l i c z n a  -  c e n y  p r o d u c e n t a

O R IE N T

L P G  - GAS
s z k o l e n i a  m o n t a ż  s p r z e d a ż

RYNEK 11



założono 1991
Piłkarki nożne z Niewiadomia

RYBNIK - KAMIEŃ

D R U K A R N I A

oldprint

STUART  S T U A R T  
 p o l s k a

partners
MP. PARTNERS ENGINEERiNG

W reszcie rusza ligow a k aruze
la. Na ju trzejszy  dzień w yzn aczo
no term in inauguracji rozgryw ek
o m istrzostw o II lig i koszyków ki 
kobiet.

Po w ielu  problem ach pow stałych  
przy podzia le  zespo łów  na o dpo 
w iednie  grupy u łożono  te rm in a rz  
rozgryw ek. Po jego  p rześ ledzen iu  
trener M irosław  O rczyk  p o w ie 
dział: U kład p o jedynków  ligow ych  
zespołu  je s t  dla nas bardzo trudny
i raczej n iekorzystny. P ierw sze  trzy  
p o je d y n k i ro ze g ra m y  na  o b cych  
parkie tach  i to z  drużynam i, k tóre  
uchodzą za  fa w o ry tó w  nasze j g ru
py. Mam tu na m yśli drużyny: A Z S  
Rokita U niw ersytet Wrocław, K orona

zespo łu . W naszej redakcji do na
b ycia  są ta k że  k a rn ety  na ca ły  
sezon w cen ie 20 zł. O soba p osia
dająca karnet będzie  m iała  sta łe  
m iejsce na tryb u n ie .

W ubieg łym  tygodn iu  cały  zespó ł 
spo tkał się z p rezesem  firm y P a rt
ners M ariu szem  R od ack im . N a 
sp o tk a n iu  z a p re z e n to w a n o  now e 
stro je , w k tó rych  ry bn ick i zespó ł 
b ędz ie  w a lczy ł o ligow e p u nk ty , 
oraz p rzedstaw iono  w sk rócie  suk
cesy zespołu . Po spo tkan iu  p rzed
staw icie l firm y sponsoru jącej ryb
n ic k ą  koszyków kę p rzy g ląd a ł się 
poczynaniom  koszykarek  w czasie  
tren ingu .

M arcin T roszka

TERMINARZ ROZGRYWEK
14.10.95 AZS Wrocław - RMKS Partners
28.10.95 Korona Kraków - RMKS Partners
4.11.95 Wisła Kraków II - RMKS Partners
11.11.95 RMKS Partners - Stal Bobrek Bytom
18.11.95 Stal Stalowa Wola - RMKS Part
ners
25.11.95 RMKS Partners - Lew Legnica
2.12.95 AZS Kraków - RMKS Partners
9.12.95 RMKS Partners - Stal Brzeg
16.12.95 Cieszynianka Cieszyn - RMKS 
Partners
13.01.96 RMKS Partners - Glinik Gorlice

RUNDA REWANŻOWA
20.01.96 RMKS Partners - AZS Wrocław
3.02.96 RMKS Partners - Korona Kraków
10.02.96 RMKS Partners - Wisła Kraków II
17.02.96 Stal Bobrek Bytom - RMKS Partners
24.02.96 RMKS Partners - Stal Stalowa 
Wola
2.03.96 Lew Legnica - RMKS Partners
9.03.96 RMKS Partners - AZS Kraków
16.03.96 Stal Brzeg - RMKS Partners
23.03.96 RMKS Partners - Cieszynianka 
Cieszyn
30.03.96 Glinik Gorlice - RMKS Partners

Ciężki początek RMKS-u 
Partners Rybnik

Korona K raków  i W isła K raków  II. D o
p iero  p o  tych  trzech  p o jed yn ka ch  
zm ie rzy m y  s ię  p r z e d  w ła sn ą  p u
b licznością  w derbach  Ś ląska  z  z e
społem  S ta li B obrek  Bytom . Jednak  
nie ma co narzekać i trzeba  zrob ić  
w szystko, aby w tych m eczach w y
p a ść  ja k  najlepiej.

