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Święta Bożego Narodzenia - jak co roku - są okazją do przeżywania rodzinnej bliskości i 
otwartości. Ich symbolem jest biały opłatek, wspólnie śpiewane kolędy i czas ofiarowany 
najbliższym. Bo trzeba się zatrzymać, aby usłyszeć słowo o pokoju ofiarowanym drugiemu 
człowiekowi. Niech tak przeżywane święta umocnią nas w tym co dobre i przysporzą nam 

, nowych sił. Zaś śpiewanie kolęd po pasterce na rybnickim Rynku pozwoli
 nam przeżyć tę wielką radość i bliskość w szerszym gronie ludzi

tworzących wspaniałą rybnicką wspólnotę.

Życzę Wam, drodzy mieszkańcy Rybnika, 
aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 

a także cały nadchodzący Nowy 1996 Rok 
były dla Was i dla Waszych najbliższych 

pełne radości, spokoju i normalnego 
ludzkiego szczęścia.

Józef Makosz

Sesja Rady Miasta

Nowe stawki podatków 
i opłat targow ych

Sesję, która odbyła się 
w ostatnią środę zdo
minowały trzy grupy 
problemów.

P ie rw s z y m  z a g a d n ie n ie m  były  
sp raw y  k o m u n ik a c y jn e ,  gdyż  od 
1 s ty c z n ia  M ias to  R y b n ik  będ z ie  
całkowicie odpowiedzia lne na swo
im terenie za “czerw one” autobusy. 
Ustalono także nowe stawki p oda tków

Nowy firmowy sklep Auto-Center,
44-200 Rybnik, 

ul. Sobieskiego 14
zaprasza 
i oferuje

/ radioodtwarzacze samochodowe z głośnikami 
firmy Gerhard i Daewoo 

/ akcesoria motoryzacyjne
/ogumienie, akumulatory firmy Centra i Turbostart 
/ kosmetyki samochodowe firmy Sonax 
/  bagażniki i łańcuchy firmy Fapa

Sklep m otoryzacyjny, 
44-200 Rybnik, ul. Kościelna 9, 

tel. 228-27,

Sklep m otoryzacyjny, 
22-280 Rydułtowy, 

ul. Ofiar Terroru, tel. 577-287,

podatków od n ieruchom ości,  posiadania 
psa oraz opłat targowych. U tworzo
no Zakład Leczn ic tw a  Ambulatoryj
nego - jednostkę , która wykonywać 
będzie zadania  w łasne gminy z za
kresu ochrony zdrowia, w ynikają
ce z ustaw y o zakres ie  d z ia łan ia  
dużych miast.

Sesję p o p rzed z i ła  bardzo miła  
uroczystość  - p rzyn ies ien ia  przez 
rybnick ich  harcerzy  Ognia B etle
jem skiego  w raz z życzeniami zdro
wia i wszelkiej pomyślności, ow oc
nych obrad oraz mądrych i roz trop
nych decyzji z łożonym i dla całej 
Rady Miasta. Po harcerzach dzieci 
z zespołu  “P rzy g o d a” zaśpiewały  
kolędy, co sprawiło, że atm osfera  
na sali s ta ła  się iście świąteczna. 
Zaraz  po tem  tradycy jn ie  ju ż  głos 
zabra ł J. M akosz , który zapoznał 
radnych ze sprawami miasta  i p ra
c ą  Z arząd u .  P rezy d en t  najw ięcej

c.d. na stronie 2

Niech czas Bożego Narodzenia przepełniony będzie 
spokojem i radością, a poczucie ciepła i życzliwości 
towarzyszy nam wszystkim 
w Nowym, nadchodzącym r.

Wszystkim pracownikom oświaty, młodzieży 
oraz ich rodzicom świąteczne życzenia składa

Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku

Następny numer 
"Gazety Rybnickiej
ukaże się w piątek 

5 stycznia '

firm y
regionu
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JUBILERSKAARTIS
S.C. D. KOZŁOWSKI, S. NODŻAK

‘Wszystko zaczyna się 
od blasku w oczach...

wesołych świat

Miła obsługa pomoże Ci spośród naszej eleganckiej złotej 

i srebrnej biżuterii wybrać ten wyjątkowy prezent. 

(Serdecznie zapraszamy do naszych sklepów!
Artis Imago-Artis Artis

Powstańców 17 Rynek 12 Korfantego 3
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sk łada
Kierownik Urzędu Rejonowego w Rybniku 

Tadeusz Pruszkowski

wesołych świąt

d o  s i e g o  r o k u



Na sesji 20 grudnia br. w sprawie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na rok 1996 r.

Rada Miasta Rybnika postanowiła:
I. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości na 1996 rok:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części /od 1 m kw. powierzchni
użytkowej/ - 0,22 zł

2. od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną 
niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej /od 1 m kw. powierzchni 
użytkowej/ - 8,50 zł

3. od budynków gospodarczych osób fizycznych /od 1 m kw. powierzchni
użytkowej/ -1 ,00  zł

4. od pozostałych budynków lub ich części /od 1 m kw. powierzchni użytkowej/
- 2,80 zł

5. od budowli - 2 procent ich wartości
6. od 1 m kw. powierzchni gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem 
związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,28 zł

b/ pozostałych - 0,02 zł
II. Zwolnić z podatku - niezależnie od zwolnień określonych w art. 7 ustawy

z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9 poz. 31/ - 
nieruchomości użytkowane na cele statutowe przez jednostki organizacyjne 
gminy.

III. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa w sposób 
określony w uchwale Nr 323/XL/93 Rady Miasta z dnia 17 listopada 1993 r.

IV. Niezwłocznie podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej wysokość 
ustalonych stawek podatkowych.

V. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. i podlega ogłoszeniu 
w sposób określony w pkt. IV.

W sprawie wysokości stawek podatku 
od posiadania psów na rok 1996 r. 

postanowiono również:
1. Ustalić w 1996 r. roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości:

- od jednego psa - 12,00 zł
Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.

2. Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki w przypadku, 
gdy podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca 1995 r.

3. Ustalić ostateczny termin płatności podatku bez wezwania na dzień
30 kwietnia, a od nowych psów na 15. dzień po wejściu w posiadanie psa.

4. Ustalić pobór podatku przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta, 
administracje domów mieszkalnych, pocztę, PKO oraz inkasentów. 
Określenie inkasentów i wysokość ich wynagrodzenia reguluje uchwała 
Nr 323/XL/93 Rady Miasta 17 listopada 1993 r.

5. Przyznać administracjom domów mieszkalnych, poza działającymi w ramach 
miejskiego ZGM, prowizję za pobór podatku od posiadania psów
w wysokości 5 procent zainkasowanych kwot.

6. Zobowiązać ADM-y do odprowadzania zainkasowanych kwot, po potrąceniu 
prowizji za inkaso, na rachunek Urzędu Miasta Rybnika
nr 372602 - 2017 - 225 w PBK Warszawa I/O Rybnik w terminie
do 15 maja, a następnie w okresach miesięcznych do 15 każdego miesiąca.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. i podlega ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty w prasie lokalnej.

