
W numerze: Twoje imię - rzecz o ks. Henryku Frosie 
*Plastikowe pieniądze *W ABC - Kościół i cmentarz na górce

GAZETA
RYBNICKA

ISSN
1232-437X

Nr indeksu 
359-823

Nr 4 4 /2 5 0  PIĄTEK 3 LISTOPADA 1995 CENA: 40 gr (4000,- zł)

Ewangelia i miłość - św. Antoni 1195 - 1995

Relikwie
św. Antoniego w Rybniku

W roku 800-lecia urodzin św. Antoniego relikwie tego 
świętego opuściły Padwę, gdzie są przechowane, i w uroczy
stej peregrynacji odwiedzają wspólnoty franciszkańskie na 
świecie.

Już jutro, w sobotę 4 listopada, relikwie powitamy w na
szym mieście, gdzie św. Antoni czczony jest od wieków i 
uważany za patrona miasta.

Figurka św. Antoniego w ołtarzu 
głównym rybnickiej bazyliki.

Zdj.: sol

W Niewiadomiu

Kierunek: Zachód
Niewiadom obchodził w tym roku swoje 75-le
cie i po MKS “Rymer” jest drugim co do 
wieku klubem regionu. Sławna “Polonia” 
Bytom prosiła wtedy mieszkańców Nie
wiadomia o możliwość korzystania z tej 
zaszczytnej nazwy! Jubileuszowy festyn 
zresztą odbył się w czerwcu br. i nie był 
jedynym w tej najbardziej na zachód 
wysuniętej dzielnicy Rybnika, która chęt
nie kultywuje swoje patriotyczne i górni
cze tradycje.

Tutaj, gdy na zaniedbanym boisku trwa
ła sportowa walka, usiłowałem rozma
wiać z przewodniczącym Rady Dzielni
cy i prezesem Klubu w jednej osobie -

Już niedługo niewiadomski Dom Kultury przejdzie pod  opiekę miasta.
Zdj.: sol

Gdybym nie widział na własne oczy, 
nie uwierzyłbym. Żeńska piłka nożna sta
je się powoli /sekcja działa od trzech lat/ 
wizytówką Niewiadomia. Dziewczyny z 
GKS “Polonia” Niewiadom będą walczy
ły o awans do I ligi ogólnopolskiej, na 
moich oczach w pięknym stylu wywal
czyły półfinał Pucharu Polski. A przecież 
żeńska drużyna to tylko fragment cało
ści, która zrzesza około 80 zawodników. 
Najstarsza drużyna męska walczy obecnie 
w klasie “A”.

Ale ten artykuł nie będzie poświęcony 
sportowi w Niewiadomiu, choć trudno nie 
wspomnieć, że GKS “Polonia” Niewiadom

r Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli 

oraz Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy 
zapraszają wszystkich miłośników biegania 

do wzięcia udziału w
Pierwszym Biegu Niepodległości 

o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika,
który odbędzie się w sobotę 11 listopada.

Szczegóły na stronie 9,

A ndrzejem  K opką - o pracach mie
szkańców i władz miasta na rzecz popra
wy życia pod hałdą zamkniętego już Ru
chu II kop. “Rydułtowy”.

Najprężniej rozwija się w dzielnicy kul
tura, a to za sprawą Klubu Emerytów i 
Rencistów w Niewiadomiu, któremu 
przewodzi współpracownik Rady Dziel
nicy Stanisław Jeszke. Co tydzień odby
wają się spotkania członków, którzy my
ślą nie tylko o sobie, ale o całej miejsco
wej społeczności. Wśród licznych zorga
nizowanych przez seniorów imprez wy
mieńmy częste wycieczki krajoznawcze, 
grzybobrania, prelekcje, obchody Dnia 
Kobiet, powitania wiosny, rocznice po
wstania klubu z mszą świętą, Barbórki. 
Na razie Klub działa w bardzo trudnych 
warunkach, ale gdy Zakładowy Dom 
Kultury kop. “Rydułtowy” przejdzie pod 
kuratelę władz miasta, warunki działania 
seniorów zdecydowanie się poprawią. A 
decyzja o przejęciu Domu Kultury wła
śnie zapada. Wśród sekcji, które zrzesza
j ą  niewiadomian, wymieńmy strzelecką 
autocaravaningu, wysokogórską i krótko
falowców. Ci ostatni niedawno ustano
wili rekord Europy w liczbie godzinnych 
połączeń nocą /suma ogólna: 101/.

Dzielnica pięknieje - twierdzi Andrzej 
Kopka. Za sumę kilkuset milionów /sta
rych/ złotych uporządkowano zielone oto
czenie Domu Kultury. Zieleń, ścieżki, 
skarpy są ładną wizytówką centrum Nie
wiadomiu. Rada Dzielnicy, jak w sąsie
dnich Niedobczycach, skupiła się na pra
cach nad poprawą stanu dróg. Od wybo
rów samorządowych w 1994 roku uło
żono 3 kilometry nawierzchni w systemie

c.d. na stronie 7

firmym y
regionu 

ŚLĄSKA
patrz str. 8

UDANY BIZNES!

W dniu Wszystkich Świętych po  raz pierwszy zapalono znicze 
pod  rybnickim pomnikiem Pamięci Tych, którzy spoczęli w obcej 

ziemi i Tych, którzy grobów nie mają.

250: m ało czy dużo?
Czy wydanie 250 numerów ga

zety to dużo czy mało? Sceptycy, 
którzy nie wierzyli przed pięciu 
laty w powodzenie przedsięwzię
cia powiedzą, że nie spodziewali 
się aż tylu, optymiści uważają 
pewnie, że to dopiero początek 
drogi. A więc mało i dużo jedno
cześnie.

Skoro jednak przez te pięć lat opisy
waliśmy wielokrotnie rocznice różnych 
miejskich instytucji, pozwalamy sobie 
odnotować i nasz mały jubileusz. Niech 
on będzie okazją do złożenia podzięko
wań wszystkim, dzięki którym gazeta 
egzystuje - miastu za wsparcie, instytu
cjom za dostęp do informacji i sugero
wanie tematyki, przyjaciołom za inspira
cję, czytelnikom - za to, że są. Jak wyka
zała rozpisana z okazji jubileuszu ankie
ta, ich oczekiwania są bardzo różne, nie
kiedy nawet wzajemnie się wykluczają
ce, trudno będzie im więc sprostać. An
kietę podsumujemy w następnym nume
rze “GR”.

Chcielibyśmy zatem pozostać przede 
wszystkim kroniką miasta, czyli być

wszędzie tam, gdzie dzieje się coś waż
nego dla mieszkańców Rybnika. Gaze
tą  tych wszystkich, którym bliskie są 
jego problemy współczesne, ale nieobo
jętna jest historia i korzenie. A więc 
wszystko to co służy integracji, lepsze
mu poznaniu się, utożsamianiu się ze 
swoją M ałą Ojczyzną. Stąd pomysł, by 
jubileusz uczcić wystawą ukazującą czło
wieka niezwykłego - Artura Trunkhard
ta, którego sylwetkę zamieściliśmy w 
poprzednim numerze “GR”.

W otwarciu wystawy w Miejskiej Bi
bliotece Publicznej wzięły udział osoby 
szczególnie zainteresowane dziejami na
szego regionu, a także ci wszyscy, których 
nazwać możemy przyjaciółmi gazety. 
Wśród nich wiceprezydent Jerzy Kogut, 
a także przedstawiciele instytucji kultu
ralnych i oświatowych. Wystawa ta, której 
inicjatorem był nasz redakcyjny kolega 
Marek Szołtysek, była pierwszym wyj
ściem gazety na zewnątrz, a mamy nadzie
ję, że nie ostatnim.

Wszystkim, którzy przekazali nam ży
czenia z okazji jubileuszu - dziękujemy!

W iesława R óżańska

W ybory ’95 * W ybory  ’95
Już w najbliższą niedzielę, 5 listopada po raz drugi 

w wyborach powszechnych będziemy wybierać Pre
zydenta RP.

Przed samymi wyborami warto zapoznać się 
z paroma ogólnymi zasadami, które mogą oka
zać się pomocne podczas samego aktu głoso
wania.

Wybory na urząd Prezydenta RP odbywają 
się wg zasad:

* powszechności /prawo wybierania ma każ
dy obywatel polski, który w dniu wyborów ma 
ukończone 18 lat/; uprawnionych do głosowa
nia w Rybniku jest ponad 104 tys. osób.
* równości /każdemu wyborcy przysługuje jeden

c.d. na stronie 2

MIESIĘCZNY
Z A DARMO!

a nagrodą będzie DARMOWY BILET 
M IESIĘCZNY KOM UNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA STYCZEŃ 1996 R.

W ydrukow any obok kupon m oże 
być szansą  na d a rm o w y  b ile t m ie
sięczny  k o m u n ik a c ji m ie jsk ie j na 
te ren ie  R y bn ika . W ystarczy go w y
ciąć i razem z kuponami drukow any
mi w listopadow ych num erach "GR" 
nakleić na kartkę pocztow ą i wysłać 
na adres naszej redakcji lub wrzucić 
do “żó łtych  sk rzynek” w te rm in ie  
do 10 g ru d n ia .

Kartki w ezm ą udział w losowaniu,

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

T Y G O D N IK  SA M O R Z Ą D O W Y

Z
dj.: Zb. Solarski

Relikwiarz zawiera część strun głoso
wych - symbol umiłowania ewangelii i 
część kości żebrowej znajdującej sie naj
bliżej serca - symbol miłosierdzia dla 
ubogich i potrzebujących pomocy. Pisarz

i poeta Roman Brandstaetter modli się: 
Święty antoni naucz nas odnaleźć su
mienie nasze, które zgubiliśmy nic na
wet o tym nie wiedząc.

c.d. na stronie 3



Zarząd Miasta informuje
UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA RYBNIKA

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 64/95 Prezydenta Miasta Rybnika 
z dnia 16 października 1995 r. w sprawie organizacji i zasad współdziałania 

jednostek samorządowych i gospodarczych dla funkcjonowania komunikacji 
i służb komunalnych w okresie zimy 1995/1996 roku, 

podaje się do wiadomości mieszkańcom miasta Rybnika telefony dyżur
nych dotyczące awarii urządzeń infrastruktury technicznej w niżej poda

nych przedsiębiorstwach:

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Rybnik, ul. Górnośląska 19 tel. 26192, 23681

- Zakład Energetyki Cieplnej
Rybnik, ul. Winklera 5 tel. 24645, 24956

- Rejon Energetyczny
Rybnik, ul. Sławików 3 tel. 21071-4

- Zakład Gazowniczy ROW
Świerklany, ul. Wodzisławska 14 tel. 553791

- Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Rybnik, ul. Wyzwolenia 35 tel. 21014, 21401

- Miejski Ośrodek Dyspozycyjny 
Prezydenta Miasta Rybnika 
Komenda Rejonowa
Państwowej Straży Pożarnej tel. 21000

Całodobowy dyżur akcji zimowej 
Rybnickie Służby Komunalne
Rybnik, ul. Jankowicka 41 tel. 23731, 21233

Windows’95

Rybnicka premiera
W piątek 27 października, dzień wcześniej niż w Katowi

cach, i w dwa dni po oficjalnej premierze polskiej, w Rybni
ku odbyła się premiera nowego produktu firmy Microsoft - 
programu Windows ‘95.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej na specjal
nie zorganizowanym przez firmę “b.b. soft” se
minarium zaprezentowano nowe możliwości 
komputera pracującego w nowym programie. 
Prezentacja wypadła imponująco. Windows '95 
ma nowy graficzny interfejs, który pozwala le
piej organizować dokumenty i łatwiej je wyszu
kiwać. Dużym udogodnieniem jest możliwość 
nadawania plikowi i folderom nazw opisanych z 
użyciem do 250 znaków /w MS - DOS nazwa 
ograniczona była do 8 znaków/. Nowym narzę
dziem Windows ’95 jest Eksplorator, dzięki które
mu można szybko zorientować się w zawartości 
komputera. Eksplorator łączy w sobie cechy i 
funkcje Menedżera Plików, Menadżera Progra
mów, Panelu Sterowania i Menadżera Wydru
ku z Windows3.1/3.1 l/, dając narzędzie do przeg
lądania i zarządzania wszystkimi zbiorami oraz 

podstawowymi funkcjami systemu Nową funkcj
ą  Windows ’95 jest też wykorzystanie prawego 

klawisza myszy. Można kliknąć w  dowolne miej
sce monitora, a pojawi się menu funkcji i rozka
zów odpowiadające miejscu, w którym aktual
nie znajduje się kursor.
Nowy program ma jeszcze wiele zalet, jedną z 

nich jest możliwość wykonywania określonych

czynności w tle innych Można zatem drukować 
dokument lub wysyłać fax szukają: jednocze
śnie np. ważnego sprawozdania

Podczas prezentacji nie obyło się też bez pyta
nia o błą d systemu. Określenie to pojawiło się po 
premierze polskiej w ważnych mediach, a ów 
błąd polega na możliwości przeglądania całej za
wartości komputera pracującego w sieci. Nie 
chroni to zatem żadnych osobistych dokumen
tów. Zdaniem przedstawicieli firmy “b.b. soft” 
prezentujących Windows '95 w Rybniku, nie 
można mówić o żadnym błędzie, gdyż jest to 
założenie twórców programu 
Poza tym wiemy ja k tego uniknąć - powiedziała 
Joanna Bulanda z ‘ b.b.soft  ’. - Trzeba zainstalo
wać i pracować z  odpowiednim inteligentnym 
serwerem
Zatem jedynymi ograniczeniami dla Windows ’ 

95 pozostaje pamięć -przynajmniej 4MB RAM 
/dla zadowalającej pracy 8MB RAM/ oraz oczy
wiście możliwości finansowe - program w ofer
cie na dziś, w przypadku posiadania starszej we
rsji Windows 3x kosztuje 390,40 zł, a w przy
padku posiadania innych systemów operacyjnych 
-732 zł. /a/

W ybory ’95 * * W ybory ’95
c.d. ze strony 1 
den głos/
* bezpośredniości /wyborcy wybierają Prezy
denta bezpośrednio, głosować można tylko oso
biście/
* tajności /w lokalu wyborczym muszą znaj
dować się pomieszczenia za osłoną zapewnia
jące tajność głosowania/

Głosowanie w Rybniku odbywać się będzie 
ł ą cznie w 58 lokalach obwodowych komisji 
wyborczych

Lokale obwodowych komisji wyborczych 
będą otwarte w godzinach od 6.00 do 20.00.

Idąc na wybory należy zabrać ze sobą 
dowód osobisty lub inny dokument stwier
dzający naszą tożsamość. Warto pamiętać, że 
wyborca zmieniający miejsce pobytu po spo
rządzeniu spisu wyborców, otrzymuje na swo
je żądanie z Wydziału Spraw Obywatelskich - 
Referatu Ewidencji Ludności UM Rybnik zaświadczenie

zaświadczenie o prawie do głosowania, upraw
niające go do udziału w głosowaniu w miejscu 
pobytu w dniu wyborów. Zwraca się uwagę, że 
osoby nie ujęte w spisie wyborców i nie posia
dając zaświadczenia o prawie do głosowania 
nie mogą być dopuszczone do głosowania, 
choćby z przedstawionego komisji dowodu 
osobistego lub innego dokumentu wynikało , że są 
zameldowane na obszarze danego obwodu gło
sowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwają
cy ponad 2 miesiąc i obejmujący dzień wybo
rów. W takich przypadkach wyborca może jescze 
w  dniu wyborów uzyskać stosowne zaświadcze
nie w Referacie Ewidencji Ludności UM 

Na karcie do głosowania, którą otrzymamy 
od obwodowej komisji wyborczej, umieszczo
ne zostały w kolejności alfabetycznej nazwiska 
wszystkich kandydatów. Wyborca oddaje swój 
głos na jednego z kandydatów, którego nazwi
sko znajduje się na karcie do głosowania, przez 
postawienie z prawej strony jego nazwiska znaku
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W sobotę 4 listopada br. w godzinach popołudniowych nastąpi

zmiana organizacji ruchu
na skrzyżowaniu ulic Reymonta - Jankowicka w Rybniku,

polegająca na zmianie pierwszeństwa.
Ulica Reymonta zostanie podporządkowana ulicy Jankowickiej.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Rybnickie Służby Komunalne zawiadamiają,
że w sobotę 11 listopada targowiska:

*  Rybnik - centrum przy ul. Hallera
*  w dzielnicy Boguszowice przy ul. Bogusławskiego
*  w dzielnicy “Nowiny” przy ul. Broniewskiego

b ę d ą  n i e c z y n n e .

L is ty  d o  re d a kc j i
niedogodność rekompensuje - naszym 
zdaniem - cena zaciąganego kredytu. 
Unikamy w ten sposób pośredników.

Będą kredyty dla emerytów
Z dużym zainteresowaniem przeczy

taliśm y w rybnickim  O ddziale Po
wszechnego Banku Kredytowego S.A. 
artykuł w ostatnim numerze “Gazety 
Rybnickiej” pt.: “Po siedemdziesiątce 
- pranie ręczne”. Temat jest nam bli
ski, gdyż jako bank angażujemy się w 
obsługę finansową sprzedaży ratalnej. 
Jednak dzięki temu, że w/w artykuł nie 
dotyczył nas bezpośrednio, możemy z 
dystansem spojrzeć na przedstawiony 
problem.

Instytucja finansowa jaką  jest bank - 
tak jak  każdy podmiot gospodarczy - 
dąży poprzez “obrót pieniądzem” do 
wypracowywania zysku. Jednocześnie 
jednak nadrzędnym zadaniem każdego 
banku - jako instytucji publicznej - jest 
dołożenie wszelkich starań, aby maksy
malnie zabezpieczyć powierzone mu 
przez klientów pieniądze. Stąd właśnie 
biorą się wszelkie obostrzenia w zasa
dach przyznawania kredytów. Nie po
winno to jednak - naszym zdaniem - 
sprowadzać się do traktowania jakiej
kolwiek grupy konsumentów /np. ludzi 
starszych/ jako klientów gorszych, “nie
pewnych” czy niewiarygodnych.

Nasz Bank stara się dostrzegać ludz
kie problemy. Dlatego zawsze gotowi 
jesteśm y pomagać ludziom, także tym, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej.