Po ustalen iu  szczegółow ego te r
m inarza rozgryw ek w ycofał się ze
spół z Jelen iej G óry i d latego  też  
zap lanow any  na 21 p a ź d z ie rn ik a  
mecz R M K S-u z tą  d ru ży n ą  się nie 
odbędzie. T ak w ięc na in au gu ra
cję sezonu  ligow ego  w R ybn iku  
przyszło nam czekać aż do 11 li
stopada i m iejm y n adzieję , że ju ż  
w tedy będziem y m ogli się cieszyć  
z sukcesów  rybn ick iego  zespołu . 
M imo tego ju ż  teraz w szystkie spra
wy o rg a n iz a c y jn e  d o p ię te  s ą  na  
ostatn i guzik . B ile ty  na po jedynki 
ligow e rybn ick ich  koszykarek  ko
sztow ać będą: 1 zł - d la  m łodzieży  
uczącej się i 2,5 zł - d la  dorosłych . 
N a każdy m ecz będą  w ydaw ane tak
że program y, gdzie zaw arte będą in
form acje o w ynikach  rybn ick iego

Chcesz zostać 
koszykarzem?
Miejski Koszykarski Klub Sporto

wy "Rybnik" prowadzi nabór do gru
py szkolenia początkowego.
Zapraszamy chłopców rocznik 1983, 
84,85 o dobrych warunkach fizycznych. 
Chętni mogą się zgłaszać w poniedział
ki, wtorki, czwartki i piątki w godz.
16.00 do 18.00 w sali gimnastycznej 
Komendy Policji w Rybniku /wejście 
od ul. Jankowickiej/.

Serdecznie zapraszamy!

Rybnicki 
turniej dzielnic 

w szachach
W sobotę 14 października br. o godz.

9.00 w Domu Kultury w Chwałowi
cach zostanie przeprowadzony turniej 
dzielnic. W skład drużyny wchodzi 2 
seniorów i 2 juniorów. Zapisy na miej
scu.

Zapraszamy!

Skład zespołu RMKS - Partners Rybnik. Stoją od lewej: Mirosław Orczyk, Gabriela 
Fulbiszewska /1968,172 cm/, Natalia Skrago /1974,182 cm/, Gabriela Troszka /1978, 
180 cm/, Agata Kuśmirak /1978, 181 cm/, Aneta Atłachowicz /1978, 175 cm/, Danuta 
Sęk /1978, 163 cm/, Agnieszka Grelak /1978, 172 cm/, Agnieszka Kuszka /1978, 178 
cm/, Agata Tomaszewska /1979, 189 cm/, trener Kazimierz Mikołajec. Klęczą od lewej: 
Anna Szalony /1978, 178 cm/, Magdalena Domanowska /1978, 166 cm/, Katarzyna 
Wawoczny /1979, 173 cm/, Anna Zielonka, Patrycja Mikołajek / 1978, 180 cm/, Mag
dalena Zielonka, Alicja Dąbek /1978, 180 cm/. Na zdjęciu brak Grażyny Szulik /1960, 
164 cm/. Zdj.: M. Troszka

Szkolne i osiedlowe 
turnieje szachowe

W piątek 6 października br. w Szkole 
Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwa
łowicach odbyły się zawody szachowe 
uczniów szkół podstawowych o tytuł 
indywidualnego i drużynowego mistrza 
dzielnicy. Na starcie zawodów stanęło 
41 uczestników z trzech chwałowickich 
szkół. Rozgrywki przeprowadzono sy
stemem szwajcarskim na dystansie 7 
rund, po 15 minut na zawodnika. Fa
worytką zmagań wśród dziewcząt była 
Elżbieta Janiszyn z SP 13, która w  te
gorocznych mistrzostwach Polski zaję
ła piąte miejsce. Potwierdzeniem jej 
dużych umiejętności było zdobycie Mi
strzostwa Chwałowic z kompletem 7 
punktów. Drugie miejsce zajęła Micha
lina Gajewska SP 13 - 5 pkt i trzecie 
miejsce Joanna Grzyb SP 35 - 4 pkt.

W śród chłopców  m istrzem został 
Krystian Setla SP 35 - 6 pkt /syn naj
lepszego seniora Chwałowic/. Drugie 
miejsce zajął Leszek Stachura SP 14 - 
5,5 pkt i trzecie miejsce Grzegorz Sło
wik SP 35 - 5 pkt.

Drużynowym Mistrzem Chwałowic 
została SP 13 zdobywając 47 punk
tów, za co otrzymała okazały puchar 
ufundowany przez kop. “Chwałowi
ce”. Drugie miejsce zajęła SP 35 - 35,5 
punktu minimalnie wyprzedzając trzecią

trzecią SP 1 4 - 3 4  punkty. Organizatorzy 
imprezy dołożyli wielu starań, aby ucze
stnicy w przestronnej sali w nowo wy
budowanym skrzydle udekorowanej pla
katami szkoły czuli się jak na wielkiej 
imprezie.