W sprawie zmiany opłaty targowej 
Rada Miasta postanowiła:

1. Ustalić następujące stawki opłaty targowej:
a/ z tytułu umów stałych - miesięcznych za handel:

- na straganach dużych metalowych /do 8 m kw. powierzchni/
- na straganach zajmujących powyżej 10 m kw. powierzchni/
- w kioskach, budkach, kontenerach, przyczepach
- z samochodów łącznie ze straganami ustawionymi na targowiskach 

miejskich z wyjątkiem targowiska w dzielnicy Boguszowice i Nowiny
- stawkę dzienną

1,20 za m kw. zajmowanej powierzchni, płatne z góry za dany miesiąc, 
w kwocie wynikającej z pomnożenia dni roboczych przez w/w stawkę 

b/ z tytułu umów za handel:
- w dni targowe /środy, soboty/
- w pozostałe dni handlowe
- ze straganów poniżej 10 m kw., koszy, skrzyń, pojemników, samochodu, 

z ręki itp. /opłata dzienna/
2.10 - zł za 1 m kw. zajmowanej powierzchni 

c/ za handel doraźny opłata dzienna
2.10 - zł za 1 m kw. zajmowanej powierzchni.

dl za handel w dzielnicy Boguszowice i Nowiny /opłata dzienna/ analogicznie 
jak: pkt. a/ 0,80 zł za 1 m kw. 
pkt. b/ i c / 1,50 za 1 m kw.

cl bazowa stawka opłaty targowej do ustalenia w pawilonach handlowych:
0,70 zł za 1 kw. powierzchni zajmowanej - płatna 
z góry za dany miesiąc w kwocie wynikającej z przemnożenia 
dni roboczych przez w/w stawkę, a dla targowiska w Boguszowicach - 
0,40 zł za 1 m kw.

2. Powierzchnię liczy się w pełnych metrach kwadratowych nie mniej 
niż 1 m kw.

3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
4. Wyznacza się inkasentem tej opłaty na obszarze miasta - z wyjątkiem 

dzielnicy Niedobczyce - Rybnickie Służby Komunalne.
5. Wyznacza się inkasentem opłaty targowej w dzielnicy 

Niedobczyce - Radę Dzielnicy Niedobczyce
6. Ustala się dla Rady Dzielnicy Niedobczyce wynagrodzenie za inkaso 

w wysokości 90 procent pobranej opłaty targowej.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. po uprzednim 

ogłoszeniu jej w prasie lokalnej i na terenach targowisk.
8. Traci moc Uchwała Nr 32/IV/94 Rady Miasta z dnia 26 października 1994 r. 

w sprawie opłaty targowej.

W sprawie zmian w budżecie miasta Rybnika na 1995 rok 
Rada Miasta postanawiła:

1. W budżecie miasta Rybnika na 1995 r. wprowadzić zmiany tj.

a/ zwiększyć dochody o kwotę 852.136.- zł oraz wydatki 
o kwotę 710.940.- zł

b/ zmniejszyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych 
o kwotę 201.099.- zł

d  zmniejszyć wydatki w zakresie zadań własnych o kwotę 135.672.- zł

2. Planowany niedobór budżetu miasta obniżyć do kwoty 593.708,- zł
oraz określić źródła jego finansowania

3. Dokonać w budżecie zadań własnych na 1995 r. przeniesienia
wydatków między działami w kwocie 543.200,- zł

4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się zarządowi Miasta Rybnika

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

c.d. ze strony 1

m iejsca  pośw ięcił czekającem u nas 
p r z e ję c iu  p o d  s k r z y d ła  m ia s ta  
szk o ln ic tw a  p o n ad p o d staw o w eg o  
oraz służby zdrow ia, co w ynika z 
ustaw y  o dużych  m ias tach , k tó ra  
zaczn ie  o b o w iązy w ać  z dn iem  1 
s ty czn ia . Po d o k o n an iu  n ie z b ę d
nych zm ian w budżecie m iasta /p e ł
ny tekst obok/ radni zapoznali się z 
dw om a uchw ałam i dotyczącym i lo
ka ln eg o  tra n sp o rtu  zb io ro w eg o  / 
popularnych  “czerw onych” au tobu
sów /. Spraw a ta szeroko op isyw a
na była w naszej gazecie  z 1 g ru
dnia w artykule “N owe b ilety , now e 
lin ie” .
Przypom nę w ięc ty lko , że z dniem  
1 s ty c z n ia  1996 r. k o m u n ik a c ja  
m iejska  p row adzona będzie  przez  
M iasto R ybnik, po jaw ią  sic nowe 
w zory b ile tó w , ch o c ia ż  ich  cena  
p o zostan ie  na daw nym  poziom ie . 
U ruchom iona zostan ie  także now a 
l in ia  a u to b u s o w a . W sz y s tk ie  te  
zm iany po c iąg a ją  za sobą  k o n iecz
ność w prow adzenia  now ych p rzep i
sów. C zęść z uchw ał sukcesyw nie 
p rzy jm ow ana była na poprzedn ich  
sesjach . T eraz  z kolei RM przy ję ła  
regulam in przew ozów  w kom unika
cji m iejsk iej o raz taryfę  przew ozu  
osób i bagażu. Z arów no sam reg u
lam in  ja k  i ta ry fa  s tan o w ią  zb ió r 
p rzep isów  obow iązujących  p asaże
ra ko rzysta jącego  z usług “czerw o
n e g o ” a u to b u su  i od p rz y sz łe g o  
roku b ęd ą  w yw ieszone w każdym  
a u to b u s ie . R adn i w y ra z il i  tak że  
zgodę na zaw arc ie  p o ro zu m ien ia  
kom unalnego  z gm iną  Jejkow ice w 
z a k re s ie  p a r ty c y p o w a n ia  w k o
sztach  obsług i lin ii 580.

Policja w święta
O pracę policji podczas najbliższych 

świąt zapytaliśmy szefa Rejonowej Ko
mendy Policji w Rybniku komendanta 
Huberta Hanaka: - Nasi rybniccy po
licjanci podczas najbliższych świąt będą 
pracowali normalnie, bez żadnych ulgo
wych taryf. Dyżury w poszczególne 
świąteczne dni będą mieli wszyscy poli
cjanci. Ja na przykład będą dyżurował 
cały dzień w wigilię.

Czy w święta jest więcej roboty niż 
zwykle?

- Doświadczenie mówi, że w same 
święta mało jest włamań, bo ludzie prze
ważnie siedzą w domach i świętują, choć 
zdarzają się wtedy włamania do przed
siębiorstw, biur, sklepów... Najwięcej 
jednak roboty mamy przed i po świę
tach. Niektórzy złodzieje kradną towar 
na prezenty, a nawet samochody, by się 
może pokazać podczas wizyty u rodzi
ny. szoł

K ole jnym  segm entem  zag ad n ień , 
którym i zaję ła  się R ada M iasta były 
podatk i i opłaty  targow e na p rzy
szły rok. S tosunkiem  głosów  35 za, 
2 w strzym ujące się i 1 p rzeciw  ra
dni u sta lili roczne staw ki podatku 
od n ie ru c h o m o śc i od b u d y n k ó w  
m ieszkalnych  lub ich części /od 1 
m kw. pow ierzchn i u ży tkow ej/ w 
w ysokości 0,22 zł /poprzednio  0,18 
z ł/. Od budynków  lub ich  częśc i 
zw iązanych  z d z ia ła ln o śc ią  gospo
darczą  inną  niż ro ln icza  lub leśna 
oraz od części budynków  m ieszka l
nych zaję tych na prow adzenie dzia
łalności gospodarczych /od 1 m kw. 
pow ierzchni uży tkow ej/ w w ysoko
ści 8,50 zł /poprzedn io  6,63 zł/. Od 
budynków  gospodarczych  osób fi
zycznych  /od 1 m kw pow ierzchni 
uży tkow ej/ w w ysokości 1,00 zł / 
poprzednio  0.70 zł/ Od pozostałych 
budynków  lub ich części /od  1 m 
kw. pow ierzchn i uży tkow ej/ w w y
sokości 2 ,80 zł /poprzedn io  2 ,20 /. 
Od budow li - 2 proc. ich w artości. 
Od 1 m kw. pow ierzchn i gruntów : 
zw iązanych  z prow adzeniem  dz ia
ła ln o śc i gospodarczej z w yjątk iem  
zw iązanych  z budynkam i m ieszkal
nym i - 0,28 zł /poprzedn io  0,22 z ł/ 