Jeżeli zaś chodzi o sprzedaż ratalną 
to PBK firmuje ją  tylko w kilku ryb
nickich sklepach. Mała skala ekspansji 
sprzedaży ratalnej naszego Banku wy
nika z kilku przyczyn. Jedną z nich jest 
fakt, iż oferujemy mniej dogodny sy
stem zawierania umów nie w placówce 
handlow ej, lecz w siedzibie banku. 
Wymaga to od klienta dodatkowego za
angażowania polegającego na odwie
dzeniu siedziby naszego Oddziału. Tę

Zarówno oferowane przez nas oprocen
towanie różnorodnych kredytów dla 
ludności /od 29 procent do 35 procent 
w zależności od okresu kredytowania i 
rodzaju kredytu/, sposób naliczania od
setek /od malejącego zadłużenia/, pro
wizja /nie większa niż 1,5 procent/ jak  
i umiarkowane wymagania odnośnie za
bezpieczenia zaciągniętego kredytu po
winny zastanowić oraz skłonić wszyst
kich dokładnie kalkulujących klientów do 
porównania oferty PBK z ofertami innych 
instytucji kredytowych i wybrania tej dla 
siebie najkorzystniejszej.

Jednak najważniejszą sprawą w roz
ważanej kwestii jest to, że w PBK wszy
stkie grupy klientów - także osoby star
sze - są traktowane jednakowo. Wystar
czy, że dopełnią - z naszą pom ocą - 
wszystkich formalności, a zostaną ob
służeni z należnym  szacunkiem bez 
względu na to czy potrzebują pienię
dzy na now ą pralkę, lodówkę, opał na 
zimę czy też na prezent komunijny dla 
wnuczka.

Z POWAŻANIEM
Z astępca D yrektora O ddziału 

mgr K rystyna Stokłosa

Od redakcji:

Po siedemdziesiątce 
- nowa pralka?

W związku z tekstem “Po siedemdzie
siątce - pranie ręczne”, w którym opisy
waliśmy dyskryminujące emerytów wa
runki sprzedaży ratalnej stosow ane 
przez banki, otrzymaliśmy m iłą i “bu
dującą” wiadomość. Andrzej Bojanow
ski - właściciel sklepów z art. gospo
darstwa domowego “Andal” /Pl. Wol
ności, ul. Sobieskiego/ poinformował 
nas, że od dziś wiek osób dokonujących

Klub Kultury 
 “Harcówka” 

 w Rybniku - Ligocie 
przy ul. Zakątek 19 wynajmuje 

swoją salę widowiskową 
na wszelkiego rodzaju 

przyjęcia okolicznościowe;  
do dyspozycji zaplecze kuchenne.

znaku “X”.
Na skutek wycofania się niektórych kandyda

tów należy zapoznać się z obwieszczeniami, 
które będą wisiały w lokalach wyborczych. 
Oddanie głosu tylko na któregoś z wycofanych 
wcześniej kandydatów czyni głos nieważnym 
bowiem obwodowa komisja wyborcza, ustala
jąc wyniki głosowania i sporządzając protokół, 
postępuje tak, jakby skreślonego nazwiska kan
dydata nie było na karcie do głosowania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zwią
zanych z techniką głosowania należy zwrócić 
się o wyjaśnienie do obwodowej komisji 
wyborczej.
Jeżeli w wyborach 5 listopada żaden z kandy

datów na prezydenta nie uzyska większości 
bezwzględnej ważnie oddanych głosów, 19 li
stopada przeprowadzona zostanie drugą tura 
głosowania, w której wezmą udział dwaj kan
dydaci, którzy 5 listopada otrzymali kolejno 
największą ilość głosów. Oprac. J.R

Bractwo 
kurkowe 

w Rybniku
Wzorem Żor i Pszczyny, również w 

Rybniku powstało Bractwo Kurkowe. 
Z inicjatywy kilkunastu osób doszło 23 
października do walnego zebrania, na 
którym wyłoniono władze stowarzysze
nia. Prezesem z tytułem honorowym 
Hetmana Bractwa został wybrany Eu
geniusz Gutkowski, wiceprezesem - 
kanclerzem Pieczęci Bractwa Andrzej 
Mańkowski, a drugim wiceprezesem - 
Mistrzem Kapituły Krzyża Honorowe
go Bractwa - Ernest Mikszan.

Celem bractw jest krzewienie uczuć 
patriotycznych, popularyzowanie trady
cji strzeleckich i kształtowanie osobistej 
odpowiedzialności obywateli za jutro 
Polski.

Bractwo jest otwarte na współpracę z 
organizacjami i stowarzyszeniami w kra
ju. Liczy też na zainteresowanie spo
łeczeństwa miasta swoją działalno
ścią. Tymczasowa siedziba Bractwa 
znajduje się w Rybniku przy ul. Pro
stej 11. /a/

L is ty  do r edak c j i  

Strach na boisku
Pisaliście ostatnio w “GR” o podpa

leniu skarbony na Rynku i o odpuście 
na Nowinach. Są to wzmianki o tym jak 
się bawi nasza młodzież. Ja chciałbym 
dodać jeszcze jeden fakt takich zabaw. 
I tak w dniu odpustu grupy podchmie
lonych wyrostków zanieczyściły otocze
nie budynku hali sportowej. Rozróby na 
terenie boiska otaczającego szkołę odby
wają się najczęściej o zmroku w soboty 
i niedziele. Skąd to wiem ? Tak się skła
da, że jestem zatrudniony w charakte
rze stróża tego obiektu. Ja i moi kole
dzy, którzy tu pracujemy, nie jesteśmy 
w stanie przeciwstawić się im z gołymi 
rękami. Grupa wyrostków liczy czasa
mi i dwadzieścia osób, najczęściej z 
kamieniami w rękach, a nawet jeden 
miał metrową rurę, tak że nie mamy 
odwagi się odezwać. Na dyżurce jest 
telefon, możemy więc wezwać policję. 
W dniu 15 października czyli w dzień 
odpustu o godz. 19.50 dodzwoniłem się 
na 997 i zapewniono mnie, że zaraz ktoś 
przyjedzie, a do godziny 22.00 nikt się 
nie pokazał. Do Straży Miejskiej trud
no się w ogóle dodzwonić, i w takim 
układzie szerzy się wandalizm, bo są 
bezkarni. A przecież za wszystkie zni
szczenia płacimy my i rodzice tych, 
którzy niszczą. Moja skromna prośba 
jest taka, aby redakcja zainteresowała 
kompetentne osoby aby na teren w/w 
szkoły czasami ktoś zajrzał w soboty - 
niedziele o zmroku. Jeśli to odniesie ja
kiś skutek to będę bardzo wdzięczny.

Z dzisław N owak

Rada Dzielnicy 
Smolna

zaprasza wszystkich mieszkańców 
na spotkanie z przedstawicielami 
władz samorządowych Rybnika.  

Odbędzie się ono w czwartek 
9 listopada br. o godz. 17.00 

w Szkole Podstawowej nr 34. 

ratalnych zakupów w jego sklepach nie 
będzie miał żadnego znaczenia. Bank 
przeanalizuje jedynie wysokość świad
czenia emerytalnego w stosunku do 
wartości zakupionego sprzętu, a co za 
tym idzie liczby i wysokości rat. W imie
niu emerytów - serdecznie dziękujemy!

Zawarte w tekście przypuszczenie, że 
zakupione w sklepach “Andal” towary 
dowożone są do domu klienta “zamie
niamy” na twierdzenie “Andal zapew
nia bezpłatny dowóz”.

T e le fo n y  d o  re d a k c ji

Rybnik na 
pocztówkach

R ybnik pięknieje, a w kioskach nadal 
stare, sprzed kilku lat pocztówki, które 
nie oddają zm ian ja k ie  zachodzą w na
szym  mieście.

C hcielibyśm y się pochw alić przed  
krewnym i i znajomymi, pokazać im naj
ładniejsze obiekty i m iejsca w Rybniku. 
D laczego nie ma?

Barbara Prażuch 
R ybnik

Od redakcji:
Serię pięknych fotografii Rybnika wy

konał nasz fotoreporter Zbigniew Solar
ski, by zainteresować ich wydaniem w 
formie pocztówek rybnicki “Ruch” oraz 
pocztę. Ta ostatnia instytucja zakupiła 
8 fotografii i jak się dowiedzieliśmy u 
źródeł, ukażą się one już na początku 
listopada, przy okazji otwarcia holu re
montowanego obiektu, co nastąpi w po
niedziałek 6 listopada.

Jak na razie nie zdołaliśmy się dowie
dzieć jak  na propozycję zareagował 
“Ruch”.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Plastikowe pieniądze
Zaproszeni latem przez “Alliance Française goście z Fran

cji długo wybierali w rybnickiej “Cepelii” porcelanę i inne 
pamiątki. Zapakowane już towary, ku ich wielkiemu rozcza
rowaniu, wróciły z powrotem na półki. Francuzi chcieli za
płacić kartą kredytową. Sprzedawczyni poprosiła o gotów
kę, choć na oknie wystawowym naklejono kolorowe emble
maty VISA, Master Card itp.

W "Cepelii" można ju ż  płacić kartami kredytowymi

P o stan o w iliśm y  sp raw d zić  ja k  
p rzedstaw ia  się sy tuacja  w innych, 
rek lam u jący ch  m ożliw ość  b ezg o
tów kow ego zakupu, sklepach. “P la
stikow ym i p ien iędzm i” płacić m oż
na m iędzy innym i w sk lepach  ju b i
lersk ich  /ul. R ynkow a i ul. Sob ie
sk iego / i odzieżow ych  “M adonna” , 
“M oda i S ty l” , “M agnum ” , “D al
las Jean s”, “Jankes” , “A didas” . R e
spektow ane karty  to m .in. V isa, P o
lcard, M aster Card, ICB C ards, Styl 
PB K . P rze szk o lo n e  e k sp e d ie n tk i 
po k azy w ały  nam  “m a sz y n k ę ” do 
pob ie ran ia  n a leż n o śc i, ob jaśn ia ły  
ja k  spraw dzać p raw dziw ość karty  / 
hologram , num er, podp is/. M og li
śmy obe jrzeć  o trzy m y w an ą  p rzez  
sk lep y  p rz y jm u ją c e  “p la s tik o w e  
p ien iądze” s to p -lis tę  - com iesięcz
ny w ykaz kart zastrzeżow ych . D o
w iedzie liśm y się, że k lien tów  po
sługujących się kartam i kredytow y
mi je s t bardzo m ało - są  to p rze
w ażnie obcokrajow cy.

K artą  k redy tow ą m ożna u reg u lo 
wać należność za pobyt w H otelu  
Polskim
/R ynek/, nie m ożna - w rep rezen ta
cyjnym  hotelu  “O lim pia” w K am ie
n iu . R e s ta u r a c je :  “ T e a t r a ln a ” , 
“C entrum  B iznesu” - też  p rzy jm u ją

k a r ty  k r e d y to w e . 
B ufetow a w re s tau
r a c j i  “ Ś w ie r k la
n i e c ” , z a p y ta n a  o 
m ożliw ość u reg u lo
w ania rachunku k ar
tą  k redy tow ą, zd z i
w iona o d es ła ła  nas 
do k ierow niczk i lo
kalu , k tó ra  p racu je  
do 15.00. B y ła  g o
dzina 17.00. B liżej 
św iata  je s t też  b iu
ro  p o d ró ży  “ C ro a
t i a ” . V is a ,  IC B  
C ards, M aster C ard 

p ro s z ę  b a rd z o . 
Z budow an i, raz  j e
s z c z e  z a j r z e l i ś m y  
w ięc do “C e p e li i” . 
N a p y tan ie : C zy  
m ożna za p ła c ić  ka r
tą kredytow ą?  otrzy
m aliśm y odpow iedź 
tw ierdzącą . C zyżby 

“na oko” w idać było, że takow ej nie 
posiadam y?

Bo trzeba  Państw u w iedzieć, że 
posiadan ie  p lastikow ego p ro s to k ą
cika w portm onetce to nie je s t “ta
n ia ” spraw a. B ank P rzem ysłow o - 
H andlow y oferuje kartę VISA C las
sic. By ją  otrzym ać na konto o so b i
ste  n a leż y  w p ła c ić  300 d o la ró w  
kw oty gw arancyjnej i m inim um  300 
d o la ró w  k w o ty  w s tę p n e j. Po 14 
dniach otrzym am y kartę, której m o
żem y używ ać za g ran icą  /ty lko  do 
w y so k o śc i p o s ia d a n e j na ko n c ie  
k w o ty /. G dy chcem y  m ieć  V ISĘ  
k ra jow ą m usim y założyć rachunek  
o sz c z ę d n o ś c io w o -ro z lic z e n io w y , 
na który co m iesiąc w płacać będzie
my m inim um  290 z ło tych . W m yśl 
now ego regu lam inu  - by o trzym ać 
kartę V ISA  C lassic  w B anku Ś lą
skim , w ystarczy  jed n o  konto - z ło
tów kow e lub w alu tow e. T rzeba je  
posiadać rok i w płacać na nie śre
dnio 1000 z ło tych  m iesięczn ie  /lub 
rów now artość w w alucie /. Po roku 
za o p ła tą  70 zł o trzym am y  kartę  
V ISA  C lassic . I w tedy, zgodnie  z 
reklam ow ym i hasłam i, zaczn iem y 
prow adzić europejsk i styl życia, nie 
m artw iąc się o p ien iądze.

A. Z ejer

Deutscher Freundschaftskreis 
w Rybniku

W początkach 1989 roku, gdy idea zjednoczonej Europy 
brzmiała jak utopia, berliński mur stał niewzruszony, a te
mat mniejszości narodowych był bardzo “niebezpieczny” - w 
sklepie optycznym Aloisa Michalskiego przy ulicy Rewolucji 
Październikowej /dziś ul. 3 Maja/ odbywały się towarzyskie, 
nieformalne spotkania rybniczan niemieckiego pochodzenia.

Często było ich więcej niż klientów - 
wspomina pan Michalski. - Śmiało mogę 
powiedzieć, że mój sklep to kolebka po
wojennej mniejszości niemieckiej w Ryb
niku.

Tempo przemian dokonujących się w 
kraju sprawiło, że z początkiem 1990 roku 
decyzją Sądu Wojewódzkiego zarejestro
wane zostało Towarzystwo Społeczno- 
Kulturalne Ludności Pochodzenia Nie
mieckiego Województwa Katowickiego 
z siedzibą w Raciborzu. Koło Terenowe 
nr 12 w Rybniku, z siedzibą w ... sklepie 
A. Michalskiego rozpoczęło oficjalną 
działalność 28 lutego 1990 roku. W 
pierwszym zebraniu wzięło udział 9 osób. 
Warunkiem przystąpienia do towarzystwa 
było i jest poczucie przynależności do 
narodu niemieckiego - co wstępujący 
stwierdzają w “Deklaracji o przystąpie
niu”.

Powiększająca się liczba członków 
zmusiła towarzystwo do opuszczenia 
sklepu. Pierwszą siedzibą był lokal przy 
ulicy Sobieskiego. W 1992 roku władze 
miasta przychylnie ustosunkowały się do 
prośby zarządu i przydzieliły mniejszo
ści niemieckiej lokal przy ulicy Racibor
skiej 20, który odtąd stał się siedzibą To
w arzystw a Społeczno-K ulturalnego 
Niemców. To nie pomyłka. Władze wo
jewódzkie wystąpiły o zmianę nazwy, tłu
macząc swój wniosek tym, że inne mniej
szości narodowe w Polsce nie mają w 
nazwie słowa “pochodzenia”. Są organi
zacje Ukraińców, Białorusinów, Żydów 
w Polsce. Sąd zezwolił także na używa
nie niemieckiej nazwy - D eutscher 
Freundschaftskreis - DFK, co można 
przetłumaczyć jako “Niemieckie Koło 
Przyjaciół".

Ale wróćmy na ulicę Raciborską. Dziś 
towarzystwo liczy 1600 członków z 60 
miejscowości, w wieku od 16 do kilku
dziesięciu lat. Od roku trwają prace nad 
podziałem tak licznego koła na 8 mniej
szych /według miejscowości/. Jeśli w 
myśl nowej konstytucji reaktywowane 
zostaną powiaty - Rybnik będzie organi
zacją powiatową. Członkowie DFK opła
cają składki, z których m.in. organizowa
na jest “Gwiazdka” dla dzieci. Prywatni 
sponsorzy z Niemiec, wyszukiwani i na
mawiani do współpracy przez Gerharda 
Kubatza, fundują najuboższym - emery
tom i rencistom jednorazowe zapomogi 
/ostatnio 120 osób otrzymało po 50 DM/

Kim jest Gerhard Kubatz? Gerhard 
Kubatz jest redaktorem naczelnym wy
chodzącego w Kolonii miesięcznika “Der 
Rybniker ” - “Rybniczanin ” - czasopisma 
o Rybniku i okolicach, o rybniczanach 
mieszkających w Niemczech i w ... Ryb
niku. Z nawiązanych w 1991 roku przez 
przewodniczącego Aloisa Michalskiego 
kontaktów, rybnickie koło odnosi wiele 
korzyści. R edaktor K ubatz pom aga 
mniejszości niemieckiej w Rybniku nie 
tylko finansowo. Przysyła książki, cza
sopisma. Z jego inicjatywy powstało To
warzystwo Kulturalne Rybniczan, zrze
szające twórców ludowych z terenu byłego

byłego powiatu rybnickiego - tych, którzy 
żyją i pracują w Niemczech, i tych z na
szych stron. Dużym wydarzeniem są wi
zyty Gerharda Kubatza w Polsce. Choć 
to człowiek starszy, przynajmniej raz w 
roku stara się przyjechać do Rybnika - 
by wręczyć podarunki, porozmawiać z 
ludźmi, zebrać materiał do swojej gaze
ty. Ostatnio Gerhard Kubatz odwiedził 
Rybnik pod koniec września, by wziąć 
udział w zorganizowanym przez mniej
szość niemiecką pierwszym festynie kul
turalnym, któremu towarzyszyła wysta
wa prac twórców skupionych w Towa
rzystwie Kulturalnym Rybniczan. 30

września, po mszy świętej odprawionej 
w kościele Matki Boskiej Bolesnej, w 
pełnej sali Domu Rzemiosła wystąpiły: 
chór im. Josepha von Eichendorffa z Ra
ciborza, zespół dziecięcy DFK z Rybni
ka i orkiestra kameralna Szkoły Muzycz
nej w Rybniku. W imprezie wziął udział 
honorowy gość pierwszego Kulturfestu - 
prezydent Józef Makosz, który w swych 
wypowiedziach podkreślał uniwersa
lizm kultury i konieczność koegzysten
cji różnych jej przejawów i odmian. 
Przy okazji warto nadmienić, że to wła
śnie z inicjatywy towarzystwa Rybnik 
nawiązał kontakty z niemieckim miastem

miastem Dorsten, które owocują partnerską 
współpracą i wymianą w różnych dzie
dzinach życia.