Dzień później z inicjatywy mie
szkańców Osiedla Reymonta w Ryb
niku zorganizowano turniej szacho
wy dla dzieci i dorosłych. Miejscem 
rozgrywek była SP 34 w Rybniku. Na 
starcie I Turnieju stanęło 28 zawodni
ków. Najbardziej utytułow aną zawo
dniczką turnieju była Agnieszka Ma
tras z SP 34, która 1 października br. 
zdobyła wicemistrzostwo Polski w grze 
szachów aktywnych dziewcząt do 14 lat. 
Ona też w osiedlowym turnieju okazała 
się najlepsza. W grupie seniorów zwy
ciężył etatowy zwycięzca wielu imprez 
szachowych Maksymilian Piecowski 
zdobyw ając 6 punktów . W g rup ie  
chłopców  zw yciężył Bartłom iej H e
berla 5,5 p.

Do zakończenia cyklu rozgrywek po
zostało jeszcze 5 turniejów, które wyło
nią najlepszych szachistów. Organiza
torzy zapraszają wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w kolejnych turniejach.

K.H.

Atutem  nog i

Skład zespołu "Polonia " Niewiadom. Stoją od lewej: trener Jan Koźlik, Justyna By
walec, Izabela Cichecka, Sabina Hadam, Grażyna Gatnarczyk, Wiesława Fojcik, Mi
rosława Musiolik, Sylwia Drazik, Gabriela Kostka. Klęczą od lewej: Edyta Biskupek, 
Beata Konieczny, Alina Zając, Izabela Zieleźny, Aleksandra Lepich oraz bramkarka 
Bożena Gatnarczyk.

drużyna w  kraju istniejąca dopiero trzy lata 
i zrzeszająca bardzo młode zawodnicz
ki - poczyniła wręcz rewelacyjne postę
py. W rundzie jesiennej II ligi uplaso
wała się na drugim miejscu.

Do I ligi awansuje mistrz II ligi oraz 
zwycięzca meczów barażowych pomię
dzy wicemistrzem drugiej, a przedostat
nią drużyną pierwszej ligi. Kapitan drużyny

niewiadomska płyta boiska je s t w tak marnym 
stanie a klubu nie stać na renowację bo
iska. Przed dziewczętami z “Polonii”, 
oprócz meczów ligowych jest jeszcze do 
rozegrania ćwierćfinał Pucharu Polski. 
Mecz ten odbędzie się 29 październi
ka br. o godz. 11.00 na boisku w Nie
wiadomiu z pierwszoligową “Spartą” 
Złotów. W niedzielę 22 października 

“Polonia” rozegra kolejny 
mecz ligowy na stadionie 
“Czarnych” w Sosnowcu. 
Drużyna czeka na wszy
stkie dziewczęta chętne 
do gry w piłkę nożną w 
każdy wtorek i czwartek 
o godz. 16.00. Przypominamy

Aktualna tabela
1. KS Podgórze Kraków 17 pkt. 22:3
2. GKS Polonia Niewiadom Rybnik 13 24:5
3. LKS Roma Szczecin 12 25:6
4. LKS Rolnik Biedrzychowice 4 6:14
5. KKS Czarni II Sosnowiec 3 2:38
6. TKKF Checz Gdynia 2 6:19

drużyny - Gabriela Kost
ka mówi, że nieskromnym
nieskromnym marzeniem zespo
łu jest awans do grona 
najlepszych w kraju. 
Je s t to  m ożliw e do
osiągn ięcia , gdyż w 
drużynie “Polonii” gra 
najlepsza obecnie w 
Polsce strzelczyni - 
Alina Zając /1 1 zdo
bytych bramek w tym 
sezonie/. Cały zespół 
to połączenie młodo
ści, kobiecego wdzię
ku, talentu sportowe
go, ambicji i niestru
dzonej woli walki. Mimo, iż w tygodniu 
trzeba nosić spodnie, by nie pokazywać 
siniaków na nogach, w niedzielę atutem 
dziewcząt stają się właśnie ich zwinne

Zgrabne nogi w akcji...

Przypominamy, że piłka nożna kobiet jest już 
dyscypliną olimpijską.