pozosta łych  - 0,02 zł /bez zm ian/. 
Pełny  tek s t uchw ały  pub liku jem y  
obok.
Podatek  od jednego  psa ustalono na 
12 zł /poprzedn io  10 zł/. W zorem  
u b ieg łego  roku  szczep ien ia  psów  
przeciw  w ściek liźn ie  są bezpłatne. 
Pe łny  tek s t uchw ały  pub liku jem y  
obok. R ada M iasta  przy dw óch g ło
sach  w strzy m u jący ch  się u s ta li ła  
także  o b o w iązu jące  w p rzysz łym  
roku staw ki op łaty  targow ej. P ub li
kujem y je  obok.
W z w ią z k u  z u s ta w ą  o z a k re s ie  
d z ia łan ia  dużych  m iast, k tó ra  za
cznie obow iązyw ać z dniem  1 stycz
n ia  R ada M iasta  postanow iła  u tw o
rzyć Z akład  L eczn ic tw a A m bula to
ry jnego , k tóry  zajm ie się re a liz ac ją  
zadań  w łasnych  z zak resu  ochrony 
zdrow ia, w ynikających z tej ustawy. 
R adni w y raz ili rów n ież  zgodę na 
p ro w a d z e n ie  p rz e z  m ia s to  od 1 
s tyczn ia  poradni specja listycznych  
oraz Poradni L eczn ic tw a O tw arte
go sąs iedn ich  gm in, je ś li w y raża ją  
one tak ą  w olę.
N astępn ie  radni pow ołali K om isję 
K onkursow ą do w yłon ien ia  kandy
da ta  na d y rek to ra  O gn iska  P racy

Rozporządzenie 
Wojewody Katowickiego

Zakaz sprzedarzy 
artykułów 

pirotechnicznych
1 Wprowadza się na terenie wojewódz
twa katowickiego zakaz sprzedaży ar
tykułów pirotechnicznych dzieciom i 
młodzieży, która nie ukończyła 18 lat 
życia.
2 Zakaz sprzedaży obowiązuje w okre
sie od 15 grudnia 1995 r. do dnia 15 
stycznia 1996 r.
3 Kto naruszy zakazy ustanowione w 
par.par. 1 - 2 niniejszego rozporządze
nia, podlega karze grzywny w wysoko
ści do 2.500 zł, wymierzanej w trybie i 
na zasadach określonych w Kodeksie 
postępowania w sprawach o wykrocze
nia.
4 Rozporządzenie wchodzi w życie z 
dniem ogłoszenia w prasie lokalnej i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzę
dowym Województwa Katowickiego.

Ważne dla 
miłośników zwierząt

Urząd Miasta Rybnika informuje, 
że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań dla 
bezdomnych zwierząt. 

Istnieje możliwość przekazania 
zatrzymanych psów bezpańskich 

lub poszkodowanych 
w wypadkach ulicznych. 

Kontakt telefoniczny 
w godz. 16.00 - 20.00, teł. 55-33-28

Pozaszkolnej “Z espół P rzygoda” . 
Jednogłośn ie  RM przy jęła  stanow i
sko w spraw ie w ysokości subw en
cji na zadan ia  ośw iatow e w roku 
1996 r. Radni s tw ierdzili, że sub
w en c ja  na zad an ia  o św ia to w e  w 
przyszłym  roku w ystarczy  jed y n ie  
na p o k ry c ie  w y n ag ro d zeń  / i p o
chodnych / oraz w ydatków  rzeczo
w ych /n ie licząc kosztów  funkcjo
now ania M iejskiego Zarządu Szkół 
i P rzed szk o li o raz  rem ontów  bu
dynków  ośw iatow ych/. R ada M ia
sta stw ierdz iła  iż w przypadku  n ie
o trzym ania dodatkow ych  środków  
na p ro w ad zen ie  szk ó ł p o d s taw o
w ych m iasto  nie dokona podw yżek 
p łac p racow n ików  ośw iaty , k tó re  
rząd zam ierza w prow adzić od 1 lip
ca 1996 roku. B rak bow iem  ja k ie
gokolw iek uzasadn ien ia  praw nego 
ja k  i m oralnego  aby koszty w yna
grodzeń  pracow ników  ośw iaty ob
c iąż a ły  bu d że t gm iny. Z godnie z 
system ow ym i zasadam i praw nym i 
o b o w ią z u ją c y m i w naszym  p a ń
stw ie, p łace k tórych jed n o lity  po
ziom  d la całego kraju usta la  M in i
ster E dukacji m uszą być w całości 
sfinansow ane z budżetu  państw a. 
S tan o w isk o  R ady zo s tan ie  m .in . 
p rzekazane M in istrom  F inansów  i 
E dukacji N arodow ej. T radycyjnym  
punktem  każdej sesji są  spraw y z 
zakresu  nabycia , zbycia , gruntów . 
R adni m .in. w yrazili zgodę na na
bycie  na rzecz  gm iny byłej bazy 
PKS - tow arow y przy ulicy R ac i
borskiej oraz terenów  o pow ierzch
ni 250734 m kw. od Huty S ilesia  z 
p rzeznaczen iem  w przyszłośc i pod 
tereny  rek reacy jne.

J.R .

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Nowe stawki podatków 
i opłat targow ych

zabawę “sylw estrow ą
B aw im y się od godz. 20.00. b ilety ju ż do nabycia1.



Znaleźli m iejsce, są u siebie...
Większość z nas nie wyobraża 

sobie spędzenia wigilijnego wie
czoru poza rodzinnym domem. Co 
większym tradycjonalistom trud
no nawet zrozumieć, że rodzina 
sąsiada wyjeżdża na święta w góry 
na narty, a wigilijną wieczerzę zje 
w stołówce domu wczasowego. 
Otoczeni rodzinnym ciepełkiem 
zapominamy, że wiele osób nie 
zasiądzie do stołu w gronie naj
bliższych. W tym wiele dzieci...

Są jednak ludzie i instytucje, które sta
rają się stworzyć “dom” tym dzieciom, 
które tak naprawdę domu nie mają.

Kochany Mikołaju!

...mam marzenie żeby dostać: 
walkmena i dwie kasety. Nie 
mam rodziców i chciałabym że
byś ty się mną opiekował. Praw
dziwi przyjaciele są mi potrzeb
ni, gdy się nie ma nikogo z ro
dziny. Czuję się dobrze, ale 
martwię się co będzie dalej...

W internacie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 
tegoroczną wigilię i święta spędzi 17 spo
śród prawie 70 na stałe w nim przebywa
jących dzieci. Jeżeli nie zakazał tego, 
ograniczając lub pozbawiając praw rodzi
cielskich, sąd, pozostałe spędzą święta u 
rodziców. Niektóre u obcych, ale życzli
wych i zaprzyjaźnionych osób...

Ja chciałabym dostać: spo
dnie z dżinsu i białą bluz
kę. Chodzę do klasy VII B. Ja 
bardzo Mikołaja kocham i bar
dzo lubię...

Dwadzieścia lat doświadczeń sprawiło, że 
kadra ośrodka wróciła do praktyki organi
zowania wigilii na miejscu. Kiedyś pensjonariusze

pensjonariusze internatu wyjeżdżali do zaprzyja
źnionych domów dziecka. Niedaleko i tyl
ko na trzy dni. A przecież... - Pracownicy z  
mieszanymi uczuciami żegnali dzieci- mówi 
kierowniczka internatu Lidia Mika. Radość 
z  dwu dni wolnych nie mogła zagłuszyć su
mienia. Te plecaki z  wystającymi symbola
mi prywatnej własności i maskotkami, ulu
bioną poduszką - jaśkiem. I  te ich oczy - 
smutne brakiem przynależności...

Potem były akcje społecznej dobroci. Na 
apel w prasie dzieci zabierały na święta zgła
szające się rodziny. Dzieci cieszyły się

wprawdzie wyjazdem, bo “nowe” kusiło, 
choć jednocześnie bały się i wstydziły. Nie
stety, tak spędzane święta kończyły się czę
sto rozczarowaniem dla obu stron.