Podstawowym zadaniem DFK jest 
organizowanie nauki języka niemieckie
go dla swoich członków. Dzieci uczą się 
bezpłatnie w 3 grupach. Dorośli - za nie
wielką opłatą - w 4 grupach. Towarzy
stwo posiada kilkusettomową bibliotekę, 
miniczytelnię niemieckich czasopism. 
Jesień i zima to czas wieczorów kultural
nych, rozmów przy kawie, wspólnego 
śpiewania. Właśnie z koła śpiewaczego 
narodził się chór, którego premierowy 
występ otwarł wspomniany już pierwszy 

festyn kulturalny. Wio
sna i lato to czas wy
cieczek, biesiad przy 
ognisku. Co dwa, trzy 
miesiące odbywają się 
zebrania organizacyj
no-informacyjne.

Większość członków 
Towarzystwa to katoli
cy. Dla nich /od 3 lat/ 
w każdą pierwszą so
botę miesiąca, o godzi
nie 16.30, w kościele 
pod wezwaniem Mat
ki Boskiej Bolesnej, 
odprawiana jest msza 
w języku niemieckim. 
Dwujęzyczne książki 
do nabożeństwa “Dro
ga do nieba” można 
kupić w siedzibie To
warzystwa.

Zaproszeni przez 
p rz e w o d n ic z ą c e g o  
Aloisa Michalskiego, 
odwiedzamy siedzibę 
Towarzystwa Społecz
n o - K u l t u r a ln e g o  
Niemców w Rybniku. 

Jest środa. A więc tak jak we wtorki i 
czwartki członkowie mogą spotkać się i 
porozmawiać z przewodniczącym i zarzą
dem. Można opłacić składkę, zasięgnąć 
informacji, wypożyczyć książkę. Lub po 
prostu porozmawiać, poczytać czasopisma. 
Czysto, jasno, przestronnie. Lokal ume
blowany kompletnie i funkcjonalnie, 
ale skromnie. W głównej sali - gdzie 
odbywają się zebrania i imprezy kultu
ralne - na ścianie flaga polska, niemiec
ka, herb Rybnika oraz olbrzymi napis: 
Die Welt gehört Allen. Świat należy 
do wszystkich.

A leksandra Z ejer

d f K
k r e isk u l t u r t r e f fe n

We wrześniowym kulturfeście wziął udział m.in. 
Gerhard Kubatz (z lewej), redaktor naczelny miesięcz
nika "Der Rybniker". Zdj.: sol

Relikwie
św. Antoniego w Rybniku
c.d. ze strony 1
Z agonieni i zagubieni w obliczu na
szego patrona  chcem y się zastan o
w ić ja k ie  m ie jsce  w  nas za jm uje  
ew angelia  i m iłość, k tóre  ca łk o w i
cie w ypełn iły  życie św ętego. 
U roczystości ro zp o czn ą  się o godz. 
16.00 w k o śc ie le  św . Jó ze fa  oo. 
franc iszkanów . Na u ro czy s to ść  
wierni proszeni są o przyniesienie  
świec. Po pow itaniu i czuw aniu m o
dlitew nym , o godz. 18.30 zostan ie  
odpraw iona m sza św ., a następn ie  
w uroczystej p rocesji ze św iecam i 
re likw ie  z o s ta n ą  p rzen ie s io n e  do 
bazyliki św. A ntoniego, gdzie odbę
dą się dalsze u roczystośc i re lig ij
ne. O godz. 23.00 odpraw iona zo
stanie pasterka antoniańska w intencji

intencji Ojczyzny i miasta Rybnika.
W niedzielę  5 listopada o godz.

10.30 odpraw iona zostan ie  u roczy
sta sum a, w czasie  k tórej p row in
cjał oo. franciszkanów  z Panew nik  
przekaże bazylice  dar w postac i re
likw iarza z re likw iam i św. A n ton ie
go. Pozosta łe  m sze w n iedz ie le  w 
bazy lice  b ęd ą  odbyw ały  się o 6 .00, 
7.15, 9.00 i 12.00. czas m iędzy  
n a b o ż e ń s tw a m i i g o d z in y  nocne  
w ypełn i czuw an ie  m od litew ne. O
13.30 odbędą się uroczyste n ieszpo
ry . P o ż e g n a n ie  r e l ik w ii  p a d e w
skich, k tóre zo s tan ą  p rzew iezione 
do Panew nik, nastąpi o godz. 14.00.

/ r /

Rybnicki oddział SITG i Muzeum

Kontynuacja współpracy
W piątek 27 października podpisano porozumienie o dalszej 

współpracy między rybnickim Muzeum a oddziałem Stowarzy
szenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku.

Obie instytucje współpracują ze sobą 
już od lat 20, a w ramach obchodzone
go jubileuszu zorganizowano m.in. “Ty
godnie techniki ROW” a także konkur
sy na zabytki górnictwa węglowego. 
Dział poświęcony historii górnictwa 
powstał z gromadzonych od lat ekspo
natów w momencie upaństwow ienia 
zbiorów w 1970 roku.

Pierwsze porozumienie o współpracy 
podpisano we w rześniu 1975 roku. 
SITG zobowiązało się do systematycz
nego przekazywania przedmiotów, tra
dycyjnych narzędzi oraz do organizowa
nia sympozjów i wystaw o tematyce 
górniczej. Muzeum natomiast ze swej 
strony zajęło się merytorycznym opracowaniem

opracowaniem wystaw, prowadzeniem do
kumentacji naukowej i udostępnianiem 
zbiorów.

W ciągu 20 lat współpracy w Muzeum 
przeprowadzono renowację zbiorów - 
odnowiono np. najstarszy sztandar - ko
palni “Hoym”, zorganizowano konkurs 
na rzeźby w węglu, graficie i łupku wę
glowym, w którym uczestniczyło 70 
osób, konkurs na zabytki górnictwa wę
glowego i skamieliny oraz konkurs fo
tograficzny.

/a/

Porozumienia o dal
szej współpracy pod
p isu ją  dyrek to rka  
M uzeum Genowefa 
G rabowska i w ice
prezes Zarządu Od
działu SITG w Ryb
niku Stefan Rycman. 
Z d j.: C. C hl u bek- 
Adamczyk

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3



Ja tylko inspiruję
Początek wcale nie był niezwykły. Studia - filo

logia polska, dyplom, praca w szkole. Ale kon
takt z uczniami już nie był taki zwykły. Lekcje 
czasami zupełnie nie przypominały zajęć w li
ceum. Raz na jakiś czas była . . . d r a m a .

Wtedy wszyscy mogli robić co chcie
li, oczywiście w określonym celu i kie
runku. Zdarzało się nieraz, że uczniowie 
wrzeszczeli, a do drzwi klasy pukali inni 
zniecierpliwieni i oburzeni nauczyciele. 
Z czasem jednak wszyscy zaakceptowa
li inność jednej z koleżanek i wiedzieli,

że Wanda Świtała raz na jakiś 
czas robi dramy.

Michalina /dawna uczennica/: Pierw
szą rzeczą jaka  od razu odróżniała lek
cje z  panią Świtałą był układ ławek w 
klasie. Stoliki i krzesła nie stały w rzę
dach, ale ułożone były w kwadrat, doo
koła sali. Pani Świtała oczywiście sie
działa na szczycie. Druga 
rzecz to zeszyty. Też trze
ba było j e  prow adzić w 
specyficzny sposób. Waż
ne notatki z  lekcji zapisy
waliśmy na prawych stro
nach, ćw iczenia  na le
wych. Na każdej z  nich był 
pozostawiony dość duży  
margines. Na tych margi
nesach pani Świtała umie
szczała swoje uwagi... Była 
bardzo kontrow ersyjna  
jako nauczycielka. Bardzo 
pow ażn ie  traktow ała  
uczniów. Zależało je j  za
wsze na wszystkich, ale 
nawet najzdolniejszemu  
uczniowi nie bała się po
wiedzieć wprost, że coś zrobił źle. Była 
uczciwa i sprawiedliwa, ale jednocześnie 
bardzo wymagająca. Dostać dwóję u pani 
Świtały oznaczało koszmar. Ale lekcje były 
zawsze bardzo przyjemne. Kilka razy w 
roku zamiast zajęć mieliśmy dramy. Wte
dy ławki i krzesła stały pod  ścianami, a 
my w kółku roztrząsaliśmy np. problem  
którejś części “Dziadów”. Dramy poma
gały zrozumieć kwestie omawiane na lek
cjach, a jednocześnie służyły też temu, 
abyśmy właśnie w ten sposób powiedzie
li, co naprawdę myślimy o jakiejś rzeczy i 

ja cy  jesteśmy. Poza tym dramy miały słu
żyć lepszemu zgraniu się klasy.

Oprócz tego, że Wanda Świtała była 
nauczycielem języka polskiego, intereso
wała się też teatrem i była instruktorem 
teatralnym. Jako jedyna z województwa 
katowickiego wytypowana została w 1984 
roku do Warszawy na kurs dramy. Zajęcia

Napisanie monografii jednostki woj
skowej, silnie zakonspirowanej, jaką  był 
Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, po  
niemal pięćdziesięciu latach od je j  p o
wstania, nie może być łatwe - pisze 
Mieczysław Brzost we wstępie do swo
jej, wydanej niedawno przez wydawnic
two “Śląsk” książki “Rybnicki Inspek
torat Arm ii Krajowej”

I łatwe oczywiście nie było, ale auto
rowi zależało, by dostępne jeszcze ma
teriały nie uległy rozproszeniu, a okres 
walki - zapomnieniu, i to mobilizowało 
go do pracy. Z materiałów już publiko
wanych, wspomnień uczestników walki, 
kronik niektórych miejscowości i uwag 
krytycznych współuczestników walki 
ZWZ - Armii Krajowej w Okręgu Ślą
skim, powstało jednolite opracowanie 
będące kompendium wiedzy na temat 
działalności Armii Krajowej na terenie 
działania inspektoratu czyli dawnych po
wiatów rybnickiego, pszczyńskiego, cie
szyńskiego, raciborskiego i kozielskiego.

Autor przedstawił w książce rybnickie
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Zajęcia odbywały się w Teatrze Ochoty po 
12 godzin dziennie. Prowadzone były 
wspólnie przez angielskich i polskich in
struktorów i aktorów. Zajęcia były mę
czące /przez ten czas W anda Świtała 
schudła cztery kilogramy/, ale odmieniły 
życie bohaterki. Razem z innymi uczest
nikami kursu brała udział w pracach 
Ogólnopolskiego Klubu Dramy przy 
Międzynarodowym Ośrodku Teatrów dla 
Dzieci i Młodzieży, założonego z inicja
tywy Haliny Machulskiej. Wspólnie spę
dzili ponad 200 godzin na rozmaitych 
kursach w całej Polsce. Jako doradca 
metodyczny zorganizowała ogólnopolski 
zjazd pedagogów dramy. W zasadzie od

tej pory rozwija się coraz bardziej w tym 
kierunku i z czasem rezygnuje nawet z 
pracy w szkole, aby poświęcić się pracy 
terapeuty. Przez cały czas prowadzi kur
sy dramy również dla polonistów i in
struktorów teatralnych. Poszerza również 
zajęcia o socjodramę i elementy psycho
dramy.

Od kilku lat pomaga młodzieży w Po
radni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ale 
sama mówi, że potrzeba o wiele więcej 
godzin, aby pomóc wszystkim potrzebu
jącym. Dużo osób przychodzi na terapię 
indywidualną.
Barbara -  Córka miała kłopoty z  orto
grafią. Robiła różne testy i okazało się, 
że cierpi na dysleksję. Znajoma poleciła 
mi panią Świtałę. Córka chodziła do niej 
na zajęcia przez całe wakacje. Nauka była 
jednocześnie zabawą. Wyobrażała sobie 
trudne wyrazy, opisywała je, mówiła z

rybnickie środowisko patriotyczne, a także 
przypomniał martyrologię ludności Ślą
ska w czasie okupacji. W kolejnych roz
działach przedstawił sztab inspektora
tu, podinspektorat cieszyńsko-zaolziań
ski, warunki konspiracji, pracę wywia
dowczą, działalność łączniczek i kurie
rek, a także wkład w walkę zbrojną od
działów partyzanckich działających na 
terenie inspektoratu. Książka, zaopa
trzona w indeks nazwisk i pseudonimów 
oraz fotografie członków dowództwa, 
jest pozycją która wypełni zapewne lukę 
w wiedzy na temat ruchu oporu w cza
sie okupacji na terenach działania in
spektoratu.

Spotkanie z autorem tej cennej po
zycji Mieczysławem Brzostem, odbę
dzie się w czytelni Miejskiej Bibliote
ki Publicznej w Rybniku we wtorek 
7 listopada o godz. 17.00, a poprowa
dzi je  pracownik Instytutu Historii Uni
wersytetu Śląskiego dr Zygmunt W o
źniczka. Przed spotkaniem będzie moż
na książkę zakupić. 
r/

czym je j  się te wyrazy koja
rzą. Uczyła się literować 

.  •  •  wyrazy od tyłu i zapamiętywać
zapamiętywać słowa w powietrzu. Te
raz dalej z  nią ćwiczę, ale 

naprawdę wiele się nauczyła i bardzo je j  
to pomogło. Kiedy na koniec miała kla
sówkę - pani Świtała nie skreśliła je j  źle 
napisanego wyrazu, tylko zapisała go 
prawidłowo na marginesie. Powiedzia
ła, że nie powinno się skreślać na czer
wono w zeszycie, że nauczyciele źle ro
bią. Powinni bardziej psychologicznie 
podchodzić. A ona właśnie tak robiła. 
Magda -  Przyszłam do poradni, bo od
czuwałam lęk przed jedną z  nauczycie
lek. Pani Świtała poradziła mi wyobra
zić ją  sobie na podłodze i wyobrażenie 
to... podeptać. To było prawie ja k  hipno
za, ale teraz nie boję się tej pani tak bar
dzo, a ostatnio dostałam nawet u niej 
piątkę.

Wanda Świtała to też “Homosum”. Za 
tą  tajemniczą nazwą kryje się teatr. Naj
pierw był to teatr szkolny, który tworzyli 
uczniowie liceum. Swoją siedzibę mieli 
na poddaszu.
Michalina: Był to trochę dziwny teatr. 
Trochę plastyczny, teatr pantomimiczny.

Sami szyli sobie stroje, farbo
wali je. Zajmowali się dzieła
mi współczesnymi, ale w ogóle 
Wandy Świtały trzymali się lu
dzie z  dziwnymi pomysłami.

Od 1993 roku “Homosum” 
jest teatrem prywatnym, sku
piającym już też ludzi doro
słych, aktualnie jednak trwa 
przerwa w jego działalności. 
Od tego roku Wanda Świtała 
rozpoczęła natomiast inną ini
cjatywę pod tą  samą nazwą. 
Jest to Ośrodek Twórczego 
Bycia. Został powołany dla 
lepszego wykorzystania zaso
bów pozytywnych, które tkwią 
w każdym  człow ieku . W 
ośrodku prowadzone są zaję

cia radzenia sobie ze stresem, zajęcia z 
dramy, ćwiczenia ekspresji twórczej. Te 
ostatnie przeznaczone są dla wszystkich 
i według prowadzącej są też świetną za
bawą dla osób pragnących zbliżyć się do 
siebie, dla lepszej współpracy np. mię
dzy małżonkami, rodzicami lub dziećmi. 
Wanda Świtała: Moja rola ogranicza 
się tylko do inspiracji. Ja tylko pom a
gam ludziom odkryć swoje zalety i ra
dzić sobie z  trudnymi sytuacjami. Jestem  
tą osobą, która popycha do działania, 
ale to ludzie pracują sami. A dlaczego 
to robię? Bo sprawia mi to przyjemność.

A neta T waróg

Kombatanci
w "Harcówce"

W dniu Święta Niepodległości 11 li
stopada Klub Kultury “Harcówka” w
Rybniku - Ligocie organizuje spotkanie 
z kombatantami - weteranami walk o 
niepodległość Ojczyzny. Przed gośćmi 
wystąpią dzieci z klubowego kółka re
cytatorskiego i muzycznego.

Spotkanie będzie miało miejsce bez
pośrednio po mszy w intencji poległych 
i zmarłych kombatantów, która zosta
nie odprawiona o godz. 10.00 w kościele 
pod wezw. św. Sarkandra. /r/

Zaduszki
poetyckie

Art Cafe organizuje I Zaduszki Po
etyckie. Impreza odbędzie się 10 listo
pada od godz. 19.00. Organizatorzy 
przewidują całonocną zabawę wraz z 
bogatym programem artystycznym. W 
związku z Zaduszkami Art Cafe zapra
sza też wszystkich twórców młodszych 
i starszych, profesjonalistów i amatorów 
do udziału w Konkursie Jednego Wier
sza. Osoby chcące wystąpić i zaprezen
tować swój utwór powinny zgłosić się 
do jednej godziny przed imprezą. /a/

Wanda Świtała (druga od lewej) w czasie zajęć z młodzieżą.
Zdj.: sol

"Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej"

Promocja książki w  miejskiej bibliotece

Piękno siedzi w ... szczegółach
Remont jednej z kamienic w centrum Rybnika ukazał na nowo piękną elewację 

tej klasycystycznej budowli. Na zdjęciu widzimy tympanon nad jednym z okien. 
Przy której ulicy znajduje się ta kamienica? Odpowiedzi proszę szukać na tej samej 
stronie.

X  Silesian Jazz Meeting

Będzie jubileuszowo
Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się 

jubileuszowa, dziesiąta edycja Silesian 
Jazz Meeting, imprezy muzycznej tra
dycyjnie już związanej z Rybnikiem. Od 
dziesięciu lat ostrzą sobie na n ią każdej 
jesieni zęby fani jazzu z Rybnika i oko
lic, a jest ich, jak  wiemy, niemało.