Barbara Kopka

Rybnickiej”. /Impreza została odwołana 
przez organizatorów./

W drodze powrotnej natrafiono na prze
szkodę - kilkunastometrowy odcinek ul. 
Rybnickiej zalany wodą /bez możliwości 
obejścia/. Młodzież sprawnie przejechała 
przez wodę na rowerach, natomiast starszy
zna wybrała przezornie długi objazd przez 
Radziejów i Mośnik. Nie zmąciło to jednak 
radości i satysfakcji z chwili rowerowej re
kreacji. O. Szewczyk

kilometrowa trasa 
wiodła mało ruchli
wymi drogam i 
przez Boguszowice, 
Kłokocin, Jankowi
ce, a najdłuższy od
poczynek wyzna
czono w jankowic
kiej Studzience. Do
szło tu do spotkania 
rybnickich turystów 
z 15-osobową gru
pą kolarzy z Ty
chów, która przyje
chała z zamiarem 
uczestniczenia w 
“XXXIII Rajdzie 
Nizinnym po Ziemi

Szkody górnicze w Chwałowicach w pobliżu Kielowca po
wodują, że po ulewach ul. Rybnicka tak właśnie wygląda.

Zdj.: K. Drażba

Rajd do 
Studzienki

W ostatnią niedzielę września z rybnic
kiego Rynku wystartowali kolarze na tury
styczną wycieczkę po południowo-wscho
dniej połaci Ziemi Rybnickiej zorganizowa
ną przez Komisję Turystyki Kolarskiej 
PTTK. Okrężna 35-
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RYBNICKA
Po długiej nieobecności na łamach 

“Gazety Rybnickiej” chcemy przypo
mnieć osiągnięcia kobiecej piłki nożnej 
z Niewiadomia. Jako najmłodsza drużyna

nogi. Mecze dziewczyn przyciągają co
raz większe rzesze kibiców. -Szkoda tyl
ko - mówi prezes Andrzej Kopka - że 
przyjmując gości z  całego kraju niewiadomska



PALCE LIZAĆ
czyli kuchnia Joli

Z d j ę c i e  
z  a l b u m u  c z y t e l n i k ó w
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy przyjść do 

redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu zwrócimy.
/Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu autora najsym
patyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki 
filmu.

A-a-a, kotki dwa?.. Zdjęcie Jadwigi Kaszkarot

KSIĘGARNIA

Nagrodę w postaci bonu uprawniającego do nabycia książki 
ufundowała księgarnia "Sowa", ul. Sobieskiego 24

Poziomo: A 1 - zapis pracy mózgu, EEG, C 1 - najprostszy węglowodór, eten, 
C14 - wytwórnia piwa, D8 - przyrząd gimnastyczny, E 1 - rysunek na skórze, 
E14 - karczma, F8 - miasto w USA, zasłynęło z procesu czarownic, G4 - stwar
dniała woda, G14 - polecenie lotu, H8 - ciasny naszyjnik, kolia, I1 - w nim 
rzeka toczy swe wody, I14 - do sterowania lotkami w samolocie, J8 - utajony 
tekst, kod, K 1 - małe dziecko, zdrobniale, K7 - symbol pierwiastka chem. 
DYSPROZU, K12 - miasto w Sierra Leone, stolica Prowincji Południowej, 
K15 - doskonałość, najwyższy cel dążeń, M2 - zapis pracy serca, EKG 
Pionowo: 1A - rezultat, wynik, 1I - miasto i duży port w Japonii, 2E - zawia
domienie o nadejściu przesyłki, 3A - obwieszczenie woli panującego, 3I - jed
nostka pieniężna Rosji, 5A - zdenerwowanie przed występem publicznym, 5I 
- bardzo szeroki nóż, 6E - broń pszczoły, 8A - wulkan na Antarktydzie, 8H - 
dom gry, 10D - wiele wybitnych uzdolnień, 12A - model anatomiczny do ćwi
czeń medycznych, 12H - węglik wapnia, służy m.in. do wytwarzania acetyle
nu, 14E - powstaje przez wypełnienie formy ciekłym tworzywem, 15A - ob
szar, teren, 15I - ruch po torze zamkniętym, 17A - pojazd jednośladowy, 17I - 
miejsce występów cyrkowych, 18E - staropolski strój męski, 19A - imię żeń
skie, 19I - miasto w Rosji, słynie z samowarów
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po uporządkowaniu liter 
wg szyfru: M13; A4, E12,I5, J19; C17, K2, F10, L8, E14; G18, A13, E 1, B8, H2, 
E16, G16; H10, L5; H12, J17, G5, C4, M17
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania się numeru. 
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzu
cać do naszej “żółtej skrzynki”/Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 38 z hasłem “I trzask bata konie brata” 
otrzymuje Wojtek Pomorski, 44-200 Rybnik, ul. Kilińskiego 34A/12.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 38 nagrodę otrzymuje Rafał Jasica, 44-200 Ryb
nik, ul. Mariańska 12/6.

Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc 
od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

B A R A N  - 21.03. - 20.04. - Tuż przed  sfinalizowaniem sprawy pojawią się niespo
dziewane trudności. Parę osób zobaczy w Tobie groźnego konkurenta, a co gorsza 
zjednoczy się przeciwko Tobie. Wszystko zależeć będzie od siły Twojej perswazji. 
B Y K  - 21.04. - 20.05. - Pojawią się pragnienia, które chętnie byś ukrył przed  
ludźmi. Ich urzeczywistnienie pomoże Ci jednak w zachowaniu duchowej równo
wagi, co będzie miało dobry wpływ na stosunki z  ludźmi.
B LIŹN IĘ TA  - 21.05. - 21.06. - Poczujesz siłę wpływu czasu, kiedy okaże się, że  
pewnych spraw odkładać nie należało. Teraz możesz co najwyżej wzdychać, że 
szkoda było. Ano, szkoda...
R A K  - 22.06. - 22.07. - Niezbyt dobry czas na podejmowanie ważnych decyzji. 
Warto natomiast cierpliwie kontynuować to co zacząłeś, bo ju ż  wkrótce widoczne 
będą efekty cierpliwości i samozaparcia.
L E W  - 23.07. - 23.08. - Będziesz miał okazję po  raz kolejny przekonać się, że życie 
je s t sztuką dokonywania wyborów. Na szczęście tym razem decyzja będzie łatwa, 
nie zwlekaj więc z  je j  podjęciem.
PANNA  - 24.08. - 22.09. - To, że opuszczą Cię najbliżsi współpracownicy, “za
wdzięczać ” możesz własnemu przerostowi ambicji. Angażowanie się w sprawy, 
które nie leżą w Twojej naturze czyni Cię niewiarygodnym dla innych i nie możesz 
liczyć na pomoc...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Niespodziewanie odkryjesz drogi, które mogą doprowa
dzić Cię poza zmysłowe doświadczenia. Choć Twój stan ducha nie będzie sprzyjał 
racjonalnemu myśleniu, warto na chwilę zejść na ziemię.
SK O RPIO N  - 24.10. - 22.11. - Zrzucanie winy za niepowodzenia na rzekome nie
kompetencje współpracowników je s t grubą w stosunku do nich nielojalnością. 
Zemści się to pustką wokół Ciebie, co nie będzie przyjemne.
STR Z E L E C  23.11. - 21.12. - Spłynie na Ciebie coś w rodzaju natchnienia. Po
zwoli Ci to bez wysiłku zakończyć rozpoczęte przedsięwzięcie, ale nic więcej, bo 
magiczna chwila nie potrwa długo.
K O ZIO RO ŻEC  - 22.12. - 20.01. - Nie będziesz w stanie prowadzić z  jednakową  
uwagą zbyt wielu spraw naraz. Trzeba dokonać wyboru sprawy, która ma większe 
szanse powodzenia. Resztę odłóż na później...
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Trochę wbrew własnej woli zostaniesz włączony w 
sprawę natury publicznej. Początkowo z  niechęcią, potem z  coraz większą przy
jem nością weźmiesz się do nowych obowiązków. Sukcesy Cię uskrzydlą...
R Y B Y - 20.02. - 20.03. - Wbrew pozorom to nie finisz, ale dopiero start do rozwią
zywania problemu. Na tym etapie poradzisz sobie sam, potem trzeba będzie odwo
łać się do lojalności współpracowników.

Puchate
brązy

Jesienią ma być miękko i pucha
to. Modne jest w szystko co puszy
ste, a w ięc mohairy, lodeny, flau
sze z długim w łosem , sztuczne pu
chate futra, ale też pikow ane, ko ł
drowe wdzianka. Do rzeczy takich 
nie trzeba przekonywać, bo są  m iłe 
i ciep łe. Jeżeli jeszcze  będą to pu
szystości brązowe, to będzie super. 
Bo brąz jest najm odniejszym k olo
rem tej jesien i - brązy kasztanowe, 
kawa z odrobiną mleka, czekolada  
m leczna i gorzka. A tak nawiasem  
mówiąc - ciekawe jak kolory dobrze 
porównuje się do jedzonka...