Chciałabym mieć rękawiczki,
. piórnik, pieska do zabawy i 
paczkę z dobrociami. Kończę 
ten krótki list i całuję Cię w 
białą brodę...

D zieci czuły  się obco i nie “u s ie
b ie”, zdarzało się, że uciekały i w ra
cały  do o śro d k a  “o k a z ją ” . N ow i, 
k ilkudn iow i op iekunow ie bez d o
św iadczeń  pedagogicznych  chcie li 
spełn ić  dobry uczynek, a tu M arek 
okazał się n iegrzeczny, a Tom ek się 
w  nocy posiusiał. N ie spełniły  ocze
kiw ań. N ie okazyw ały w dzięczno
ści... Od kilku  la t zaniechano  w ięc 
tych  form. D zieci, d la  k tórych  in
te rn a t je s t ich m iejscem  na ziem i, 
spędza ją  tu rów nież w ig ilię  i św ię ta

ta. W ydaje się to bardziej n a tu ra l
ne i norm alne.

O piekunow ie i kadra ośrodka, i to 
nie tylko osoby pełn iące akurat dy
żur, p rzychodzą  choćby na godz in 
kę. P rzyprow adzając w łasne ro d z i
ny.

- W igilia taka ja k  w szędzie. O cze
kiw anie na p ierw szą  gw iazdkę, cho inka

Mam 10 lat, chciałabym do
stać na prezent kolorowe
go misia, ładny długopis, 
słodycze i kredki.

choinka, szopka, nakryty  obrusem  stół. 
N a nim  tradycyjne  p o tra w y  szyko
w ane p rze z  d ziec i p rzy  p o m o cy  w y
chow aw czyń i kucharki, d la  k tó re j 
in terna t je s t  rów nież dom em ... P rzy  
w spólnym  sto le  m y - p racow n icy , 
m ój syn, córka koleżanki, m ąż p a n i  
d y re k to r , w ychow aw ca , k tó rem u  
pogm atw a ło  się  życie. I  one - n a s
z  e d ziec i - w spom ina ub ieg ło rocz
n ą  w igilię  L id ia  M ika. - I  je s zc ze  
kolęda  “N ie  było m iejsca  dla C ie
bie... ”, a po tem  dzie len ie  się  o p ła t
kiem.

Chodzę do klasy Vlb. Mam 
lat 13. Moim marzeniem jest 
dostać na Mikołaja radio 
magnetofon, a także jakąś 
dużą maskotkę. I oprócz 
tego jeszcze chciałabym  
dostać dużo słodyczy.

Lubię chodzić do szkoły. 
Mam bardzo dobre oceny. 
Lubię chodzić do kościoła. 
Pomagam moim rodzicom a 
n ajw ięcej m ojej Babci, 
którą bardzo bardzo ko
cham. W ciągu tygodnia 
mieszkam w internacie i 
nawet jestem tam grzeczna, 
ale uwielbiam się kłócić z 
koleżankami. A mój głos 
słyszy pół miasta...

W tym  roku  będzie  po d o b n ie . 
S iedem naścioro  dzieci znów  zasią
dzie w spólnie z opiekunam i do n a
krytego sto łu  w św ietlicy  in te rn a
tu . M im o “m o k reg o ” ro z s ta n ia  z 
k o le ż a n k a m i i k o leg am i, k tó rz y  
w yjechali do w łasnych  lub zap rzy
jaźn ionych  rodzin , w ieczorem  b ędą  
sp o k o jn i, u śm ie c h n ię c i. - Chyba 
również szczęśliwi... - mówi pani Lidia.

Chodzę do klasy Vla. 
Mam lat 13. Bardzo proszę 
o dużego misia. Chciała
bym dostać dużo różnych 
sm akołyków . Lubię też 
chodzić do szkoły, lubię 
też moją Panią w szkole, 
kolegów i koleżanki. Prze
bywam też w internacie, do 
domu jeżdżę tylko na so
botę i niedzielę. Kocham 
Moją babcię a także Mamę, 
Wujka, siostrę Beatkę, lu
bię ciocię...

D zięki ludziom  dobrej w oli b ęd ą  
prezenty  - p roste , n iew ym yślne, tak 
n ie w y m y ś ln e  ja k  m a rz e n ia  ty ch  
dziec i. Ś w iadczą  o tym choćby l i
sty do św. M iko ła ja  w rzucane do 
in ternack ie j skrzynki na “L isty  do 
św ia ta” i nadesłane na nasz redak
cyjny konkurs. Tak n iew iele  trz e
ba, by w yw ołać na tw arzach  tych 
dziec i uśm iech.

W .R.

W artykule wykorzystano teksty 
autentycznych listów m ieszkanek  
in tern a tu  S pecja ln ego  O środka  
Szkolno-Wychowawczego w Rybni
ku do redakcyjnego św. M ikołaja.

Wigilię w 1994 roku spędzało w internacie dziewięcioro dzieci

W okresie świątecznym

K ursy autobusów  
kom unikacji m iejskiej

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju informuje pasaże
rów o kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.
W okresie świątecznym.

Na terenie miast/gmin: Jastrzębie Zdrój, Wodzisław, Rybnik, Czerwionka - Le
szczyny, Pszów, Rydułtowy, Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany - linia 597, 
Marklowice autobusy kursować będą:
w dniu 24.12.1995 r. /Wigilia/ - ograniczenie kursowania autobusów rozpocznie 
się od godz. 16.00 do całkowitego zawieszenia komunikacji o godz. 18.00, 
w dniu 31.12.1995 r. /Sylwester/ - ograniczenie kursowania autobusów rozpocz
nie się od godz. 18.00 do całkowitego zawieszenia komunikacji o godz. 20.00.

Na terenie miasta Żory - linia 535 kursować będzie ja k  wyżej.
Natomiast linie: 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538 i 578 kursować będą: 
w dniu 24.12.1995 r. /Wigilia/ - ograniczenie kursowania autobusów rozpocznie 
się od godz. 17.00 do całkowitego zawieszenia komunikacji o godz. 19.00, 
w dniu 31.12.1995 r. /Sylwester/ - ograniczenie rozpocznie się od godz. 20.00 do 
całkowitego zawieszenia komunikacji o godz. 21.00.

Po w/w godzinach w dniu 24 i 31.12.1995 r. autobusy komunikacji 
miejskiej nie będą kursować.

W święta tj. 25.12.1995 r. i 1.01.1996 r. kursować będą autobusy oznaczone w 
rozkładach jazdy na terenie miasta Rybnika i gminy Jejkowice deltami /trójkątami/, 
na pozostałym terenie zaznaczone w rozkładach jazdy jako kursujące w święta.

Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny ko
munikacji miejskiej na terenie Rybnika. 
Wystarczy go wyciąć i razem z kuponami 
drukowanymi w grudniowych numerach 
"GR" nakleić na kartkę pocztową i wysłać 
na adres naszej redakcji lub wrzucić do “
tych skrzynek” w terminie do 10 stycznia.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a na
grodą będzie DARMOWY BILET MIE
SIĘCZNY KOMUNIKACJI MIEJ
SKIEJ NA TERENIE RYBNIKA NA 
LUTY 1996 R

miesięczNY ZA DARMO!

Wigilia dla samotnych
Tradycyjnie jak co roku Ośrodek Po

mocy Społecznej organizuje w domu 
przy Żużlowej wieczerzę wigilijną. W 
sobotę 23 grudnia prawie 80 osób, podo
piecznych ośrodka, zbierze się na wspól
nym “opłatku”. Oprócz osób samotnych 
przyjdą też ojcowie i matki samotnie 
wychowujące dzieci. Natomiast w samą 
wigilię organizowana jest kolacja dla 
pensjonariuszy ośrodka.