Tegoroczny Silesian Jazz Meeting  roz
pocznie się w piątek 10 listopada o 
godz. 18.00, a wystąpią: “Boomerang” 
Jarosława Śmietany i Krzysztofa Po
pka oraz rewelacyjny Kwartet Zbi
gniewa Namysłowskiego z Warszawy 
wraz z zakopiańską kapelą góralską! 
Natomiast drugi dzień będzie należał do 
wokalistów. W sobotę 11 listopada 
usłyszymy znakomitą żeńską grupę wo
kalną “Five Lines” z Łodzi z zespołem 
akompaniującym oraz gwiazdę wokali
styki estradowej Krystynę Prońko -

“Super Session II”. Koncerty popro
wadzą stali prezenterzy: krytyk muzycz
ny Jan Poprawa z Krakowa oraz Woj
ciech Bronowski. Kierownictwo arty
styczne sprawuje jak zawsze Czesław 
Gawlik.

Dodatkową atrakcją imprezy będzie 
losowanie zestawów unikatowych płyt 
kompaktowych, ufundowanych przez 
firmę Power Bros.

Po zakończeniu koncertów miłośnicy 
jazzu będą mogli uczestniczyć w cało
nocnych Jam Sessions organizowanych 
przez Dom Kultury “Chwałowice” we 
własnej siedzibie.

Przy okazji jubileuszu warto dodać, że 
w ciągu 10 lat we wszystkich edycjach 
SJM w ystąpiło 70 znanych zespołów z 
blisko 450 wykonawcami z kraju i za
granicy.

Kina
“A PO L L O ”

3 listopada, godz. 17.00, 19.00; 4 
listopada, godz. 16.00, 18.00; 5 - 
9 listopada, godz. 17.00, 19.00 - 
“O PER A CJA  SŁO Ń ” /U SA / 

“P R E M IE R O W E ” przy TZR  
3 listopada oraz 5 - 9  listop ad a , 
godz . 1 7 .0 0 ,1 9 .3 0 ; 4 lis to p a d a ,  
godz. 21.30 - “APOLLO 13” /USA/, 
cena 5,00 zł

DKF “ E K R A N ” przy TZR  
6 listop ad a , godz. 19.00 - PR O
JEK CJA  SPECJALN A; godz. 21.15
- “HOM O FA B E R ” /n iem .-fr.-g rec
ki/, reż. V. S ch lo en d o rff

“W R Z O S” - N iedobczyce  
5 listopada, godz. 17.00 - “M Ł O
DE W IL K I” /p o l ./

“Z E F IR ” B oguszow ice  
5 - 9  listop ad a , godz. 17.00, 19.00
- “H OT D O G ” /U SA /

Teatr
T eatr Z iem i R ybnick iej 

6 listopada, godz. 10.00, Adam Mickie
wicz: “DZIADY cz. II” w wykonaniu 
aktorów Teatru im. J. Słowackiego w 
Krakowie, cena 4,50 zł

 Koncert 
T eatr Z iem i R ybnick iej 

4 listop ad a , godz. 18.00 - K oncert 
z e s p o łu  “ S K A L D O W IE ” , c e n a  
13,00 zł

Rozrywka
Klub “E n ergetyk ” - ul. P odm iej

ska
3 listop ad a , godz. 17.00 - K onkurs 
p lastyczny
4 listopada, godz. 17.00 - K alam 
bur - gra słów
5 listopada, godz. 17.00 - S porto
we potyczk i rodzinne
7 listop ad a , godz. 17.00 - Zagadki 
o rtog raficzne
8 listop ad a , godz. 17.00 - M alu je
my pędzlem  po tw arzy

Wystawy J
M uzeum  - Stary R atusz

W ystaw a s ta ła  p t. “R yb n ik -m o je  
m iasto” - czynna /z wyj. poniedział
ków / od 10.00 do 14.00, w środy 
od 10.00 do 18.00, w stęp  2 zł /ulg. 
1 z ł/

M iejska B ib lioteka Publiczna
“A rtu r T runkhard t - człow iek n ie
z w y k ły ” - c z y n n a  w g o d z in a c h  
o tw arc ia  b ib lio teki

G aleria TZR
W ystaw a prac Z espołu  M ala rsk ie
go T w órców  N ie p ro fe s jo n a ln y c h  
“O B LIC ZA ” z okazji 15-lec ia  d z ia
ła lności

 Dyskoteki 
R estau racja  “ O lim p ia” - 

K am ień
p iątek , 3 listopada od 20.00 do 2.00 

M ała Scena R ybnicka  
sobota, 4 listopada od 20.00 do 2.00 

K ino “A p o llo”
sobota, 4 listopada od 20.00 do 2.00

/gw /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Kamienica ta usytuowana jest 
przy ulicy Kościelnej z numerem 
siódmym. Prowadzi przez nią pa
saż z wyjściem na ulicę Curie - 
Skłodowskiej.



Jeszcze mamy w pamięci purpurowo-złotą poświatę nad cmentarzem, 
gdzie składaliśmy wieńce i zapalaliśmy znicze, pochylając się nad gro
bami najbliższych. To dzień szczególny, dzień pamięci o drogich nam 
zmarłych, ale przede wszystkim dzień Wszystkich Świętych, chrześci
jan wyniesionych na ołtarze. Kult świętych jest zjawiskiem bardzo zło
żonym i podlegającym przez wieki ewolucji, a jego źródeł upatrywać 
należy w Biblii. Wytworzyła go potrzeba obcowania z ideałem, wzor
cem moralnym i osobowym, którego życie pełne cnót było drogowska
zem na drodze do Boga. Od najdawniejszych czasów przekazywane z 
pokolenia na pokolenie dzieje świętych umacniały kulturową ciągłość 
chrześcijan. By pamięć o nich nie zaginęła, były zapisywane, a zapisy 
te przyjmowały różnoraką formę - prawie dokumentalnych relacji 
spisanych przez współczesnych, popularnych żywotów świętych z 
wszechobecnymi w nich elementami legendarnymi, wątków w litera
turze pięknej czy solidnych opracowań naukowych. Wszystkie one mie
szczą się w jednym z działów historii literatury zwanym hagiografią.

okazji, by spotkać się w Rybniku na ko
lejnej m aturalnej rocznicy, nigdy też 
nie otrzym ali zaproszenia na oficjal
ne uroczystości w szkole czy w m ie
ście. Choć on sam był przecież n ie
daleko, w domu zakonnym w K rako
wie, w Rybniku zaś bywał prywatnie,

Rybniku ktoś życzliwy ostrzegł ich, żeby w 
nich nie paradow ali. Ukryli się u je d
nego z gim nazjalnych profesorów  na 
Kościuszki i dopiero o zmroku w róci
li szczęśliw ie do domu. Jako że ro
dzina była ducha polskiego, nie było 
mowy o kontynuacji nauki w gim nazjum

Krakowa, nadal jednak  w spółpracuje z bol
landystam i jako  członek poszerzone
go komitetu redakcyjnego czasopisma 
naukow ego brukselskiego instytutu 
A n a lec ta  B o llan d ian a , w k tó rym  
wcześniej w ielokrotnie publikował. 
Jed n ą  z jego  prac tego okresu je s t

Ciekawi ludzie, ciekawe losy

Twoje imię
Zapotrzebowanie na tego typu pi

śm iennictwo jes t nadal duże, a kolej
ne w ydaw nictw a zn ika ją  szybko z 
księgarskich półek. B iorąc do ręki w 
rybnickiej księgarni św. Jacka solid
ny tom czwartego ju ż  w ydania prze
wodnika onomastyczno-hagiograficz
nego “Twoje im ię”, niew ielu zain te
resow anych tą  pozycją dom yśla się 
zapewne, że jeden z jego dwu autorów, 
odpowiedzialny za część hagiograficz
ną książki, ks. Henryk Fros je s t 
rybniczaninem .

/A utor części językow ej dr F ranci
szek Sowa je s t pracow nikiem  nauko
w ym  In s ty tu tu  Języ k a  P o lsk ie g o  
PAN, nauczycielem  akadem ickim , 
w spółredaktorem  “Słow nika g w ar  
po lsk ich ", autorem prac z d ialekto
logii polskiej i słowiańskiej oraz so
cjolingw istyki i stylistyki/.

Jezuita ks. Henryk Fros to
jeden z największych 

autorytetów w dziedzinie 
hagiografii

w Polsce, a także w kręgach zaintere
sowanych tą  dziedziną wiedzy za gra
nicą. Jest autorem  książki “Św ięci 
doby współczesnej ”, w której przed
staw ia w yniesionych  na o łtarze  w 
p ięćdz iesięcio leciu  1939 - 1989, a 
także w ydanej osta tn io  p u b lik ac ji 
“Pamiętając o mieszkańcach n ieba” 

przybliżającej czytelnikom dzieje kul
tu świętych i ich miejsce w liturgii. 
Jego naukowa bibliografia obejm uje 
ponad 200 pozycji: od artykułów  pu
blikowanych jeszcze przed w ojną w 
periodyku "Ziemia Rybnicka" w yda
wanym przez ks. Drobnego, w “Za
raniu Śląskim ”, poprzez dziesią tk i 
recenzji i artykułów w prasie kato lic
kiej i literackiej w  Polsce i zagrani
cą, w których w ypowiadał się na te
m aty zw iązane nie tylko ze sw oją  
głów ną pasją - hagiografią. Jest też 
autorem i redaktorem  kilkudziesięciu 
haseł zamieszczonych w “Encyklope
dii Katolickiej ” wydawanej w latach 
70. w Lublinie, a także 3-tomowego 
"Wprowadzenia do mszy o świętych

Ks. Fros uważa hagiografię nauko
w ą za dyscyplinę historyczną. Jeśli 
naw et nie ściśle historyczną, to na 
pewno za m ieszczącą się gdzieś po
między historią, h istorią kościoła, hi
storią literatury, a nawet filologią. A 
więc naukę stricte hum anistyczną. I 
pew nie jego specjalizacja naukow a 
nie poszłaby w tym kierunku, gdyby 
nie wyraźne

zainteresowania 
i uzdolnienia 

humanistyczne,
rozbudzone w latach m łodzieńczych 
w łaśnie tu, w Rybniku. Z gimnazjum 
p rzy  u l. K o śc iu szk i, k tó rego  był 
uczniem, niedaleko było do domu oo. 
misjonarzy /dziś gmach CKI Politech
niki Śląskiej/. Biegał tam więc pra
wie co dz ienn ie , a p rzy c iąg a ły  go 
przede wszystkim piękne zbiory bi
blioteczne o. Emila Drobnego, w erbi
sty, kapelana rybnick ich  harcerzy. 
Człowieka rozm iłowanego w historii 
i przeszłości Śląska /patrz “GR” nr 15 
z 15 kwietnia br./.

Ks. Henryk Fros wpisuje dedykację do darowanej naszej redakcji 
książki "Twoje imię ". Zdj.: sol

Z czasem został więc, on, gim nazja
lista , pom ocnik iem , sek re tarzem  i 
praw ą ręką niepospolitego człow ieka 
i kapłana o. Drobnego. Dziś uważa, 
że je s t swemu mentorow i w inien na
pisan ie  pełnej b iog rafii, w iele mu 
bowiem zawdzięcza...

N a rok przed maturą, kiedy nie w ie
dział jeszcze, że zostanie księdzem  i 
zakonnikiem , jego  zain teresow ania 
skupiały się wokół polonistyki, histo
rii. Gdyby zaś przenieść jego młodość 
w czasy późniejsze - byłaby to zapew
ne slaw istka, choćby z uwagi na to, 
że najsłabiej rozpoznana je s t hagio
grafia słowiańska. Tak więc korzenie 
z a in te re s o w a ń  h u m a n is ty c z n y c h  
tkw ią tu, w Rybniku. Nie sposób prze
cen ić  w p ływ u  na m łody  ch ło n n y  
umysł profesorów  rybnickiego gim
nazjum końca lat 30.: polonistów  - 
p ro feso rów  D yrki, K aszte low icza , 
rom anistów  - Nowaka i H erza, ger
manisty A ugustyna Spendela i czło
w ieka, który na spojrzenie na świat 
m łodego  H en ry k a  F ro sa  w p ły n ą ł 
szczególnie znacząco - historyka dr. 
Stanisława Udzieli. K orzenie zawsze 
pozostają te same. N awet w ielolet
nie oddalenie od m iejsca urodzenia i 
m łodości tego nie zm ieni. H enryk 
Fros należący do rocznika, który ze 
w zględu na wybuch wojny matury w 
Rybniku nie zdawał, przywołuje lite
rack ie  po rów nan ie  zaczerpn ię te  z 
książki “Koń na wzgórzu ” Eugeniu
sza M ałaczew skiego. To pokolenie 
jak  liście na jesiennym  wietrze  roz
pierzchło się po świecie. Są w Anglii, 
Kanadzie, w wielu polskich miastach, 
w ielu odeszło do Boga. Dodaje z go
ryczą, że ponieważ nie byli absolwen
tami gim nazjum , nigdy nie było okazji

u krewnych... W ojna stała się więc 
jed n ą  z przyczyn oddalenia od Ryb
nika. D rugą było w stąpienie do zako
nu.
Henryk Fros pam ięta dobrze

pierwszy dzień wojny.
Był członk iem  W ojskow ej S łużby 
Dozorowania, param ilitarnej organi
zacji, której zadaniem  było m.in. ob
serwacja i meldowanie o nalotach nie
przyjaciela, oraz likw idacja zrzutów. 
Z perspektywy czasu działania te wy
glądają nieco naiw nie, ale w tedy to 
zupełnie dobrze funkcjonow ało. W 
Rybniku istniały trzy posterunki tej 
służby: na dachu szp ita la  psych ia
trycznego , na “now ym ” koście le  i 
domu oo. m isjonarzy. Będąc na służ
bie 1 w rześnia w idział jak  z lasów  od 
strony Rud w yłan ia  się n iem iecka 
dyw izja pancerna. Poniew aż był to 
pierwszy piątek, obserwow ał z góry 
ludzi, którzy udaw ali się na mszę...

Poniew aż członkowie WSD byli za
przysiężeni, ew akuowali się razem  z 
w ojsk iem . In s tynk tow i oraz  m ło
dzieńczemu sprytowi i naiwności jed
nocześnie zawdzięczać może uniknię
cie wywozu w  głąb Rosji. Po zorien
tow aniu się, że pociąg, do którego 
sow ieci w sadzili m łodych ludzi w 
mundurach w Stanisławowie, zmierza 
na w schód, w yskoczył z niego w bie
gu. Po w ielu przygodach z Jarosław ia 
jechali na zachód w w agonach z nie
mieckim wojskiem, które kierowane 
było do W iednia. Pociąg m usiał za
tem przejeżdżać n iedaleko polsko- 
czechosłow ack ie j k iedyś gran icy . 
Przez A nnaberg (dzisiejsze Chałup
ki) i Turzę dotarli do R ybnika. W 
gimnazjalnych płaszczach, pod który
mi były mundury. D opiero w R ybniku

gimnazjum... Po rocznej pracy w gospodar
stw ie i lasach  na D olnym  Ś ląsku, 
Henryk Fros wybrał zakon.

Zwrócił się ku jezuitom
i po okresie now icjatu w cyklu nau
czania tajnego zdał maturę w domu 
zakonnym w Starej wsi w woj. sanoc
kim, bo przecież najw iększe domy 
Towarzystw a Jezusowego: w K rako
wie i Lublinie zostały zajęte przez 
Niemców. Już po w ojnie odbył stu
dia zakonne, zdobywając dwa licen
cjaty: z filozofii i teologii. Prym icje 
m iały  m iejsce w R ybniku w 1950 
roku. Od tego czasu bywał tu, szcze
gólnie po śm ierci rodziców , rzadko. 
Pochłonęła go praca naukowa. Pozo
stał hum anistą, ale dalsze zaintereso
w ania zostały w yznaczone przez po
trzeby kościelne czy w prost duszpa
sterskie. Pow staw ała “Encyklopedia 
K a to licka” , był po trzebny  ktoś do 
opracow ania haseł hagiograficznych, 
oddał w ięc tem u p rzed s ięw z ięc iu  
swoje dośw iadczenie, kursując m ię
dzy Krakowem a K atolickim  U niw er
sytetem Lubelskim. N a dłuższą metę 
okazało się to bardzo m ęczące, m u
siał więc ze współpracy zrezygnować. 
Jego um iejętności i pasja zostały je d
nak docenione i w 1977 roku ks. H en
ryk Fros rozpoczął naukow ą działal
ność w mającym kilkusetletnią trady
cję instytucie naukowym w Brukseli 
założonym  m.in. przez J. Bollanda. 
Do dziś ta  pow ażna, p ro w ad zo n a  
przez jezu itó w  placów ka naukow a 
zajmuje się poszukiwaniami, badania
mi, analizą  i w ydawaniem źródeł ha
giograficznych. Jego pracow nicy na
zywani są  bollandystam i. Polski je
zuita ks. H. Fros został jednym  z nich. 
Do pewnego czasu instytut tw orzyli 
w yłącznie jezu ic i belgijscy, jednak  
brak pow ołań, i to zarów no zakon
nych, jak  i “pow ołań” hum anistycz
nych, sp raw iło , że o tw arli się na 
świat.

W Brukseli pracował 
11 lat

znajdując tam znakomite warunki do 
pracy naukow ej, instytut posiada bo
wiem jedyne w swoim rodzaju zbio
ry, w których znajduje się w szystko, 
co z hagiografią ma cokolwiek wspól
nego. W B rukseli zetknął się też z 
em igracją po lityczną po roku 1980 i 
przez 3 lata jej “pasterzow ał” . Cho
ciaż sam nie czuł się emigrantem , bo 
nim przecież nie był, uważa, że każ
dy zmuszony do opuszczenia ojczy
zny przechodzi tzw. chorobę em igra
cyjną, która może być naw et śm ier
telna. Jako kapłan próbow ał łagodzić 
jej skutki... Pod pseudonim em  publi
kow ał także w emigracyjnej prasie.

C hw iejne zdrow ie sp raw iło , że 
1988 roku ks. Fros w rócił do K rakowa

Bliscy naszemu miastu 
święci: Antoni Padewski,  
Jadwiga Śląska, Sarkan

der, Nepomucen, Florian 
i Urban w rysunku 

Kazimiery Drewniok

obszerne reperto rium  B ib lio th eca  
hagiographica latina NS, w ydana w 
Brukseli w  1986 r. w serii "Subsidia 
hagiographica". Do dziś referuje w 
nim sprawy nie tylko polskie, ale ca
łej Europy środkowej i wschodniej, 
posługując się biegle językiem  fran
cuskim, którego nauczył się w rybnic
kim gimnazjum. Jego prace naukowe 
s ą  b a rd zo  w ysoko  cen io n e  p rzez  
znawców tem atyki hagiograficznej.