A w ięc jesień  witam y puszyście  
na brązowo. M oże ten kolor, jakże  
szlachetny i dobrze komponujący 
się z jesiennym i żółciam i, rudościami

rudościami i złotościam i, wyprze ukochaną 
przez nas w szystkie czerń. Taki ma 
zamiar...

W różka

A oto kolejny, drugi fragment 
układanki, który z pozostałymi 
drukowanymi w tym miesiącu w 
naszej gazecie utworzy całość. 
Prosimy wszystkie fragmenty 
nakleić na kartkę pocztową i 
przysłać do redakcji lub wrzu
cić do naszych “żółtych skrzy
nek”. Spośród autorów prawi
dłowych rozwiązań wylosujemy 
dwie osoby, które otrzymają na
grody w wysokości 20 zł każda. 
Czekamy do 7 listopada br. Za
praszamy do zabawy!

Dziś proponuję Państwu potrawy 
na jednodaniowy obiad lub kolację:

Słodko-kwaśny gulasz cielęcy

70 dkg cielęciny /np. z łopatki/
2 łyżki tłuszczu 
1 duża cebula
3 ząbki czosnku
1 /2  kg papryki /różnokolorowej/ 
3 ogórki konserwowe 
3 pomidory

Mięso pokroić na małe kawałki. 
Rozgrzać tłuszcz, w rzucić 
pokrojoną cebulę i czosnek - 
poddusić - w rzucić mięso - 
obrumienić, a następnie podlać 
wodą lub masłem /m oże być z 
kostki lub ze słoika/. Przyprawić 
pieprzem, solą, papryką w proszku. 
Gdy mięso jest prawie miękkie 
dodać pokrojone pomidory /bez 
skórek/, pokrojoną paprykę i starte 
na jarzynowej tarce ogórki. Można 
zagęścić śmietaną. Trzeba dodać 
łyżkę masła dla podniesienia 
smaku.

Taki gulasz najlepiej smakuje z 
makaronem lub ryżem, na kolację 
może być z bułką.

* * *

Deser dla leniwych 

1 paczka wafli
1 puszka mleka skondensowanego 
słodzonego
2 łyżki masła
sok z cytryny lub kakao lub aromat 
do ciast

Mleko w puszce wkładamy do du
żego /np. 3 l/  garnka, zalewamy 
wodą, gotujemy na wolnym ogniu 
ok. 2 godzin. Puszkę otwieramy i 
do garnka lub miski wykładamy 
kaimak, który w niej powstał. Do 
przestudzonego kaimaku dodajemy 
2 łyżki masła i... co kto lubi - może 
być sok z cytryny, może być kakao 
i trochę alkoholu, może być "za
pach". Tak przygotowaną masę 
przekładamy waflami. Torcik obcią
żamy - np. książkami. Potem kroi
my na trójkąciki lub prostokąty /  
zależy od kształtu kupionych w a fli/

C z y t A j 
r a z E m  

 Z n A M i
Filozofia trójkąta
Mężczyźni też potrafią pisać roman

se. Któż nie pamięta filmu “Love story” 
nakręconego według powieści Ericha 
Segala? Inną książkę tego pisarza, pt. 
“Kobieta mężczyzna dziecko” /wydaw
nictwo “Podsiedlik-Raniowski i Spół
ka”/ można obecnie znaleźć na półkach 
naszych księgarń. Segal pewnie nie do
stanie za nią literackiej nagrody Nobla, 
ale historię wpływu romansu sprzed lat 
na życie idealnego małżeństwa czyta się 
jednym tchem. Poza tym lektura “Ko
biety mężczyzny dziecka” skłania czy
telnika do zadania sobie pytania: jak to 
jest z tą odpowiedzialnością?

/mch/

GAZETA 
RYBNICK A

TYGODNIK SAMORZĄDOWY

GAZETA RYBNICKA. Tygodnik samorządowy. Tytuł nawiązuje do pisma "Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka" wydawanego w okresie międzywojennym przez Michała F. Kwiatkowskiego a redagowanego 
w latach 1927-1939 przez Ignacego Knapczyka. WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
R ed ak tor  N aczelny: W iesław a  R óżańska. R ed agu je  zesp ó ł. D ruk: D ru k arn ia  “ O L D P R IN T ”, Ż ory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

NASZ ADRES: 44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 28-825
Biuro czynne 9.00 - 17.00
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