Kolędowe spotkanie 
w Kamieniu

W piątek 22 grudnia w południe w 
ośrodku w Kamieniu ponad 180 dzieci 
z niezamożnych rodzin spotka się na 
wspólnym posiłku wigilijnym. Dzieci

Podczas obu spotkań osoby samotne 
będą mogły zjeść tradycyjne potrawy 
wigilijne - makówki, moczkę, karpia, 
kapustę z grzybami. Wszyscy uczestni
cy otrzymają również gwiazdkowe pre
zenty. Osoby dojeżdżające z dalszych 
dzielnic będą odwożone do domów sa
mochodem i cały koszt obu wigilii zo
stał pokryty z funduszu ośrodka.

/a/

wytypowane zostały przez kilka rybnic
kich parafii. Na spotkaniu obecny bę
dzie prezydent Józef Makosz.

Dzieci otrzymają prezenty, a dodatko
wą atrakcją będą kolędy wykonane przez 
szkolny zespół “Pampersi” . /a/

Paczki dla 
podopiecznych PCK
Rybnicki oddział PCK obejmujący 

swoim zasięgiem nasze miasto, ale tak
że Żory i okoliczne gminy, przygotował 
dla swoich podopiecznych 118 świą
tecznych paczek z artykułami żywno
ściowymi. Fundusze, ok. 15 mln st. zło
tych, zebrano na początku grudnia.
- Paczki otrzymają osoby, które są pod  
stałą opieką sióstr PCK. Obdarowane 
zostaną również osoby w bardzo złej 
sytuacji materialnej wytypowane przez 
rybnicki Ośrodek Pomocy Społecznej, a 
także stale korzystający z  pomocy p la
cówki ludzie - powiedziała nam Hanna 
Szambelan - kierująca rybnickim od
działem PCK.

Wszystkie paczki zostaną rozdane 
przed świętami. Podopieczni, placów
ki, ludzie samotni wigilijną wieczerzę 
będą mogli zjeść w Domu Pomocy Spo
łecznej przy Żużlowej. Irl

‘Biuro ^Handlowe 
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O Kasi i Adze dowiedziałam się zupełnie przypadkowo. Do re
dakcji przyszedł list z informacją o rozszerzeniu działalności 
ognisk wychowawczych o grupy usamodzielnienia. Niby wszyst
ko zostało w liście wyjaśnione, że dotyczy to wychowanków do
mów dziecka, że służy lepszemu przystosowaniu ich do życia, itd., 
ale jednak pomysł był intrygujący. Dlatego najpierw trafiłam do 
Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie do skromnego mieszka
nia na jednym z rybnickich osiedli.

Wizyta w OPS-ie, a w zasadzie w Zespo
le Ognisk Wychowawczych, była przygo
towaniem do wizyty u Kasi i Agi. Pomysł 
stworzenia rotacyjnego mieszkania do przy
gotowania do życia wychowanków domów 
dziecka zrodził się wśród pracowników 
ognisk. Dyrektorka - Halina Sacha przy
znaje z dumą, że jest to zupełna nowość w 
Polsce. Tym bardziej, że nie przewiduje ist
nienia takiego mieszkania żadne prawo. Jest 
to więc eksperyment. Dziewczyny wprowa
dziły się dopiero dwa miesiące temu. Je
szcze zanim je odwiedziłam, ogniskom prze
kazane zostało kolejne mieszkanie. Naj
prawdopodobniej zamieszkają w nim chłop
cy. Planowo jednak lokale mają służyć 
młodszym - już 16-latkom, aby mogły wcze
śniej dostosować się do samodzielnego ży
cia i by z chwilą osiągnięcia pełnoletności 
byli samodzielni i zaradni. Kasia i Aga nie 
są pozbawione opieki. Kontrole co prawda 
im nie grożą ale dyrektorka ognisk bez zap

owiedzi przychodzi w odwiedziny na 
kawę.

Kłopoty dziewczyn poznałam jeszcze za
nim je odwiedziłam. Dzieci “placówkowe”, 
jak nazywaje H. Sachą praktycznie od nowa 
muszą uczyć się żyć. Nie widziały nigdy 
książeczki opłat za prąd czy gaz, nie znają 
słowa “oszczędzać”, nie mają rozeznania w 
cenach. Często brakuje im też poczucia war
tości rzeczy - przez lata były pewne, że im 
się wszystko należy, a w dodatku, że ubra
nia są darowane i mogą trafić do wszyst
kich.

Wiele kłopotów sprawiło już umeblowa
nie mieszkania Kasi i Agi. Mogły same de
cydować co jest im potrzebne i co by chcia
ły mieć. Niestety, nie wszystkie życzenia

były realne i można je było spełnić. Osta
tecznie stanęło na tym, że część rzeczy ku
piono, ale np. większość mebli jest z ośrod
ka i od znajomych.

W odwiedziny do dziewczyn wybierałam 
się dwa razy. We wtorek nikogo nie było, 
dopiero w piątek odpowiedziały na dzwo
nek u drzwi. Tym razem obie jeszcze spały. 
Po mieszkaniu oprowadzała mnie towarzy
sząca mi dyrektorka ognisk. Przedpokój - 
wąski, pomalowany na neutralny kolor z 
typu kolorów nie rozpraszających uwagi sto

stosowanych powszechnie w szkołach. Nowy 
chodnik, nowa lampa. Pierwsze drzwi na 
lewo - łazienka: mała wanną sznurki do 
suszenia bielizny i pralka “Frania” - z niej 
będą musiały się nauczyć korzystać. W do
mach dziecka nie ma miejsca i czasu na na
ukę czynności domowych. Na wprost - po
kój Agi. Rzuca się w oczy kaflowy piec obwieszony

obwieszony schnącymi swetrami i spodniami. 
To właśnie jest minus tego mieszkania. Nie 
ma centralnego ogrzewania  tylko piece. Co 
prawda Aga radzi sobie dobrze, ale kupio
no dziewczynom jednak i grzejniki elek
tryczne. Dzięki nim jest ciepło, ale już się 
martwią rachunkami za prąd. Bo opłaty 
muszą regulować same. Miasto zwolniło 
mieszkanie z opłat czynszowych, ale resztę 
pokrywają lokatorki. Obok pieca, wzdłuż 
ściany wąski tapczan. Aga zbiera w pośpie
chu rozłożoną jeszcze pościel. Dalej przy 
oknie stół. Na nim okazałej wielkości stary, 
radziecki telewizor z gatunku wybucho
wych. Dziewczyny chciałyby go wyrzucić.

- Zróbcie z  niego akwarium - proponuje H. 
Sacha. -Ja  nie lubię rybek mówi Aga- Gdy 
byłam mała wrzuciłam im do akwarium  
mydło, żeby się wykąpały.

Pod oknem stoją dwa fotele i grzejnik. I to 
całe “królestwo” jednej z dziewcząt. Na ścia
nie zepsuty zegar z kukułką a po przeciw
nej stronie samotny kwiatek. Na telewizorze

telewizorze duży srebrny magnetofon, kilka wazo
nów z kompozycjami z suchych kwiatów, 
kilka maskotek. U Agi też jest nowy dywan, 
firanki, zasłonki i żyrandol. O ten żyrandol 
zresztą jeszcze miesiąc temu, kiedy wpro
wadzała się Kasią była wielka awantura 
Obie dziewczyny chciały mieć jednakowe, 
a te już powieszone były różne. Problemem 
była ich ocena i decyzja  która z dziewczyn 
ma dostać lepszy. Ale dywany udało się już 
kupić identyczne.