Kiedy dziś idzie  
przez Rybnik,

przypom ina sobie w iele rzeczy z w ła
snej m łodości. U rodził się przy ul. 
M ariańskiej /okolice ulic Piasta i Gli
w ickiej/. Dziś to centrum miasta, kie
dyś za domem były pola.

Ale to ciągle ta sam a ulica, choć nie 
ma ju ż  domu, w którym m ieszkał z 
rodziną w czasie wojny. O jciec, choć 
urodzony na terenie parafii Rudy Ra
ciborskie w rodzinie chłopskiej, przez 
całe dorosłe życie m ieszkał w Rybni
ku, pracując przed I w ojną św iatow ą 
w Banku Ludowym , jedynej instytu
cji bankowej w  zaborze pruskim. Po 
1918 roku m łoda polska w ładza wy
korzystała dośw iadczenie ojca, po
w ierzając mu kierowanie K om unalną 
K asą O szczędności m iasta Rybnika.

Dziś znajomi ks. Frosa, którzy otar
li się o Rybnik, a wiedzą, że to jego 
miejsce urodzenia, są  pełni podziwu 
dla miasta, a on słuchając tych pea
nów je s t naw et słonny podejrzewać 
ich  o przesadę. N a pew no R ybnik 
stracił ten m ałom iasteczkowy urok, 
gdzie ludzie są  życzliwi i pełni pro
stoty. Ale taka je s t cena cyw ilizacyj
nego postępu.

Już n ied ługo , m iejm y nadzie ję , 
światło dzienne ujrzy dzieło życia ks. 
Henryka Frosa. W spólnie z dr. Fran
ciszkiem  Sow ą przygotow ują oni 6- 
tom ow e w ydan ie  “K się g i im ion i 
świętych".

Będzie ono przeznaczone przede 
w szystkim  dla ludzi nauki -  h is tory
ków, historyków  literatury, kościoła 
i sztuki. My zaś, by w ytchnąć i zan u
rzyć się w św iat ludzi n iepospol itego 
form atu sięgniemy p o  " Two je  imi ę ” 
czy “Świętych doby wsp ó łczesn ej" .

W iesława R óżańska

Serdecznie
Kazimierze Drewniok za umożliwienie 
sp otk an ia  z ks. H en ryk iem F ro
sem 
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UCZNIOWIE PISZĄ

Od poniedziałku 23 października II 
LO im. H. Sawickiej ma nowy samo
rząd. W ogólnoszkolnych wyborach 
wzięło udział 565 uczniów, którzy wy
brali 7-osobowy skład samorządu szkol
nego. Już od ponad tygodnia nie można 
było nie zauważyć hucznej kampanii 
wyborczej prowadzonej przez sympatyków

sympatyków poszczególnych kandydatów. Całe 
liceum obwieszone było setkami plaka
tów i ulotek. Zwyciężyła uczennica 
klasy IIId Aleksandra Preś wyprze
dzając nieznacznie kolegów - Moni
kę Beker i Krzysztofa Murzyna. Nad 
całością spraw organizacyjnych czuwa
ła opiekunka samorządu - Grażyna Szul
ik. Od początku zadeklarowała popar

cie dla programu przedstawicieli licea
listów. Jak nam powiedziała nowa prze
wodnicząca, do podstawowych spraw 
jak im i zajm ie się sam orząd należą  
przede wszystkim estetyka szkoły i jej 
otoczenia, ograniczenie m ożliw ości 
wchodzenia na teren szkoły osób niepowołanych

niepowołanych i częstsze organizowanie 
zabaw i dyskotek, na które wciąż jest 
wśród młodzieży ogromne zapotrzebo
wanie. W realizacji tych celów pomoże 
wymienionej już trójce reszta wyłonio
nego w poniedziałek nowego samorzą
du czyli: Iwona Andrzejewska, Bar
bara Dzierżawa, Magdalena Madej i 
Karolina Rozbrój. Istotę potrzeby dzia
łania samorządu zilustrował nam dyrek
tor II LO Tadeusz Otremba: Samorząd

uczniowski je s t  pom ostem  pom iędzy  
uczniami i nauczycielami, płaszczyzną 
ciągłego porozumiewania się, aby w  
szkołę działo się ja k  najlepiej. Samorząd 
to organizacja mogąca zmienić na lep
sze życie szkoły. Stosujemy w naszym 
liceum zasadę McLuhana, że nie ma 
pasażerów na statku Ziemia, lecz wszy
scy jesteśm y załogą. Samorząd szkolny 
uczy demokratycznych form  współżycia 
społecznego i współdziałania, odpowie
dzia lności za  siebie i za  otoczenie, 
kształtowania się postaw  prospołecz
nych, bezinteresownych świadczeń i 
pracy na rzecz drugich.

L esł a w  G rzo n k a

N owy samorząd uczniowski

uczniowie piszą

Dziś Wieczorem 
dyskoteka

Pamiętam moje pierwsze wyjście do 
prawdziwej, publicznej dyskoteki. By
łam w pierwszej klasie liceum i nakła
małam mamie, która stanowczo zabro
niła mi uczęszczać na dyskoteki, że 
wybieram się na prywatkę do kolegi. 
Jechałam więc zdenerwowana i pełna 
obaw co do nowego miejsca. Z zasły
szanych opinii najbardziej pamiętałam 
wzmianki o zaczepkach chłopców i bój
kach dziewczyn, zrozumiałe więc, że 
miałam stracha.

Tamta pierwsza dyskoteka była wspa
niała - bo była pierwsza. Jako zwolen
niczka tańca każdego rodzaju, zawsze 
marzyłam o tak nieskrępowanej swobo
dzie na parkiecie. Wydawało mi się wte
dy, że na moment wkroczyłam w inny, 
dorosły świat; oślepiły mnie światła, a 
muzyka zawładnęła moim umysłem.

Dziś śmieję się z tego “pierwszego 
razu”. Przez rok, który minął od tej pierw
szej wyprawy sporo widziałam, bywając 
w wielu dyskotekach. Wykształciłam so
bie własną opinię o tych miejscach.

Gdy idziesz do dyskoteki musisz wie
dzieć, czego tam szukasz. Po niektórych 
od razu widać po co tu przyszli: upić 
się, poderwać kogoś czy zabić czas, lub 
tak jak ja  dać upust energii na parkie
cie. Właściwie nie rozumiem tych in
nych powodów. W dyskotece jest dro
go, a  jeśli chcesz zawrzeć znajomość nie 
licz na to, że będzie ona trwała i bezin
teresowna /szczególnie ta z przeciwną 
płcią/. Mówiąc wprost w dyskotece lu
dzie szukają chwilowej zabawy, która 
często kończy się już poza lokalem.

Czy jesteś chłopakiem, czy dziewczy
ną lepiej uważaj na siebie, bo zawsze 
się znajdzie ktoś kogo świerzbią ręce i 
ma ochotę komuś przyłożyć, a ponie
waż czasy się zmieniają i w tym wzglę
dzie zapanowało równouprawnienie. 
Byłam świadkiem wielu bójek i co za
bawne, w w iększości był to damski 
boks! Niejednokrotnie też prowokowa
no mnie, ale na szczęście zawsze uda
wało mi się wybrnąć z sytuacji. Czym 
można sprowokować dziewczynę? Na
wet niczym. Zdarzają się dziewczyny, 
które atakują za zwykłe spojrzenie, nie 
daj Boże skrzywione lub niemiłe. Cza
sem nie podoba się jak  tańczysz, lub, że 
niechcący uderzyłaś w  tańcu. Moja ko
leżanka miała sprawione lanie za zbyt 
długi pobyt w toalecie...

Jeśli chcesz z kimś pogadać, dyskoteka

dyskoteka nie jest najlepszym miejscem. Do 
każdego zakamarka docierają ogłusza
jące rytmy dance-floor. Fluorescencyj
ne lampy, błyskające flesze czy koloro
we światła, też bynajmniej nie stwarza
ją  nastroju. Lepiej wybierz się na spa
cer - nie będziesz zmuszony do wdycha
nia sztucznego dyskotekowego dymu i 
papierosowych oparów.

Każda dyskoteka ma swoich stałych 
bywalców - starszych lub młodszych, 
gorszych lub lepszych. Młodzież na
miętnie uczęszczająca do tych lokali to 
raczej ludzie o przeciętnym poziomie 
intelektualnym. Przeważają ludzie ze 
szkół zawodowych, techników, rzadko 
licealiści. Może bierze się to stąd, że li
cealiści muszą zakuwać, a może po pro
stu w zawodówkach muzyka dance-flo
or jest najbardziej popularna.

W dyskotece na każdym kroku spoty
kasz się z chamstwem i ulicznym języ
kiem. Styl ubierania od kilku sezonów 
jest taki sam i praktycznie nie pozwala 
zabłysnąć oryginalnością. Dziewczyny 
mocno się malują, ubierają jasne dżin
sy, obcisłe bluzki i winylowe błyszczą
ce ciuchy i lakierki. Chłopcy to żelbo
ye, rzadko który nie ma tego świństwa 
na głowie. Jeśli chodzi o strój to pano
wie mają ułatwione zadanie: oryginal
ne dżinsy, buty i sportowe bluzy i już 
zapewnione jest powodzenie, nawet je
śli są tylko trochę ładniejsi od diabła. 
Smutne jest to, że czasem daje się we 
znaki brak higieny osobistej...

Jeśli chcesz poznać kogoś interesują
cego, mającego coś mądrego do powie
dzenia, musisz mieć wyjątkowe szczę
ście, żeby go spotkać w dyskotece. Ale 
i tak z nim nie porozmawiasz, bo hałas 
na to nie pozwoli. Jeśli więc lubisz spo
kój lub inne rodzaje muzyki, to lepiej 
nie psuj sobie nerwów. Natomiast jeśli 
chcesz wdać się w bójkę, poderwać ko
goś na jeden wieczór lub w tańcu uze
wnętrznić swe emocje - wstąp.

K a t a r z y n a  P a w l a c z y k

Internet i Windows 
w  sz k o le

W piątek 10 listopada br. w IV LO w Ryb
niku - Chwałowicach odbędzie się sympo
zjum informatyczne "Windows ’95 po pol
sku ”. Oprócz zaprezentowania nowego pro
gramu komputerowego, uczestnikom zosta
ną również przedstawione możliwości sieci 
INTERNET. Warto podkreślić, iż od paź
dziernika br. IV LO jest pierwszą rybnicką 
szkołą która posiada podłączenie do tej 
międzynarodowej sieci. To pionierskie osią
gnięcie doszło do skutku dzięki pomocy 
Komitetu Rodzicielskiego, sponsorów oraz 
nauczycielki informatyki Urszuli Cycuły. 
/szoł/

UCZNIOWIE PISZĄ K u c h e n n e  a te lie r 
Od cianoju do five o’clock

N a im ię jej Camelia, z domu sinen
sis. Jest Chinką. Jak każde stw orze
nie rodzaju żeńskiego - publicznie nie 
ujaw nia sw ojego w ieku. A le mogę 
wam pow iedzieć “na uszko” , że je s t 
b a rd z o , b a rd z o  s ta ra . N ie k tó rz y  
podejrzew ają  że ma prawie 5000 lat, 
choć ona sam a nigdy nie daje tego 
poznać po sobie, je s t zawsze świeża, 
pachnąca... Jej ojcem  był podobno 
Bodhi - Dharma, buddyjski św ięty, a 
je j narodziny to h is to ria  napraw dę 
piękna i niezw ykła. Indyjska legenda 
g łosi, że B odhi - D harm a siedzia ł 
przez 9 lat pod murem, oddawał się 
postom  i m edytował. Pewnego razu 
zasnął, a gdy się obudził, rozgniew a
ny sw oją słabością obciął sobie po
w ieki, aby ju ż  nigdy się nie zam yka
ły, i rzucił je  na ziemię. I właśnie w te
dy w yrosła ona. Okazało się, że ma 
cudow ną właściwość: z jej liści przy
rządza się napój, który odpędza sen.

W krótce stała się nieom al bóstwem. 
W Chinach nazwano ją  “the” . P ierw
szym jej apostołem  stał się w poło
wie VIII w. Lu Yu, który spisał wszy
stko, cokolw iek w iedziano na jej te
mat. A było tego sporo - aż trzy zw o
je  i dziesięć rozdziałów!

Aby m ożna było uhonorow ać j ą  do
statecznie, należało zgrom adzić dwa
d z ie ś c ia  c z te ry  śc iś le  o k re ś lo n e  
przedm ioty, m.in. kociołek i czajnik, 
czarkę, łyżkę bam busow ą do odm ie
rzania proszku, pędzel do rozcierania. 
Podczas cerem onii, zwanej cianoju, 
obow iązyw ały ścisłe zasady: scho
dzono się w paw ilon ie  na dźw ięk 
drew nianej kołatki, rozm ow a w jej 
obecności mogła dotyczyć tylko te
matów poważnych i godnych, ust żad
nego z gości nie pow inno było skazić 
ani jedno  słowo k łam stw a lub po
chlebstwa.

W raz z początkiem  X VIII w. roz
począł się nowy etap jej życia. Przy
była wtedy do Holandii i A nglii, i z 
m iejsca podbiła oba kraje. Podobno 
pierw sza rzecz, jaka  przychodzi A n
glikowi do głowy przy zetknięciu z 
ludźmi nieszczęśliw ym i, w strząśnię
tymi czy niedom agającym i, to lecze
nie ich za pom ocą “a nice cup o f  tea” .

W 1706 r. za nam ow ą księcia Char
lesa II hr. Greya zaczęła używać per
fum z o lejku bergam otk i, p rzy ję ła  
w tedy pseudonim  Earl Grey i odtąd 
pozyskała sobie praw ie cały św iat,

chociaż nie bez trudności.
Z pew nością nie każdy traktow ał j ą  

na początku tak, jak  na to zasługuje. 
W Stanach Zjednoczonych długo nie 
w iedziano, jak  z n ią  postępować. Czy 
była zbyt dystyngow ana? Czy zbyt 
skom plikowana? A może po prostu 
ma trudny charakter? Pew ien szyn
karz z M asachusetts siekał jej listecz
ki, solił, m ieszał z masłem i smaro
wał tą  p astą  krom ki chleba. K iedy 
odkryto błąd, parzono ją  bardzo dłu
go, aż stawała się szalenie gorzka i 
praw ie czarna. Także we Francji do 
tej pory nie uznaje się jej arystokra
tycznego pochodzenia, traktując j ą  
jako lekarstwo na równi z rumiankiem 
i miętą.

Jej dobrzy przyjaciele, znający jej 
zwyczaje, tw ierdzą, że parzona przez 
trzy m inuty - pobudza umysł, przez 
ponad sześć m inut - usypia, a pozo
staw iona bez tow arzystw a przez ca łą  
noc w czajniku - staje się złośliw a i 
szkodzi śluzówce żołądka.

Poniew aż jes t arystokratką o bardzo 
starym rodow odzie, zawsze pow inna 
być dobrze traktow ana. Przede w szy
stkim należy je j się suchy, rozgrzany 
czajniczek, w oda z pierwszego, “bia
łego” w rzenia /najlepsza źródlana lub 
m ineralna/, następnie - nie m ożna od 
razu “iść na całość” . W lewając wodę 
na listki /łyżeczka na osobę + jedna 
“dla dzbanka”/, należy robić to po
woli, z szacunkiem  i najpierw  do po
łowy dzbanuszka, a dopiero po m i
nucie dopełniać. Jeżeli jest nam życz
liwa i chce się podobać - przystroi się 
w piankę i nie wolno tej pianki zdej
mować. To s ą  jej klejnoty. A gdy je s t 
dobra i mocna, to po pewnym czasie 
ubiera kożuszek.

Ktoś pow iedział ze smutkiem: “ Ist
n ieją  na świecie trzy rzeczy najbar
dziej godne pożałow ania: depraw o
wanie cudownej m łodości przez fał
szyw e w ychow anie, p ro fanow an ie  
pięknych obrazów przez podziw igno
rantów  i m arnowanie dobrej herbaty 
przez złe jej przyrządzanie” . Bo fili
żanka herbaty to, jak  mówi Okakura 
K akuzo, au to r “K sięg i h e rb a ty ” - 
“nieśm iała próba osiągnięcia czegoś 
znośnego w naszym nieznośnym  ży
ciu” .

JUSTYŚ
W KUCHARSKIEJ CZAPIE

PALCE LIZAĆ

Królewiec
- ciasto na specjalne okazje

* Ciasto I 
30 dkg mą ki 
15 dkg margaryny 
20 dkg cukru
2 płaskie łyżeczki proszku do piecze
nia
2 łyżki miodu 
1 jajo

Z podanych składników zagnieść 
ciasto. Podzielić na 2 równe porcje. 
Upiec 2 placki na wyłożonych papie
rem posmarowanym tłuszczem pro
stokątnych blaszkach. Piec ok. 20  
minut w temp. 200 stopni.

*Ciasto II - to najzwyklejszy biszkopt 
upieczony z  4 jaj - na takiej samej 
wielkości blaszce

*Krem
ok. 3 /4  litra mleka
1 szklanka cukru
2 paczki cukru waniliowego 
1 łyżka mą ki
1 łyżka mąki ziemniaczanej 
1 kostka masła

W  1/2 szklance zimnego mleka 
rozmieszać 1 łyżkę mą ki zwykłej i 1 
łyżkę mą ki ziemniaczanej. Pół litra 
mleka zagotować ze szklanką cukru i 
cukrem waniliowym. Do gotującego 
się mleka wlać przygotowany wcze
śniej na zimnym mleku "budyń". Mie
szając dodawać pokrojone w kawał
ki masło - tak by zostało "wchłonię
te"

Na tacę czy blachę wykładamy pla
cek "miodowy" /będzie ciemniejszy/ 
smarujemy ciepłym kremem, a w środ
ku placek biszkoptowy - znowu krem, 
przykrywamy drugim plackiem "mio
dowym". Wykańczamy polewą cze
koladową . Do tak pysznego ciasta 
musi być prawdziwa czekolada. Ta
bliczkę czekolady gorzkiej łamiemy i 
wrzucamy do garnuszka. Topimy nad 
parą , potem dodajemy trochę gorą
cej wody - zagotowujemy i smaruje
my ciasto. Aby polewa miała "połysk" 
należy pozwolić jej stwardnieć, a po
tem ponownie roztopić. Wypróbowa
ne!