Pokój Kaśki urządzony jest inaczej. Ale 
żeby go obejrzeć, trzeba najpierw zamknąć 
w łazience Pysię - psa  który nie lubi doro
słych. Kaśka sama znalazła go jeszcze gdy

mieszkała w internacie w ognisku. Teraz pies 
przywędrował z nią do mieszkania Zanim 
uda mi się wejść do pokoju Kaśki - małe 
przemeblowanie. Niski stoliczek z jej po
koju zostaje przeniesiony do Agi. Dzieje się 
tak zawsze, gdy są  goście - inaczej nie było
by na czym postawić herbaty, a na co dzień 
stolik tylko niepotrzebnie zajmuje u Agi 
miejsce. Pokój Kaśki wydaje się niebieski, 
dzięki zaciągniętym jeszcze o tej porze za
słonom. Przy ścianie stoi wersalką obok 
dwa fotele i dwie białe szafki. Słychać pły
nące skądś wiadomości radiowe, zewsząd 
uśmiechają się mordki pluszowych zającz
ków i słoników. Kasia odsłania zasłonki 
żeby pokazać mi “balkon” - może trzydzie
stocentymetrowy ogrodzony balustradą 
występ. - Nawet pies się tam nie zmieści - 
dyrektorka krytykuje pomysł konstruktora. 
Wracamy do pokoju “gościnnego”. W tym 
czasie Aga zrobiła już herbatę. Do obejrze
nia została jeszcze kuchnia. Za harmonij
kowymi drzwiami mieszczą się zaledwie 
trzy szafki, kuchnia gazowa, mała lodów
ka, zlewozmywak i właśnie zamontowany 
junkers. - Pani dyrektor, z  tego parapetu 
ciągle cieknie, trzeba chyba przestawić lodówkę

lodówkę, bo na nią kapie. I  pani dyrektor jun
kers ciągle się wyłącza - zaczyna narzekać 
Aga. Przy herbacie i ciastkach prośby, ży
czenia i narzekania nasilają się. -Przydałby 
się obrazek na ścianę, pojemnik na chleb, 
odkurzacz, wirówka, form y do ciasta... - 
wymieniają na przemian potrzebne rzeczy 
dziewczyny.- A kto będzie piekł? - zastana
wia się głośno dyrektorka. Wychowanki z 
domów dziecka niestety nie są dobrymi go
spodyniami domowymi. Nie mają okazji 
nauczyć się gotować, bo przepisy zabrania
ją  im nawet wejścia do kuchni.

Aga i Kaśka znają się od dwóch lat, są 
dobrymi przyjaciółkami, chociaż nie prze
szkadza im to czasami obrażać się jedna na 
drugą Za dużo czasu jednak dla siebie nie 
mają. Aga pracuje jako krawcową a Kaśka 
kończy właśnie szkołę zawodową. Wieczo
rami, gdy się spotykają często nudzą się. - 
Tego też muszą się nauczyć - twierdzi H. 
Sacha -bo  w placówkach mają najczęściej 
zagospodarowaną każdą godzinę. Spotyka
ją  się też od czasu do czasu ze swoimi ro
dzinami, często przychodzą do nich ich 
chłopcy.

Przy herbatce pojawił się kolejny problem 
- niepotrzebny stolik. Do piwnicy się nie 
zmieści, wyrzucić szkoda - Damy go bied
nym dzieciom na Gwiazdkę - wpada na po
mysł Kaśką zapominając, że jeszcze nie tak 
dawno ona była tak postrzegana.
Marzenia obu dziewczyn są proste - chcia

łyby być dobrymi żonami, mieć wspaniałą 
rodzinę - coś, czego one same nie miały. 
Duża ilość pieniędzy, czy masa rzeczy nie 
jest im niezbędna do szczęścia. Aga chcia
łaby może jeszcze własną maszynę do szy
cia  aby zrobić czasami coś dla siebie.

Kasia i Aga zostaną w tym mieszkaniu 
około dwóch lat, do czasu otrzymania wła
snego mieszkania komunalnego. Do tej pory 
na pewno dobrze przygotują się do samo
dzielnego życia

Niedaleko ich bloku przekazany został 
przez miasto podobny lokal. Zamieszkują 
w nim najprawdopodobniej chłopcy.

A n eta  T w ar ó g

Imiona bohaterek zostały zmienione.

Na swoim...

Koncert z... alarmem
Bezpośrednio po powrocie z dalekowschodniego tournee po 

Japonii Magdalena Lisak, laureatka ostatniego Konkursu 
Chopinowskiego, wystąpiła przed rybnicką publicznością.

Najlepsza polska pianistka ostatniego Konkursu Chopinowskiego wystąpiła 
w Rybniku. Zdj.: C. Chlubek-Adamczyk

Rzeźbienie w wosku
Kazimierz Karwot z Chwałowic jest postacią nietuzinkową.

możliwości niewielkiego pomieszczenia, 
liczba melomanów. Uzyskanie zgody 
pianistki na zagranie na mocno wyeks
ploatowanym instrumencie już było suk
cesem organizatorów recitalu - Biura 
Koncertowego przy Rybnickim Cen
trum Kultury i Muzeum. Tym bardziej 
docenić trzeba wysiłki artystki, by za
prezentow ane utw ory C hopina za
brzm iały jak  najpełniej. Poprzedzone 
słowem wiążącym Kamili Kiełbińskiej 
usłyszeliśmy: Balladę g-moll, trzy wal
ce op. 64 - m.in. tzw. m inutowy i Tri
ste, oraz Sonatę b-moll, z tematem marsza

wytrzymywał uderzenia palców piani
stki, na domiar złego na samym począt
ku koncertu włączył się głośny alarm w 
budynku... Magdalena Lisak z podziwu 
godną cierpliwością zniosła wszystkie 
niedogodności dając się poznać jako 
wyjątkowej klasy młoda artystka. Kon
cert w Rybniku mógł się odbyć tylko 
dzięki jej sentymentowi dla muzyczne
go środowiska Rybnika oraz dla publicz
ności na Śląsku, skąd przecież pocho
dzi. Mogło się to również stać za spra
w ą przyjazdu pianistki z Zurichu, gdzie 
studiuje, do rodziny na święta.

Po koncercie Magdalena Lisak chęt
nie podzieliła się z publicznością wra
żeniami z Konkursu Chopinowskiego, 
a spotkanie przerodziło się w bardzo 
serdeczną wymianę zdań. Artystka przy
bliżyła rybnickim melomanom również 
ciemne strony zawodu muzyka w na
szym kraju, a więc brak dobrych instru
mentów i warunków do ćwiczeń. Z pew
nym zażenowaniem mówiła o nietole
rancyjnym sąsiedzie, który już po kon
kursie nie zaprzestał szykan... To m.in. 
sprawiło, że skorzystała z propozycji 
bogatej szwajcarskiej rodziny, która 
ufundowała jej stypendium. Podkreśli
ła jednak wysoki poziom edukacji mu
zycznej w Polsce, w tym ośrodka kato
wickiego i prof. Andrzeja Jasińskiego. 
Pobyt na Zachodzie nauczył ją  z kolei 
pewności siebie, umiejętności zaprezen
towania własnych umiejętności. Piani
stka mówiła też o swoim ostatnim tour
nee po Japonii, gdzie muzyka Chopina 
ma zupełnie wyjątkową pozycję. Pozor
nie kruche jak porcelanowe laleczki, ja
pońskie pianistki, również te biorące 
udział w konkursie, to walczące o swo
ją  pozycję artystki, mające warunki do 
rozwoju nieporównywalnie lepsze od 
naszych. Najbliższe plany Magdaleny 
Lisak to występ w ambasadzie Polski w 
Brukseli, potem ważny szczególnie dla 
Francuzów i Polaków festiwal w No
hant, koncerty w instytutach polskich w 
Pradze i Berlinie, a następnie prawdo
podobnie kolejne dalekowschodnie to
urnee. W dzień po rybnickim koncercie 
Magdalena Lisak odbierała w Urzędzie 
Wojewódzkim Nagrodę Wojewody Ka
towickiego.
- Sztuka nie zna kompromisów - podsu
mowała dyskusję o trudach konkursu i 
jego formie bliskiej sportowej rywali
zacji Kamila Kiełbińska. - Kto wytrzy
ma psychicznie i fizyczn ie trzy tygodnie 
zmagań, nadaje się do zawodu. łr l

Emerytowany górnik i górniczy ratow
nik, od wielu lat rzeźbiący w drewnie, 
kamieniu i węglu. Do tego wszystkiego 
pszczelarz, posiadający trzynastoulową 
pasiekę, opowiadający ze znawstwem o 
zwyczajach pszczół i zaletach miodu, 
który jest bakteriobójczy i szczególnie 
zdrowy dla dzieci. Nic więc dziwnego, 
że obie pasje - rzeźbiarstwo i pszczelarstwo

pszczelarstwo - musiały się w którymś miejscu 
spotkać. Kolejną materią z której zaczę
ły powstawać rzeźby stał się więc naj
prawdziwszy pszczeli wosk. Zaczęło się 
od powstania rzeźbionej, woskowej jak 
to drzewiej bywało świecy z okazji jubi
leuszu 80-lecia pszczelarstwa w Rybni
ku w roku ubiegłym. Od tego czasu po
wstało wiele rzeźbionych woskowych 
cacek, a teraz miasto złożyło zamówie
nie na świece z motywami rybnickimi -

rzeźbionym św. Antonim, bazyliką Ra
tuszem  i górniczym i emblem atam i. 
Pierwszy egzemplarz został przeznaczo
ny dla arcybiskupa Damiana Zimonia, 
drugi otrzymał ks. prałat Alojzy Klon.

Woskowe świece - przekonuje ich twór
ca - wydzielają przy spalaniu olejki ete
ryczne i jonizują powietrze, bo wosk, jak 
wszystko co produkują pszczoły, jest

“życzliwy” ludziom. Swoje świece K. 
Karwot wykonuje od fazy projektu, po
przez stworzenie silikonowej formy, aż 
do odlewu gotowych świec - jeżeli jeden 
wzór ma zostać powielony. Z wosku po
wstały świąteczne aniołki, maszkarony, 
choinki i wiele innych wzorów, zgodnie 
z fantazją artysty. - Jest tylko jeden wa
runek - sztuce trzeba dać ducha, a dzieło 
wypieścić - mówi K. Karwot.

łrl

Sztuce trzeba dać ducha, a dzieło wypieścić... Zdj.: sol
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W przedświątecznym tygodniu dała 
ona recital w hallu Starego Ratusza, a 
wysłuchała go rekordowa, jak na możliwości

sza żałobnego, utwór tak sugestywnie 
oddający narodową tragedię Powstania 
Listopadowego. Fortepian z trudem



UCZNIOWIE PISZĄ
14.00

Uff...Wreszcie wróciłam. Nie pamię
tam kiedy tak zmarzłam. Śnieg sypie i 
sypie, dawno nie było takiej zimy. A - 
psik!! Szykuje się przeziębienie. Pogo
da jest wspaniała, jak na grudzień przy
stało, drzewa pokryte grubą w arstwą 
śniegu w yglądają imponująco. Obok 
szkoły stał dzisiaj nawet niewielki bał
wanek z uroczym węglanym uśm ie
chem, marchewkowym nochalem i dziu
rawą miską na głowie. Czegóż ci chłop
cy z czwartej ogólnej nie wymyślą! Dzi
siaj ku uciesze uczniowskiego grona 
rozpętali ze sobą walkę na śniegowe 
kule. Wojnę przerwał dyrektor prosząc 
rozbawioną grupę do siebie na rozmo
wę. Motywował ją  tym, że dziewiętna
stoletnim młodzieńcom nie przystoi ta
rzanie się w śniegu. No cóż, w okresie 
przedświątecznym zapomina się o wie
ku. Przecież każdy ma w sobie coś z 
dziecka.
Co do kolegów z czwartej - ducha Świąt 
poczuli już tydzień temu. Szkolny "ory
ginał" Wiktor paradował w czapie św. 
Mikołaja, swój młodzieńczy zarost uma
lował na śnieżnobiało, a jego włosy tym
czasowo przybrały kolor blond. Braku
je mu tylko pokaźnego brzuszka. Teraz 
z blond loczkami przypomina bardziej 
aniołka niż Mikołaja.
15.28.

Zakupy świąteczne zrobione. Zupeł
nie wyczerpałam swoje zasoby oszczęd
ności. A co mi tam! Święta Bożego Na
rodzenia są tylko raz w roku. Zawsze 
ulegam temu magicznemu nastrojowi 
Świąt. Kto nie lubi tych wypraw na mia
sto w poszukiwaniu prezentów dla bli
skich osób ? Człowiek ekscytuje się szu
kaniem i kupowaniem odpowiednich 
upominków, potem głowi się jak prze
mycić je, aby nikt z domowników nie 
dowiedział się o niespodziance. Miałam 
dzisiaj trudne zadanie, jak ukryć dwie

Chyba spodobało się św. Mikołajowi w 
Rybniku, skoro kolejne numery naszej ga
zety rozpisują się o jego poczynaniach. Je
szcze raz pojawił się w sobotę, 16 grudnia 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, i to w poczwór
nym wcieleniu! Gospodarze imprezy - Zwią
zek Nauczycielstwa Polskiego oraz Miejski 
Zarząd Szkół i Przedszkoli - twierdzą że 
św. Mikołaj zabrał ze sobą aż trzech prakty
kantów - następców, żeby podołać trudom 
sobotniego zadania.

Czekały na niego dzieci i młodzież z ryb
nickich szkół i przedszkoli, przybyłe tutaj 
za specjalnymi zaproszeniami. Te najmłod
sze oczywiście w towarzystwie rodziców. 
Stąd pełna sala i co niemiara mikołajowej 
pracy. Odbyły się losowania cenniejszych 
upominków, wśród których oprócz sympa
tycznych maskotek znalazły się także bu
dziki, plecaki, sanki, radio, a nawet 7-dnio
wa wycieczka do Italii! Brawo sponsorzy!

po brzegi w yładow ane reklam ów ki 
przed ciekawskimi rączkami młodszej 
siostry. Na szczęście nie zauważyła. Gdy 
weszłam zajęta była rysowaniem Króla 
Lwa. Ale się mała ucieszy gdy dostanie 
swego pluszowego ulubieńca. Dla Ka
riny mam “Spóźnionych kochanków” 
Whartona. Przeczytała “Ptaśka” i ule
gła urokowi jego książek. Nie dziwię się. 
Podaruję jej doskonałą lekturę na świą
teczno-zim owe wieczory. M ateusz... 
Długo się zastanawiałam co mogę mu 
podarować. Właściwie to powinnam wie
dzieć, znamy się przecież bardzo dobrze. 
On zawsze trafi w dziesiątkę, zawsze wie 
czego potrzebuję. Myślałam i myślałam, 
w końcu kupiłam dla niego “Nativity in 
Black - Tribute to Black Sabbath”. Jako 
zagorzały fan “sabbathów” na pewno się 
ucieszy.
17.31.

Już nie mogę się doczekać momentu, 
gdy odpakuję prezenty. Czuję się jak małe 
ciekawskie dziecko. Co też rodzice wy
myślili w tym roku? Może Oldfield lub 
Tumau? A może coś pióra Marqueza? 
Albo perfumy? No, to już jutro. Jakoś 
wytrzymam. Tak naprawdę, to nie zależy 
mi na książkach, ciuchach czy pachni
dłach. To cieszy tylko moje oczy. Rze
czy materialne nie są najważniejsze. Co 
jest dla mnie ważne? Wiele spraw - chcę 
być szczęśliwa. Chcę porozumieć się ja
koś z Agniechą. Duże nieporozumienie 
miesiąc temu przekreśliło naszą wielolet
nią przyjaźń. W gniewie powiedziałyśmy 
sobie wiele przykrych słów. Próbowałam 
nawiązać z nią kontakt, porozumieć się. 
Nie chciała ze mną rozmawiać. Obraziła 
się. Miała rację - nie powinnam się wtrą
cać, ale ocenia mnie niesprawiedliwie. To 
przykre - stracić przyjaciela.
19.01.