"Królewiec" to ciasto , które powin
no się "odleżeć". Najlepiej smakuje 
na drugi, trzeci dzień.

Restauracja 
“OLIMPIA” 

w Rybniku-Kamieniu
zaprasza na

Bal
Sylwestrowy

oraz 6 stycznia 1996 roku na 

III Rybnicki Bal 
Charytatywny

pod patronatem Prezydenta Miasta 
Rybnika z udziałem

Eleni, Krzysztofa 
Krawczyka.

Bilety do nabycia w restauracji 
“Olimpia”.

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym we wtorek 31 
października na Rynku p o d  sklepem “M erkury” i zgłoszą się w naszej redakcji, 
otrzyma publikowaną w gazecie fotografię oraz drobny prezent. Będzie to litr 
100-procentowego soku owocowego. Zapraszamy do zabawy!

W ubiegłym  tygodniu nagroda zosta ła  odebrana p rzez GRZEGORZA  
ZDZIEBCZOKA /R ekina/ z Technikum Mechanicznego w Rybniku.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, je s t czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00.
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Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Idąc Gliwicką od ronda w dół w kie

runku ulicy Łony, mijamy po prawej 
stronie największe w Rybniku wzniesie
nie. W zgórze to nazywane niegdyś 
"Górą Cerekwicką” było prawdopo
dobnie najdawniej zaludnionym miej
scem w okolicy. Niektórzy historycy 
twierdzą nawet, że już w IX wieku na 
wzgórzu tym sprawowano starosłowiań
skie obrzędy religijne. Sądzi się rów
nież, iż na górze tej postawiono pierw
szy misyjny krzyż i tam pradawni ryb
niczanie przyjęli chrześcijaństwo. Do
tarło ono na nasze ziemie na przełomie 
IX i X wieku z Państwa Wielkomoraw
skiego, gdzie ewangelizację w obrząd
ku greckim zapewne prowadzili dwaj 
św ięci m isjonarze Cyryl i M etody. 
Chrześcijaństwo w obrządku greckim 
nie przetrwało pewnie długo na terenie 
Ziemi Rybnickiej. Po chrzcie Polski w 
966 roku Śląsk przeszedł pod wpływy 
polityczne polskich Piastów, przyjął 
więc również chrześcijaństwo w obrząd
ku rzymskim. I właśnie w Rybniku pod 
polskimi rządami powstaje pierwszy w 
całej okolicy kościół z prawdziwego 
zdarzenia. Dokument, w którym wspo
mina się o istnieniu tego kościoła wy
szedł z kancelarii biskupa wrocławskie
go Wawrzyńca w 1223 roku. Z kroni
karskiego punktu widzenia, jest to naj
starszy wzmiankowany kościół parafial
ny na Górnym Śląsku. Został on poświę
cony, jak mówi dokument, przez bisku
pa wrocławskiego Żyrosława, który rzą
dził diecezją w latach 1170 - 1198. A 
ponieważ poświęcenie kościołów ma 
miejsce zawsze kilka lat po ich wybudowaniu

zakrystia je s t zasklepiona. Są trzy ołtarze 
i wszystkie poświęcone a główny ołtarz 
je s t rzeźbiony i złocony / . . . /  Natomiast 
z kolejnych protokołów wizytacyjnych, 
które spisano w 1679 i w 1688 r. do
wiadujemy się, że rybnicki kościół pa
rafialny “na górce” ma ceglaną podło
gę, w dobrym stanie organy, zaś ołtarze 
poświęcone są ku czci Matki Boskiej 
Wniebowziętej, Matki Boskiej Bolesnej 
i św. Michała; są w nim również dwa 
ołtarze św. Anny. Wokół kościoła był 
też cmentarz, który w 1688 roku był oto
czony drewnianym płotem, a w jego 
centrum stał drewniany krzyż. Nie był 
to jednak jedyny cmentarz na terenie 
rybnickiej parafii. Były jeszcze dwa 
inne. Jeden z nich, z niewielką liczbą 
grobów, znajdował się na styku dzisiej
szych ulic św. Jana i Rudzkiej, obok 
ówczesnej kaplicy św. Jana Chrzcicie
la. Drugi cmentarz m ieścił się obok 
drewnianej kaplicy w Popielowie. O tym

 Na “starym cmentarzu” grzebano rybnickich zmar
łych do lat dwudziestych naszego stulecia, ponieważ w 1920 
roku oddano do użytku nowy cmentarz pom iędzy ulicą 
Kotucza i Rudzką. Zdjęcie z około 1925 roku

Dzisiaj kościół “na górce” spełnia funkcję kościoła 
akademickiego. A po  cmentarzu pozostało zaledwie kilka 
nagrobkowych kamieni

Kościół i cmentarz
na górce

rybnickiej górce obok traktu gliwickiego. Nie 
wiemy jak  ta drewniana świątynia wy
glądała, możemy się jedynie domyślać, 
iż wieża jej dzwonnicy górowała nad całą 

okolicą usianą lasa
mi, stawami rybny
mi i porozrzucany
mi wokół wiejskimi 
chatam i. Pod ko
ściołem zaś mieścił 
się cmentarz para
fialny, gdzie rów
nież od najdawniej
szych czasów grze
bano rybn ick ich  
katolików.

Sztandar Polski
G azeta Rybnicka

70 la t tem u "S z tan d ar Polski 
i G azeta R ybnicka" 

od 3 do 9 listopada donosiły

W ielki koncert pieśni 
polskiej w Rybniku.

W niedzielę, dnia 8-go listopada br. o 
godz. 7 1/2 wieczorem odbędzie się na 
sali hotelu “Świerklaniec” wielki kon
cert pieśni polskiej. Program składać się 
będzie z najnowszych kompozycji, naj
słynniejszych kompozytorów muzyki 
polskiej doby obecnej. Koncert organi
zuje towarzystwo śpiewu “Seraf’, które 
też pod kierownictwem swego dyrygen
ta odśpiewa najpiękniejsze pieśni; zaś 
związek muzyczny z Rybnika, znany ze 
swoich doskonałych występów wykona 
muzykę. Towarzystwo zaprasza na ten 
koncert wszystkich obywateli z Rybni
ka i okolicy jako też wszystkich miło
śników muzyki i liczy na pewne i liczne 
poparcie w pracy o wysokich zadaniach 
kulturalnych.

- /Podziękow anie/ Serdeczne dzięki 
składam Wielm. Pani Muellerowej w 
Rybniku za pomoc pieniężną, k tó rą  
otrzymałem od Niej na ulicy w Rybni
ku. Za pomoc serdeczne “Bóg zapłać!” 
Inwalida Józef Bober, w szpitalu św. 
Juljusza w Rybniku.

Porwoła z Paruszowca, którego odsta
wiono do szpitala. Lżej zaś zranił Ry
szarda Skibę z Paruszowca.

- /Na pracę  do F rancji/ W ciągu ubie
głego tygodnia stacja zborna dla emi
grantów w Mysłowicach wysłała do ro
bót we Francji dwa transporty bezrobot
nych. Wśród 232 osób było 127 męż
czyzn, 23 kobiety i 82 dzieci.

- Liczba mieszkańców według najnow
szych obliczeń Rybnika wzrosła z prze
szło 7000 przed wojną na 14000, to jest 
o blisko 100 procent. Ilość mieszkań zaś 
podniosła się o 1 procent, a ilość do
mów o 1,25 procent.

Ogłoszenia

Biuralistka z ukończoną szkołą handlo
w ą w Krakowie, z praktyką biurową, 
znająca korespondencję polską, piszą
ca biegle na maszynie, poszukuje odpo
wiedniej posady zaraz lub od 1-go gru
dnia br. - Łaskawe zgłoszenia do admi
nistracji Sztandaru Polskiego pod “N a
tychmiast” Z.M.

- /Postrzelenie/ Dnia 26 ub. m. przy ło
wieniu ryb w stawach, stanowiących 
własność fabryki naczyń emaljowanych 
w Gotartowicach strzelił biuralista Le
onard M. ze sztuceru do ludzi, którzy 
zamierzali chwytać małe rybki na spu
szczonym stawie. Oddanymi dwuma 
strzałami zranił poważnie Franciszka

Wesoły K ącik

- Znowu kotlety przypalone, Antonio
wo!
- Nie pozwoliła pani przychodzić stra
żakowi do kuchni, to się tak wszystko 
pali!

Ten drewniany kościół przetrwał do 
połowy XV wieku, kiedy prawdopodob
nie zniszczony został w czasie wojen hu
syckich bądź zwyczajnie spłonął pod
czas jednego z wielu pożarów, które na 
przestrzeni wieków często rujnowały 
nasze miasto. W tym samym czasie, być 
może około roku 1450, rybniczanie 
wznieśli nowy parafialny kościół, pod 
tym samym wezwaniem Wniebowzię
cia NMP, ale już murowany - z kamie
nia i cegły. Wybudowano go na szczy
cie wzniesienia przy ulicy Gliwickiej. 
Najstarszy opis tego kościoła pochodzi 
z 1652 roku, a dokonano go na okolicz
ność wizytacji biskupiej, którą przepro
wadzał archidiakon wrocławski Bartło
miej Reinhold. Pisze on: “Kościół je s t 
murowany, bez sklepienia /ceglanego, 
ma stropy drewniane/ i leży poza mia
stem z drewnianą dzwonnicą posiada
jącą dwa dzwony. Kościół otoczony je s t 
w prosty sposób cmentarzem. Poświę
cony je s t na cześć Pana Boga i M atki 
Boskiej Wniebowziętej. Murowana zakrystia

niewielkim cmentarzu możemy jedynie 
powiedzieć, że pod koniec XVII wieku 
grzebano tam tylko protestantów. Głów
nym jednak cmentarzem rybnickiej pa
rafii pozostawał oczywiście cmentarz 
obok kościoła parafialnego “na górce”. 
Zaś znaczniejszych obywateli miasta 
grzebano w kryptach pod podłogą w 
prezbiterium oraz pod chórem kościo
ła.

Kościół “na górce” starzał się jednak 
i wymagał coraz kosztowniejszych re
montów, dlatego proboszcz Feliks Rei
sner wyszedł z propozycją wybudowa
nia nowego kościoła. Było kilka propo
zycji, jednak ostatecznie zdecydowano 
się budować kościół bliżej Rynku. Wy
burzono więc kaplicę św. Jana Chrzci
ciela i zlikwidowano leżący niedaleko 
cmentarzyk, a obok postawiono nowy 
rybnicki kościół parafialny pod wezwa
niem Matki Boskiej Bolesnej. Budowę 
nowej świątyni ukończono w 1801 roku. 
Stoi ona do dzisiaj i nazywana jest po
tocznie “starym kościołem”. Do budowy

Kierunek: Zachód
c.d. ze strony 1

mie gospodarczym - materiał dostarcza 
miasto, drogi pomagają układać mie
szkańcy. Tak było przy ulicach Mojże
sza w Buzowicach, gen. Stefana Grota - 
Roweckiego, Letniej i Rozstajnej. Wizy
ty w dzielnicy prezydenta Mariana Adam
czyka, przedstawiciela Wydziału Komu
nikacji Urzędu Miasta owocują. Decyzje 
zapadają w porozumieniu z samorządem 
dzielnicy. Z  tempa prac nie jestem zado
wolony, ale wiem, co jest realne, gdy cho
dzi o środki, jakie władze miasta mogą 
przeznaczyć na nasze potrzeby - mówi 
przewodniczący Rady Dzielnicy.

Plany pracy w dzielnicy na rok przy
szły zostały już sporządzone. Przewidu
ją  one ustawienie ogółem 16 punktów 
świetlnych przy ulicach Batorego, Kazimierza

Kazimierza Wielkiego, Sportowej, Szyma
nowskiego oraz w Buzowicach; wymia
nę sieci wodociągowej przy Racławickiej 
/od Sportowej począwszy/, Szymanow
skiego, Skargi. Na granicy miasta ma być 
wykonane przejście dla pieszych przez 
ulicę Raciborską. Szkoła Podstawowa nr 
23 ma się wzbogacić o 60-metrową bież
nię oraz skocznię w dal. Utwardzane try
linką będą ulice Letnia 
/300 m/, Rozstajna /300 m/, Grota - Ro
weckiego /200 m/, odnoga ulicy Fronto
wej /200 m/. Przewidziany jest remont 
prestiżowego fragmentu ulicy Morcinka, 
położonej u zbiegu granic trzech gmin: 
Wodzisławia, Rydułtów, Rybnika. Mają 
tu być położone chodniki /250 m/, trylin
ka zostanie pokryta asfaltem 
/150 m/, a przed Szkołą Podstawową nr 
26 stanie balustrada zabezpieczająca.

budowy tego kościoła użyto cegieł z rozbie
ranego kościoła “ na górce”. Jednak 
dawny właściciel Rybnika hrabia Anto
ni Węgierski nie chciał się zgodzić na 
całkowite wyburzenie kościoła “na gór
ce”, gdyż były tam groby jego przod
ków. Doszło więc do kompromisu. Po
zostawiono nie wyburzone jedynie pre
zbiterium, robiąc z niego w 1797 roku 
kaplicę. A ponieważ wokół nowo wy
budowanego kościoła nie było zbyt dużo 
miejsca, rybnicki cmentarz parafialny 
pozostał na dawnym miejscu - “na gór
ce”, a powstała z prezbiterium kaplica 
zaczęła spełniać funkcje kaplicy cmen
tarnej. Zaczęto ją  wtedy nazywać: “ka
plica cmentarna”.

Wraz z rozwojem Rybnika, cmentarz 
“na górce” zaczynał być za mały, więc 
ks. proboszcz Franciszek Brudniok wy
budował i oddał w 1920 roku do użytku 
nowy cmentarz. Jest to właśnie dzisiej
szy cmentarz mieszczący się między uli
cą Rudzką, Kotucza a szpitalem psychia
trycznym. Ten cmentarz zaczęto oczy
wiście nazywać “nowym cmentarzem”, 
zaś “stary cmentarz” pozostał w dalszym 
ciągu “na górce”, gdyż niektórzy rybni
czanie nadal chowali tam swoich zmar
łych. Grzebania zmarłych na starym 
cmentarzu zaniechano całkowicie dopie
ro po drugiej wojnie światowej. Nato
miast dzisiaj w miejscu tym wystaje z 
ziemi zaledwie kilka fragmentów zni
szczonych nagrobków. Dlatego w ostat
nich latach wychodzi już z użycia okre
ślenie “kaplica cmentarna” i używa się 
terminów “kościółek na górce” lub “ko
ściół akademicki”. Od kilkunastu bo
wiem lat w niedzielę o godzinie 11.00 
odprawiana jest tam Msza św. dla stu
diującej młodzieży naszego miasta. Nie
dzielne przedpołudnie jest więc jedyną 
okazją do zwiedzenia tej pozostałej czą
stki po najstarszym parafialnym koście
le dawnego Rybnika. Przy okazji warto 
pamiętać, że przetrwał on jedynie dzię
ki grobom, które mieściły się w krypcie 
pod prezbiterium.

Trzeba dodać, że na terenie naszego 
miasta znajdowały się również dwa nie
katolickie cmentarze. W 1815 roku koło 
ówczesnej drogi prowadzącej do Chwa
łowic powstał cmentarz żydowski. Dzi
siaj w tym miejscu, u zbiegu ulic Wie
niawskiego i 3 Maja, znajduje się skwe
rek. Cmentarz został ufundowany przez 
członka rybnickiej gminy żydowskiej, 
kowala Jana Nowaka. Wcześniej rybnic
kich Żydów chowano na cmentarzu w 
Mikołowie. Cmentarz w Rybniku prze
trwał do zniszczenia go przez hitlerow
ców na początku drugiej wojny świato
wej. Natomiast cmentarz protestancki 
mieści się do dnia dzisiejszego na placu 
przy kościele ewangelicko-augsburskim 
w Rybniku. Cmentarz ten istnieje tam 
od 1788 roku, co wiąże się z ustanowie
niem kaplicy protestanckiej na rybnic
kim zamku oraz z budową w następnych 
latach protestanckiej świątyni.

M arek Szołtysek

Symbolem równania do Zachodu ma być 
rondo na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej 
i Sportowej, które będzie wizytówką Ryb
nika dla kierowców i pasażerów aut przy
bywających do naszego miasta często 
uczęszczaną drogą od strony Raciborza. 
Przy okazji zostanie naprawiona sfatygo
wana nawierzchnia jezdni ulic Racibor
skiej i Sportowej.

Kierunek Zachód jest widoczny. Jeśli 
na wszystkie plany wystarczy środków w 
kasie miasta, wymienione udogodnienia 
wpłyną na poprawę jakości życia mie
szkańców. Samorząd dzielnicy zmierza 
w tę samą stronę: udało się tak zmoder
nizować przebiegające tędy linie autobu
sowe, aby odpowiadały potrzebom mie
szkańców Buzowic i Radoszów. Pozo
staje problem zasadniczy: sprawa degra
dacji środowiska naturalnego w wyniku 
szkód górniczych ryjącej pod Niewiado
miem kop. “Rydułtowy”. Ale to temat na 
osobną rozmowę.

G rzegorz W alczak
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wybudowaniu, można przyjąć, iż ten najstar
szy rybnicki kościół pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan
ny powstał około 1150 roku na rybnickiej



Zarząd Miasta informuje
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kamieniu ogłasza 

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ RESTAURACJI I HOTELU SPEEDWAY  
POŁOŻONEGO W RYBNIKU PRZY UL. GLIWICKIEJ 72 - NA TERE

NIE STADIONU MIEJSKIEGO.
Hotel posiada 15 pokoi 2-osobowych z łazienkami, wyposażenie pokoi standar

towe, łazienka z natryskiem, umywalką i wc. Powierzchnia całkowita pokoju z 
łazienką wynosi: 20,8 m kw. W hotelu znajduje się świetlica o pow. 23,1 m kw., 
sala konferencyjna o pow. 58,6 m kw., oraz 3 pomieszczenia o średniej pow. 6,4 m 
kw. które można zaadoptować na pokoje hotelowe. Restauracja wraz z zapleczem 
składa się z 12 pomieszczeń o ogólnej powierzchni 240 m k w . , wyposażona w 
sprzęt gastronomiczny. Oferty w kopertach należy składać w dyrekcji MOSiR w 
Rybniku - Kamieniu ul. Hotelowa 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 
7.00 - 15.00.

Obiekt można oglądać w dniu 3.11.1995 r. w godz. 8.00 - 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.1995 r. o godz. 10.00 w hotelu Olimpia w
Kamieniu, do udziału w przetargu uprawnia wpłata wadium w wysokości 5.000 zł 
oraz opłaty przetargowej w wysokości 10 zł.

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM GARBUSA  
Rybnik, ul. Dworek 7/52

* * *
Zatrudnimy pracowników  

w zawodach murarz, tynkarz, cieśla, 
posadzkarz, dekarz /także całe 

brygady/. Praca na terenie Rybnika. 
Tel. 1215-642,1215-597, 1215-212 

wewn. 211

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
 Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
 mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

W  raz ie  p o trz e b y

RES-TYPE
ul. Warszawska 10 
40-008 Katowice 
te l 10688 28,
102 84 98 

fa x  58 88 69

f irmym y
regionu 

SUSKI

u l 3 Maja 30 
p. 810 /V II I  p. 

te l 281 62 
w. 319

-zalety
-  najdłużej na rynku
-jedyny katalog o fe r to w o -b ra n ż o w y
-  najtańszy i najskuteczniejszy
-  rzetelność i aktualność informacji
-  współpraca z zagranicą
-  3  języki obce
-  członek i założyciel 

Regionalnej Izby Gospodarczej
-  pewność -  reklama trafia  do adresata
-wady
- brak

UDANY BIZNES!

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

Punkt sprzedaży 
drzewek i krzewów 

ozdobnych 
i owocowych

Rybnik,
ul. Zebrzydowicka 92

/za rondem po prawej stronie/,
tel. 22-616

Zaprasza
od poniedziałku do soboty 
w godz. od 9.00 do 18.00

oferujemy:

/ szeroki wybór 
/  konkurencyjne ceny 

Kronika policyjna
Kradzież w domu kultury

W nocy z 24 na 25 października nieznany 
sprawca włamał się do Domu Kultury przy 
ulicy Sportowej w Niewiadomiu. Złodziej 
wszedł do środka przez wybite szyby w  oknie 
operatora kinowego. Następnie przy pomo
cy klucza dostał się do pomieszczenia 
magazynowego sklepu, który mieści się 
na terenie tego obiektu, skąd skradł spo
dnie, skarpety, rajstopy i buty o warto
ści 1100 złotych.

Jednoślady
Chociaż robi się już coraz zimniej, to 

jednak sezon na kradzieże rowerów i 
motorowerów trwał będzie chyba cały 
rok. We wtorek 24 października z ulicy 
Małachowskiego skradziono motorower 
“Ogar” za 300 złotych, zaś w dniu na
stępnym z komórki przy ulicy Kościu
szki skradziono rower górski “Trac” za 
800 złotych.

Włamanie do szkoły
W nocy z 27 na 28 października nie

znani sprawcy włamali się do budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Wo
dzisławskiej. Złodzieje weszli do środ
ka po wybiciu szyby w oknie i skradli 
sprzęt audio - wideo za sumę około ty
siąca złotych.

Idzie zima - kradną kurtki
Mieszkanka osiedla “Południe” zgło

siła na policji, że w piątek 27 paździer
nika około godziny 20.00 na ulicy Lom
py nieznany sprawca skradł jej 14-let
niemu synowi kurtkę ortalionową.

Pomiary alkomatem
W nocy z 28 na 29 października ryb

nicka policja pięciokrotnie użyła alko
matu. Kierujący rowerem miał we krwi

1.5 promila alkoholu, dwie nieprawidło
wo przechodzące przez jezdnię osoby
1.5 i 2,7 promila, zaś kolejne dwie oso
by, które zakłócały ciszę nocną miały we 
krwi 2,0 oraz 1,5 promila alkoholu.

Złodzieje kabla
W niedzielę 29 października około go

dziny 14.30 policja po pościgu pochwy
ciła złodzieja, który na stacji kolejowej 
Rymer Towarowy dokonała wyjątkowo 
niebezpiecznej kradzieży 40 metrów bie
żących kabla miedzianego.

Kradzież karabinów
W nocy z 29 na 30 października przy ulicy 

Patriotów w Boguszowicach nieznany spraw
ca dokonał włamania do barakowozu, w 
którym znajdowała się strzelnica, skąd skradł 
trzy karabiny pneumatyczne oraz dwa radia 
o łącznej wartości 500 złotych.

Śmiertelne zatrucie?
Rankiem 29 października na terenie ośrod

ka wypoczynkowego “Kotwica” przy ulicy 
Rudzkiej zmarł mężczyzna. Był on uczestni
kiem odbywającej się tam uroczystości uro
dzinowej, podczas której wypił dużą ilość al
koholu. Prokurator zarządził sekcję zwłok.

Napadnięty w mieszkaniu 
W środę 25 października około godziny 

17.00 do jednego z mieszkań przy ulicy Lom
py wtargnęło trzech nieznanych osobników. 
Mieszkającemu tam mężczyźnie grozili 
przedmiotem przypominającym pistolet, bili 
go i kopali, żądając kwoty 900 złotych w ra
mach “odszkodowania “ za domniemane 
utrzymywanie bliskich stosunków towarzy
skich z przebywającą “na ucieczce” wycho
wanką Zakładu Wychowawczego w  Byto
miu. Następnie napastnicy zamknęli ofiarę 
w wersalce i skradli telewizor, wieżę stereo, 
odkurzacz i dziesięć czeków PKO na łączną 
sumę 1600 złotych.

Znów złodziej w szafie
W środę 25 października pomiędzy godzi

ną 22.00 a  23.00 nieznany sprawca ukrywa
jący się od godzin hadlowych w szafie skle
pu “Domus” przy ulicy Zebrzydowickiej 
dokonał kradzieży przedmiotów na sumę 
1549 złotych. Był to głównie sprzęt radiote
lewizyjny i fotograficzny. /szoł/

Wyprzedaż
* sklep drogeryjno - chemiczny “Ka
m ar” przy ulicy Raciborskiej 27 pro
wadzi wyprzedaż tow aru z powodu li
kw idacji sklepu. W szystkie artykuły 
możemy kupić z 10 procentow ą ob
niżką.

Nowe sklepy
* Również przy ulicy Raciborskiej 27, 
w tym  samym budynku /dawniej cu
k ie rn ia  “ M o jż e sz ”/ s.c. M a jster  
otworzyła sklep z artykułami przem y
słowymi i ogrodniczym i.
* Sklep z ubrankam i i artykułam i 
dziecięcym i pow stał w  m iejscu cu
kierni z pieczywem  francuskim , tak
że przy ulicy Raciborskiej pod num e
rem 24.

Nowa
restauracja chińska

* w Rybniku możemy już zjeść chińskie 
dania. W podziemiach domu towarowe
go “Merkury” w Rynku pod numerem 5 
powstała restauracja chińska “Igo”, ser
wująca polskie i chińskie dania.

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 3 listopada do 9 listopada, Apteka, 
ul. Dąbrówki 19, Rybnik 19, tel. 27-563

EKSPRESS  
Rybnik, Reja 2

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

 SERDECZNIE  
 ZAPRASZAMY! 

C E N N IK  O G Ł O S Z E Ń  W  "G A ZEC IE R YBN ICK IE J "

• 1 cm2 - 0.80 zł
• 1 słowo - 0,50 zł 

w artykułach sponsorowanych
• 1/4 strony - 150 zł
• 1/2 strony - 270 zł
• 3/4 strony - 350 zł
• 1 strona - 500 zł

...u  NAS
SZYBKO 
I TANIO

Czwartkowa Giełda Cenowa

Mięso schab wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,65 11,20 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90
TARG 9,00 - 9,60 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

O woce/W arzywa pomidory ogórki marchewka ziemniaki

Raciborska 15 3,80 0,50 0,50
M iejska 2 4,00 0,60 0,50

TARG 3,00 3,50 0,50-0,80 0,50

Spożywcze 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 2,50-3,00 0,88-1,00

W aluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 242,00/245,00 172,00/174,00 9,00/9,20 48,60/4950
Delikatesy, ul. Miejska 242,00/245,00 171,00/173,50 9,00/9,20 4850/49,80
G allux, Rynek 242,00/245,00 171,00/173,50 8,90/9,20 48,50/49,80

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Oddział Rybnik



A jednak się zrewanżowałyW ub. sobotę koszykarki RMKS-u 
“Partners” Rybnik rozegrały w Krako
wie swój drugi pojedynek ligowy. Ich 
rywalem była drużyna “Korony”, która 
swój pierwszy ligowy pojedynek z Wi
słą “Górnik” dość pechowo przegrała 
jednym punktem. Drużyna “Korony” 
Kraków od trzech sezonów próbuje 
wywalczyć awans do koszykarskiej eks
traklasy. Według opinii trenera w tym 
sezonie jego drużyna powinna liczyć się 
w walce o I ligę i dlatego też zespół za
siliła Rosjanka Ludmiła Stiepanowa, 
która w ubiegłym sezonie broniła barw 
akademiczek z Rzeszowa. Zespół “Ko
rony” w spotkaniu z rybnickimi koszy
karkami wystąpił w najsilniejszym skła
dzie z  Anną Jelonek i Anną Wielebnow
ską na czele. Rybniccy trenerzy po za
poznaniu się ze składem gospodarzy tro
chę się zmartwili, ale do poddania się 
było bardzo daleko.

Po bardzo wyrównanym i emocjo
nującym  sp otkan iu  k oszyk ark i 
RMKS-u “Partners” Rybnik pokona
ły krakowską “Koronę” 73-62, biorąc 
tym samym rewanż za porażkę w 
ubiegłym sezonie, kiedy to przegrały 
61-90.

W pierwszej połowie spotkania obie 
drużyny grały bardzo ostrożnie, a zara
zem skutecznie, prawie wszystkie akcje 
kończyły się celnymi rzutami do kosza. 
Dlatego też do 13. minuty żaden z ze
społów nie uzyskał kilkupunktowego 
prowadzenia. W ostatnich 5 minutach I 
połowy koszykarki RMKS-u “Partners”

jeszcze bardziej zwarły swoje szyki 
obronne, a kilkoma celnymi rzutami za 
3 pkt uzyskały kilkupunktowe prowa
dzenie. Jednak odpowiedź krakowskich 
koszykarek była natychmiastowa. Szyb
ko odrobiły straty i na tablicy pojawił

Najskuteczniejszą zawodniczką me
czu z “Koroną” była G. Fulbiszew
ska - zdobyła 25 pkt.

się wynik 32-32. Jednak ostatnie dwie 
minuty I połowy należą do rybniczanek 
i dzięki temu pierwsza część spotkania 
kończy się prowadzeniem koszykarek 
RMKS-u “Partners” 42-34. Rybniccy 
trenerzy obawiali się II połowy, dlatego 
że trzy zawodniczki z pierwszej piątki

miały na swoich kontach po trzy przew
inienia. Od początku II połowy ryb

nickie koszykarki grały bardzo uważnie 
w obronie i skutecznie uniemożliwiały 
przeciwniczkom z Krakowa zdobywa
nie punktów. Z każdą minutą rybniczan
ki powiększały swoją przewagę i w  5. 
m inucie prow adziły 50-38. Od tego 
momentu mecz stał na wyrównanym 
poziomie i właściwie przewaga punk
towa nie uległa większym zmianom. W 
10 min. za 5 fauli boisko opuszcza naj
wyższa zawodniczka RMKS-u “Part
ners” Agata Tomaszewska, a w 17 min. 
to samo stało się z Natalią Skrago, która 
w sobotę nie miała swojego dnia. Pom

imo tego osłabienia zespół rybnicki 
skutecznie się bronił i tym samym od
niósł drugie w tym sezonie zwycięstwo. 
Punkty dla RMKS-u “Partners” Rybnik 
zdobyły: G. Fulbiszewska 25 /2x3 pkt/.
A. Kuszka 23 /4x3 pkt/, A. Tomaszew
ska 12, D. Sęk 7, N. Skrago 6; najwię
cej dla gospodarzy zdobyła A. Wieleb
nowska 24 i A. Jelonek 22.
Wyniki II kolejki: W isła II Górnik - 
Korona Kraków 67:66, Stal Bobrek - 
Rokita Wrocław 75:85, Stal Stalowa 
Wola - Glinik Gorlice 38:86, Lew Le
gnica - Cieszynianka Cieszyn 66:56, 
AZS Kraków - ASK Merkury Brzeg 
54:68, pauzował RMKS “Partners”.

Udany finisz Polonii
Ubiegła niedziela była niezwykle szczęśliwym dniem dla pił

karek “Polonii” Niewiadom. Ćwierćfinałowy mecz Pucharu 
Polski z drużyną SPARTA Złotów zakończył się wspaniałym 
zwycięstwem naszych dziewcząt.

Wynik 1:0 nie odzwierciedla tego, co 
działo się na boisku. Przy gorącym do
pingu kibiców licznie zebranych na try
bunach, piłkarki obu zespołów zade
monstrowały całe swoje umiejętności. 
Drużyny prowadziły otwartą grę, dopro
wadzając do licznych sytuacji strzelec
kich. Lecz tylko Alina Zając, najlepsza 
obecnie w kraju snajperka, potrafiła w 
79. minucie meczu umieścić piłkę w 
siatce bramki “Sparty” Złotów. Dzięki 
temu zwycięstwu Rybnik będzie reprezentowany

prezentowany w półfinale Pucharu 
Polski.

Potwierdzeniem wysokiej klasy na
szych zawodniczek jest powołanie dwu 
z nich do młodzieżowej reprezentacji 
Polski: Ola Lepich i Sylwia Drazik, 
zagrają w koszulkach z wizerunkiem 
białego orła w meczu z reprezentacją 
Białorusi 4 listopada w Koninie. Przy
pominamy, że w ubiegłym roku Iza Ci
checka również grała w reprezentacji 
Polski. Sympatykom “Polonii” przedstawiamy

przedstawiamy aktualną tabelkę kończącą jesien
n ą  rundę rozgrywek II ligi. Po wyjazdo
wym zwycięstwie z Czarnymi II w So
snowcu 2:1 “Polonia” umocniła się na 
pozycji wicelidera.
1. Podgórze Kraków 7 21 26:5
2. Polonia Niewiadom7 16 26:6
3. Roma Szczecin 7 12 17:10
4. Checz Gdynia 7 5 10:20
5. Rolnik Biedrzychowice 7 4 7:18
6. Czarni II Sosnowiec 7 3 3:40

Mimo zakończenia sezonu na otwar
tych boiskach, piłkarki nie odpoczywa
ją. W yjeżdżają do Ostrawy, gdzie w ha
lowych rozgrywkach będą broniły zdo
bytego w zeszłym roku tytułu Mistrza 
Czeskiego Śląska. Turniej ten będą 
traktowały jako przygotowanie do Ha
lowych Mistrzostw Polski.

B arbara K opka

Pierwszy Bieg Niepodległości Judo 
Dzieci 

na tatami
W połowie października w Bytomiu 

odbyły się Mistrzostwa Śląska Dzieci 
w Judo. Udział wzięło w nich 14 klu
bów, wśród których dobrze zaprezento
wała się rybnicka “Polonia”. W wadze 
do 55 kg zwyciężył Paweł Honisz, a 
trzecie miejsca w  swoich wagach zdo
byli: Krzysztof Pasuto /32 kg/, Jakub 
Korus /36 kg/ i Krzysztof Malcher 
/65 kg/. Piąty był Sławomir Niewę
głowski /39 kg/.

N atom iast tydzień później w hali 
“Szombierek” - Bytom odbyły się za
wody Ligi Indywidualno-Drużynowej 
Seniorów. Pod nieobecność Artura 
Kejzy, dobrze wypadli tam podopiecz
ni trenera Rafała Kowalczyka: Michał 
Rzeszutek /71 kg - VII m ./ oraz Krzy
sztof Mika /60 kg - III m./

J.J.

c.d. ze strony 1
Impreza rozpocznie się o godz. 14.00, 

a trasa będzie prowadzić pętlą okrężną 
wzdłuż ulic Korfantego, Zamkowej, 
Rynkowej, Placu Wolności, Łony, So
bieskiego, Rynek 

W programie zawodów:
* rywalizacja dzieci szkół podstawo
wych z roczników 1983 i młodszych, 
1982 i 1981 - początek o godz. 14.00
* bieg dziewcząt szkół ponadpodstawo
wych - początek godz. 14.45
* bieg główny - startują uczestnicy po
wyżej 14. roku życia.
Uczestnicy biegu głównego podzieleni 
będą na trzy kategorie: chłopców szkół 
ponadpodstawowych, dorosłych do 40. 
roku życia /osobna klasyfikacja dla 
kobiet i mężczyzn/ i dorosłych powy
żej 40. roku życia /osobna klasyfikacja 
dla kobiet i mężczyzn/.
Początek godz. 14.55, trasa: 3 x pętle 
okrężne, długość trasy: 3 km.

Przyjmowanie zgłoszeń oraz wyda
wanie numerów startowych: 9 i 10 li
stopada br. w godz. 8.00 do 14.00 w 
krytej pływalni przy ul. Powstańców  
40 oraz w dniu zawodów w godz. 13.00 
do 13.45 w biurze zawodów w Ratu
szu na Rynku. Szatnie mieścić się będą 
w dniu zawodów w Szkole Podstawo
wej nr 9 w Rybniku, czynne w godz. 
od 13.00 do 16.00.

Najlepszy zawodnik w każdej kate
gorii o trzym a Puchar P rezyden ta , 
pierwszych trzech zawodników dyplo
my, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe 
znaczki. Dla najlepszej szkoły podsta
wowej i średniej przewidziano Puchar 
Prezydenta. Dzieci oraz młodzież uczą
ca się zobowiązana jest do przedstawie
nia na piśmie zgody rodziców na wzię
cie udziału w zawodach.

O rganizatorzy zapew niają dla 
wszystkich uczestników grochówkę i 
gorącą herbatę.

W rubryce “5 minut z ...” prezento
wać państwu będziemy postacie zwią
zane z rybnicką koszykówką. Prezenta
cje rozpoczynam y od osób, dzięki 
którym rybnicka koszykówka odnosi 
sukcesy na krajowych parkietach. Z 
pew nością  do n ich n a leżą  trenerzy 
RMKS-u Partners Rybnik - Kazimierz 
Mikołajec i Mirosław Orczyk. Swoją 
wspólną działalność rozpoczęli już w 
okresie studiów na AWF-ie w Katowicach

Katowicach, gdzie razem zaliczali kolejne se
mestry uzyskując w końcu uprawnienia 
trenerów  koszyków ki. Po studiach 
wspólnie rozpoczęli szkolenie z rybnic
ką młodzieżą, a obecnie są  chyba jedy
ną w Polsce parą trenerów prowadzą
cych jeden zespół. W spółpracują z sobą 
od kilku lat i jak na razie wszystko ukła
da się pomyślnie, a wielu kibiców przy
równuje ich do Flipa i Flapa.

5 minut z ...
Kazimierzem Mikołajcem -
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1. znak zodiaku: RYBA
2. wzrost: 193 cm
3. waga: 88 kg
4. zawód: mgr wychowania fizyczne
go
5. samochód: ford escort
6. sportowy sukces: w icem istrzostwo 
Polski juniorek
7. sportowe m a
rz e n ie : p o p ro 
w ad z ić  p ie rw 
szo lig o w ą  d ru 
żynę w  Rybniku
8. p se u d o n im :
“K AZ”
9. u lubiona po
trawa: żurek ślą
ski, ciem ne klu
sk i, ro la d a  i 
czerw ona kapu
sta
10. ulubiony ak
tor: Kevin C ost
n e r i K ry sty n a  
Janda
11. u lu b io n a  
muzyka: pow aż
na
12. u lu b io n y  
program  telew i
zyjny: w wolnych chw ilach oglądam 
MdM
13. ulubiony napój: coca-cola
14. ulubiony kolor: niebieski
15. hobby: dziennikarstw o - ale to ra
czej m arzenie

1. znak zodiaku: LEW
2. wzrost: średni
3. waga: 5 kg nadwagi
4. zawód: mgr wychowania fizycznego
5. samochód: fiat cinquecento
6. sportowy sukces: wszystko to co zwią
zane jest z rybnicką koszykówką
7. sportowe marzenia: zostać trenerem I-li

gowej drużyny 
z Rybnika
8. pseudonim: 
“piccolo couch” 
/niski trener/
9. ulubiona po
trawa: kurczak, 
kluski i czerwo
na kapusta
10. ulubiony 
aktor: Clint Ea
stwood, Sharon 
Stone
11. ulubiona 
muzyka: pio
senki Tiny Tur
ner, M AA
NAM, DEMO
NO
12. ulubiony 
program telewi
zyjny: jeżeli 
mam trochę

wolnego czasu to oglądam programy poli
tyczne i ekonomiczne
13. ulubiony napój: ciepła coca-cola z cy
tryną
14. ulubiony kolor: czerwony i niebieski
15. hobby: tenis ziemny, narciarstwo alpej
skie

Flip - M irek O rczyk /z  lew ej/ i Flap - 
Kazimierz M ikołajec /z  praw ej/

Propozycje
PTTK

Komisja Młodzieżowa i Koło 
Przewodników przy Zarządzie 
Oddziału PTTK w Rybniku za
praszają wszystkich chętnych do 
udziału w Konkursie Krasomów
czym i Piosenki Turystycznej.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 
dwóch kategoriach wiekowych: do 15. roku 
życia i od 15 do 20 lat. Każdy z uczestni
ków będzie miał okazję do 5-minutowego 
wystąpienia związanego z problematyką 
krajoznawczą lub legendą. Można też bę
dzie wykonać utwory wokalne. W konkursie

konkursie piosenki turystycznej mogą brać udział 
zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne 
oraz soliści, a towarzyszące instrumenty mu
szą nadawać się do wykorzystania na wy
cieczkach /gitara, flet, tamburyn/. Komisja 
w obu konkursach oceniać będzie: treść 
merytoryczną wystąpienia, dykcję, stronę 
choreograficzną poprawność językową 
modulację i intonację głosu, dobór repertu
aru, czystość brzmienia, akompaniament, 
rytmiczność i ogólne wrażenie.

Zdobywcy miejsc I-III wyróżnieni zosta
ną nagrodami rzeczowymi, pozostali ucze
stnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy. 
Impreza odbędzie się 18 listopada o godz. 
10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Zgłoszenia uczestników należy przesłać 

w terminie do 10 listopada na adres od
działu PTTK w Rybniku. /a/

Osiedlowe Grand Prix
W sobotę 28 października br. działacze 

osiedla Kilińskiego w Rybniku zorganizo
wali kolejny turniej Grand Prix dla sym
patyków szachów. Zawody odbyły się w SP- 
34 w Rybniku, a na starcie zawodów stanę
ło 38 uczestników. Wśród seniorów od po
czątku prowadzili Marcin Wałach oraz 
Waldemar Staszczyk. Przełomowym mo
mentem dla wyników turnieju była ostatnia 
siódma rundą w której obaj dotychczasowi 
liderzy przegrali swoje partie. Nadarzającą 
się okazję najlepiej wykorzystał Wojciech 
Drygalski /5,5 pkt./, który w ten sposób 
odniósł cenne zwycięstwo w turnieju. Na
leży zaznaczyć dobrą grę i wysokie 3. miej
sce Agnieszki Matras, która zdobyła wiele 
szachowych “męskich skalpów”. Do dużej 
niespodzianki doszło w trzeciej rundzie, 
gdzie 8-letni Łukasz Czarnecki pokonał za
wodnika pierwszej kategorii.

Wśród młodzieży zwyciężył Bartłomiej 
Heberla, drugi był Krzysztof Woszczyk, 
trzeci Paweł Cichy.

W kategorii dziecięcej wygrał Martin 
Todorow, 2. miejsce zajął Jarosław Ku
lik. /kh/

Halifax zaprasza
Sekcja Piłki Nożnej Pięcioosobowej Hali

fax TKKF kop. “Jankowice” zaprasza na 
dwumecz piłki nożnej pięcioosobowej w ra
mach rozgrywek o mistrzostwo Polskiej Ha
lowej Ligi Piłkarskiej pomiędzy zespołami 
Halifax TKKF Jankowice i Opał Gnie
zno, który odbędzie się 4.11.1995 r. o godz. 
15.00 i 16.30 w Hali Widowiskowo-Sporto
wej w Rybniku - Boguszowicach /ul. Jastrzęb
ska/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 9

Mirosławem Orczykiem
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Ale aparaty! Zdj.: O.M.

Zdjęcie
z album u czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wy
starczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu 
zwrócimy.
/Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu 
autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego” zdję
cia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłat
nym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

W naszym konkursie zwyciężyło zdjęcie 
Anny Wacławczyk z nr 43 "GR" z 27 października, 

pt. "Pomożecie? Pomożemy!"
Nagroda do odebrania w redakcji.

KORPORACJA 
UBEZPIECZENIOWA 

"FILAR" S.A.
Korzystne

ubezpieczenia komunikacyjne!
44-200 Rybnik, ul. Powstańców 1, tel 237-70

Nagrodę 
w postaci 

eleganckiego 
kompletu przy

borów 
do pisania 

ufundowała 
Korporacja 

Ubezpieczeniowa 
"Filar" S.A.

P oziom : A - Z biorn ik  w odny, B - B udow la z lodu, C - P aństw o, którym  
rząd zili carow ie, D - P ierw iastek  chem iczny o liczb ie  atom ow ej 44, E 
- “K rzyżów k ow y” kaktus, F - N iedobór w kasie , G - C hińsk i m iś, H - 
D rew niany but z H oland ii, I - Jezioro  w e w schodniej A fryce, J - K o
ronkow e w ykończen ia  koszu li lub b luzki,
P ionow o: 1- W idoczna przed lub po zach od zie  S łońca, 2- N azw isko  
za ł . Z w iązku R os. R obotn ików  F abrycznych  w P etersburgu  (sp row o
kow ał w ypadki "krw aw ej n ied z ie li" ), 3- Spis, w yszczegó ln ien ie , 4- 
O sobow a lub tow arow a w budynku, 5- C zyni cuda, 6- L eczn icze lub  
k osm etyczne u gn iatan ie cia ła , 7- F ragm ent skrzyd ła  ptaka lub sam o
lotu , 8- K siąże in d yjsk i, w przen ośn i - bogacz ,9- M ały p łom ień , 10- 
Z espół m uzyczny, sk ład ający  się z 8 osób.
W rozw iązan iu  w ystarczy  p o d a ć  h asło , k tóre  p o w sta n ie  p o  uporządko
w aniu lite r  wg. szfru :  A 1, C9, B8, H 4, G3; D3, E4, B9, C 1, A 1, J 1; 
G2, D5, G6, E4, H 9;.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 41 z hasłem 
“Kaptur nie czyni mnicha” otrzymuje 

MIRELLA KARWOT, ul. Wodzisławska 269a, 44-240 Żory-Rój. 
Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
B A R A N  -  21.03. - 20.04. - Przed Tobą trudny do rozwiązania konflikt między chęciami i 
możliwościami, a niespodziewanymi ograniczeniami, które się pojawią za sprawą grupy 
starszych osób. Nie pozwól, by hamowana energia przeobraziła się w agresję...
B Y K  -  21.04. - 20.05. - Otrzymasz dość ryzykowną propozycję, a co za tym idzie możliwość 
kontaktu z  osobami do ryzyka skłonnymi. Zastanów się dobrze czy sprostasz ich oczekiwa
niom, jeżeli poczujesz, że nie, wycofaj się.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Odczujesz przemożną chęć oderwania się od szarej rze
czywistości, zerwania starych znajomości, jednocześnie jednak chętnie nawiążesz nowe 
kontakty. Wkroczycz przez to w inny świat, którego smak bardzo polubisz. Szczególnie, że 
nie musisz mieć żadnych wyrzutów sumienia.
R AK  - 22.06. - 22.07. - Wiele czasu będziesz musiał poświęcić wypełnianiu uciążliwych 
obowiązków, ale pozwolą Ci one odkryć inny sens życia i spojrzeć na wszystko głębiej. 
Twoje oddanie sprawie zostanie wysoko ocenione przez osoby, które mogą wiele dla Cie
bie zrobić.
L E W  - 23.07. - 23.08. - Twoje dążenia spotkają się ze zdecydowanym oporem ludzi o 
bardziej niż Twoje konserwatywnych poglądach. Trzeba będzie włożyć wiele wysiłku w 
przekonywanie o swoich racjach, a uda Ci się to tylko w połowie. A może aż w połowie? 
PANNA - 24.08. - 22.09. -  Mimo nawału obowiązków jakim i zasypie Cię nowy szef, naj
więcej czasu należałoby poświęcić rodzinie. Najbliższe Ci osoby oczekują że spędzisz z 
nimi więcej czasu niż dotychczas. Na szczęście Twój potencjał twórczy jest niewyczerpany, 
zdołasz więc pogodzić obie te rzeczy.
WAGA -  23.09. -23.10. - Ze zdziwieniem stwierdzisz, że obiecana pomoc nie nadeszła, a 
Ty, w ferworze pracy nawet tego nie zauważyłeś i doskonale sam sobie radzisz! Może 
będziesz zmęczony trochę bardziej niż zwykle, ale za to satysfakcja będzie ogromna. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Będziesz poważnym kandydatem do stanowiska, o którego 
objęciu od dawna marzysz. Trzeba się jednak będzie wykazać niezależnością umiejętno
ścią podejmowania decyzji i prawdłowej oceny sytuacji. Najgorsze, że nie będziesz wie
dzieć kiedy ów sprawdzian nastąpi.
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Trzeba będzie pokonać niechęć do wysiłku umysłowego i 
kontaktów z  innymi ludźmi, bo wiadomej sprawy nie da się odsunąć. Możesz liczyć na swój 
urok osobisty, a pierwszy sukces sprawi, że Twój entuzjazm wzrośnie.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Możesz śmiało poczekać z  podjęciem decyzji i jeszcze 
raz przedyskutować ją  w gronie najbliższych. Tym bardziej, że pojawi się nowy aspekt 
sprawy, który będzie wymagał jeszcze bardziej wnikliwego przejrzenia dokumentów. Ostroż
ności nigdy za wiele.
WODNIK - 21.01. -19.03. - Okres bardzo intensywny, ale czeka Cię prawdziwa huśtawka 
nastrojów. To co wieczorem wyda Ci się genialne, do rana zablednie i wyda Ci się niewar
te dalszych przemyśleń. Ten męczący okres trwał będzie na szczęście niedługo.
R Y B Y - 20.02. - 20.03. - Przy podejmowaniu decyzji nie licz tylko na pomocną Ci dotąd 
intuicję, ale dobrze przygotuj kolejny krok Unikniesz stresów i posądzenia o zbytnią im
prowizację. Powściągnij emocje, które zaciemniają Ci obraz rzeczywistości i przede wszy
stkim słuchaj dobrych rad!

Jak z młodszej 
siostry

Gdzie te wielkie swetry, które poma
gały ukryć to i owo?
Gdzie marynary, pod 
k tóre  m ożna było 
włożyć golf, bluzę 
kamizelkę? Gdzie te 
bluzki z wypchany
mi poduszkam i ra
mionami, które spra
wiały, że talia wyda
wała się cieńsza? Nie 
ma, nie ma, nie ma, 
nie - jak  śpiew ała 
Danuta Rinn, mając 
na myśli coś zupeł
nie innego. A le to 
prawda. Po pierwsze - nie ma w skle
pach. Nawet sweterek o numeracji 40- 
42 kiedyś na średnią panienkę, dziś 
wygląda jak z młodszej siostry. Jest proszę

Fatałachy z naszej szafy
proszę pań generalnie ciasno. I mimo nie
dawnych wyrzekań, że nie będziemy w 
tym chodzić - chodzimy, i, o dziwo, 
wyglądamy nieźle! Pod warunkiem, że 

nadwaga waha się w 
okolicach 1 kilogra
ma... Oko przyzwy
czaiło się do innych 
proporcji i zaakcep
towało je, bo zresztą, 
jakie miało wyjście? 
Te małe, krótkie, cia
sne ubiorki mają i tę 
zaletę, że mobilizują 
do trzymania sylwet
ki i za to im duża 
buźka. Dla pań, które 
mimo wszystko, nie 

chcą czy nie mogą tego nosić, pociesze
nie- po małym i ciasnym przychodzi ob
szerne. Bo przecież interes musi się krę
cić.

W różka

Rybnickie puzzle
Rozpoczynamy drugą rybnicką ukła
dankę. Po wycięciu czterech części z 
czterech listopadowych numerów 
"GR" i złożeniu całości należy ukła
dankę przysłać do redakcji lub wrzu
cić do naszych "żółtych skrzynek" 
Spośród autorów prawidłowych roz
wiązań wylosujemy dwie osoby, które 
otrzymają nagrody w wysokości 20 
zł każda. Czekamy do 5 grudnia br. 
Zapraszamy do zabawy!

Wybory
Skuli praktyki w październiku łodechcia

lo mi sie cołkim klebiotów i pisanio. Łoń
ski rok to my mogli na praktyce sie łobijać 
i rżnonć gupków ale latoś dali nom po
rzondnie w kość. Przichodziołech do dom 
do cna sklapuciały i anich kiszki niy umioł 
pogryść Moji nabijali sie sy mje i śmioli 
do rozpuku, Starzyk padali, żebych im gań
by niy robiół mojim zgniylstwym. Trocha 
procniejszyj roboty powóniołech, a już styn
kom ani staro baba. Łóni w mojich latach, 
musieli na dole hercówóm cołko szychta 
szmajtać aż sie kurzyło, a diosi ich niy wziy
ni. Musiołech przestać beztóż labidzić, bo 
bych niy łobstoł.

Dycko pod wieczór, jak  żech już  prziszoł 
trocha do sia, przisiodołech se ku starzy
kom. Łostatnimi czasy schodzom sie u nich 
somsiady i kludzom godka ło wyborach. 
Dlo mje jest to tymat tyż wielce interesant
ny, bo i jo  piyrwszy roz w życiu ida głoso
wać.
Starzyki padajom, że jest tako mocka tych 

kandydatów na prezydenta, że ino brać i 
wybiyrać. Ale ludziska majom lecyjake 
gusta i gustliki, jednymu widziołby sie tyn, 
a drugimu tamtyn. Stary Ćwielonk prawiy
li, że trza ich wszystkich za rajom doku
myntnie wydedukować, bo kożdy dużo ło
biecuje, a potym łobiecki pod kecki a  gupi
mu radość. Bregule widziołby sie jakiś po
stawny, łokozały, kerego by szło zagrani
com pokazować. Starzyk som tymu krzyw, 
bo z fajnyj miski jescze żodyn sie niy naj
od. Okrom tego, że mógłby łon być figu
ralny i piyknogymbiasty najważniejsze aby 
mioł pora litrów łoleju pod deklym, żeby 
dobrze dbać ło naród i kraj. Breguła wtron
ciyli, że trza takigo wybrać, kery bydzie tyż 
ło Slońsk i ło emerytów sie staroł. Jak wy
bierom takigo, co bydzie juzaś kozoł eme
rytom pasa zaciskać, to bydzie sromota. 
Przeca żeby pasa móc zaciskać, trza no
przód mieć galoty, a z rynty poleku niy sty
ko ich kupić

I  tak kożdy dziyń wszyjscy do kupy słu
chajom w telewizyji godki kandydatów i 
diskutirujom, kery s nich by sie nadoł na 
prezydenta.

Jo sie tymu ciyngiym przisłuchuja. Łod 
tyj godki mi sie już isto niy ino tuplowany 
ptok ulongnoł, ale cołki kokot. Przedtym 
ech psinco wiedzioł, a terozki dzieprym.

Mama z Tatom padali, że  jak  łoni cho
dziyli do szkoły, to mieli take lekcyje, na 
kerych godało sie ło reszkirowaniu krajym 
i boła tyż tzw. “prasówka ”. Bez tóż łoni mieli 
dycko ło wszystkim rozeznanie, a my som 
teroz ciemni ani tabaka w rogu. Po nie
dzieli bydymy może trocha mondrzyjsi...

EDEK

CZytAj 
razEm

 Z nAM i  
Herbata 

na Saharze
Wyprawa na pustynię - próba odnale

zienia zagubionej miłości czy tchórzli
wa ucieczka? Paul Bowles w swej słyn
nej powieści pt. “Pod osłoną nieba” 
/książkę sfilmowano; piękna piosenka 
Stinga pt. “Tea in the Sahara” napisana 
pod jej wpływem stała się przebojem/ 
podsuwa czytelnikowi więcej pytań niż 
daje odpowiedzi. Podróż pozornie bez 
celu  staje się dla tró jk i bohaterów  
podróżą oczyszczającą, pozwala im do
kładniej przyjrzeć się samym sobie i 
podjąć istotne decyzje. Czy słuszne?

Paul Bowles "Pod osłona nieba”, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka. /mch/
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