Wszechogarniający nastrój Świąt. Z 
radia płyną dźwięki “Koloru nadziei”

Każde z zaproszonych dzieci otrzymało 
paczkę.
Długą ponad dwugodzinną imprezę uroz

maicały występy recytatorskie, taneczne i 
muzyczne dzieci z Ogniska Pracy Poza
szkolnej nr 3, a opiekunowie - Mirosława 
Motyką Kornelia Cincio, Bronisław Bal
cer i Witold Brachman mogli być zadowo
leni, gdyż ich podopieczni zbierali rzęsiste 
oklaski. Podobały się również “Sobótki” z 
Jankowic, które zaprezentowały tańce kra
kowskie w ludowych strojach oraz tańce 
dyskotekowe.

Prezes Oddziału ZNP w Rybniku, Kazi
mierz Piekarz, dziękował Przyjaciołom św. 
Mikołaja - sponsorom upominków, dyrek
cji i pracownikom Teatru, a przede wszystkim

Bandy Mikołaja: “Jeśli tylko chcesz, je
śli tylko czegoś pragniesz, dziś jest wła
śnie dzień, w którym spełni się kilka z 
twoich marzeń”. Wigilia już jutro. Lo
dówka po brzegi załadowana pysznym 
jedzonkiem. Siostra z ciekawością w 
oczach plądruje szafki w poszukiw a
niu  upom inków . Ha, ha, nie zna j
dz ie  b rzd ąc  p ak u n k u  d la  s ieb ie . 
M am a p rzew idz ia ła  je j n iec ie rp li
w ość. K ot w ygrzew a się przy  ko
m inku. Podejrzew am , że on też cze
ka na ju trz e js z ą  G w iazdkę. C zuję 
zapach  sosny . W tym  roku  n asza  
cho inka  będzie przep iękna. M uszę 
przygotow ać pokój na p ię trze  d la 
babci z dziadkiem  i b rata  E rnesta  z 
żoną. P rzepadam  za nim i. E rnest 
pew nie szykuje znow u jak iś  rodzin
ny w ypad do k ina...
20. 11.

T eraz w iem , że te Św ięta  będą  
n iepow tarzalne . A gniechą zadzw o
n iła , rozm aw iały śm y  dość d ługo. 
Z rozum iała , że chcia łam  je j w tedy 
pom óc, nie chciałam  nic psuć. P rze
pro s iła  m nie za sw oje zachow anie. 
Pod koniec rozm ow y obie w zruszy
łyśm y się. U znałyśm y, że takie b ła
hostki nie m ogą być p rzyczyną kon
flik tó w  m ięd zy  nam i. Z nów  je s t  
w szystko O .K.
20.48.

M ateusz  p rzy szed ł na chw ilę . 
P rzy n ió sł sm ak o w itą  babkę z ro 
dzynkam i, p o lan ą  lukrem  i czeko
ladą. O biecał m i, że pokaże sw oje 
ku linarne zdolności, i obietn icy  do
trzy m ał. N ie m iałam  p o ję c ia , że 
•drzem ią w nim  takie  ta len ty . Z no
wu m nie zaskoczył.
S iostra  śpi ju ż  z K rólem  Lwem  w 
rączce. M ała m usiała  go w ytrop ić . 
Ja poczekam  do ju tra ...

M a r t a

wszystkim młodzieży, którą nazwał nawet Ryb
nicką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Rze
czywiście, od kilku tygodni młodych prze
bierańców z puszkami na datki można było 
spotkać np. na miejskim targowisku, gdzie 
zbierali fundusze na paczki dla dzieci i mło
dzieży. Zapewnili w ten sposób wiele rado
ści najmłodszym, którym los częstokroć 
oszczędził uciech powszechnie znanych w 
dostatnich domach. Akcję “Święty Mikołaj 
czyli paczka dla każdego ''rybnicki Oddział 
ZNP zorganizował po raz trzeci. Należy 
życzyć jej powodzenia także w następnych 
latach. /gw/

UCZNIOWIE PISZĄ
Z wielkiej kuchni gospodyni 
Śle delicyę za delicyą 
Sutą ucztę pilnie czyni 
Uważając na tradycję.
/.../
Jedz - nie pytaj! - a gdyć mało, 
Starodawną znaj wiliję:
Masz tłuczeńców michę całą 
I zamorskie bakalije”

/OR-OT/

Zazwyczaj bywa rodzinnie. Zazwyczaj 
bywa radośnie. Zazwyczaj bywa ciepło 
i przytulnie.
Ale przedtem jest mnóstwo bieganiny, 
ostatnie zakupy, choinka. Święci M i
kołajowie, aniołki i Dzieciątko pakują 
prezenty. Mama dyryguje ekipą ku
chenną ktoś nakrywając stół wsuwa 
pod obrus garstkę siana, kładzie na stole 
białe, cienkie płatki chleba, zapala 
świeczki, przynosi Biblię i odszukuje 
fragment: “Z narodzeniem Jezusa Chry
stusa było tak...” Któż z nas nie zna tej 
ciepłej wigilijnej atmosfery?

Właśnie ojciec kiwa na matkę, 
że już wzeszła Gwiazda na niebie, 
że czas się dzielić opłatkiem, 
więc wszyscy podchodzą do siebie 
i serca drżą uroczyście 
jak  na drzewach przy liściach liście

K. I. Gałczyński

Opłatek i życzenia i czasem komuś 
po policzku spłynie łza, “mądra łza, 
która umie się pomieścić w szczęściu, 
nawet gorzka i zielona” /ks. Jan Twar
dowski/. Na polskim stole wigilijnym 
nigdy nie zabrakło opłatka. Jest najważ
niejszy to chleb, znak Boga. “Chleb 
radości, chleb pojednania, chleb do
brych życzeń. Ten sam chleb w czasie 
Mszy Św. staje się Ciałem Boga miło
ści” /ks. Tymoteusz/.

Gdy podzielimy się chlebem, przy
chodzi czas na przypomnienie, dlacze
go właśnie te święta. I ojciec, a może 
najmłodsze dziecko w rodzinie odczy
tuje ponownie cudowną historię, która 
wydarzyła się 2000 lat temu w dalekiej 
Palestynie, gdy Bóg przybył na świat 
jako maleńkie dziecko.

A zasiadłszy do stołu w godzinę 
zmierzchową

jedli polewkę m igdałow ą

czyli tzw. zupę “n ic” . N ie je s t ona 
przyrządzana dziś zbyt często, ale w

okresie Polski sarmackiej otw ierała 
zestaw  dw unastu dań, obowiązujący 
w bogatych domach: po m odlitw ie 
bowiem rozpoczyna się w ielka degu
stac ja  przygotow anych  specjałów . 
Dziś częściej z W ig ilią  kojarzym y 
barszcz z uszkam i, zupę ry b n ą  grzy
b o w ą  czasem ow ocow ą i oczywiście 
n ieśm ierte lną  “siem ien io tkę” , g ro
chówkę czy fasolową.

N a drugie zaś danie 
Szedł szczupak w szafranie,

Dalej okoń, /.../
W ęgorz i liny z k apustą
Karp smażony z rodzynkami.

O właśnie! Ryby! Ale dlaczego? N aj
p ro s ts z a  o d p o w ie d ź : bo po st! 
Owszem, ale jes t jeszcze jedno głęb
sze znaczenie.

Ryba je s t starożytnym  symbolem 
chrześcijańskim . Greckie ICHTYS to 
RYBA, słowo to tw orzą pierwsze li
tery  w yrazów  Jezus C hrystus Syn 
Boży Zbawiciel. Ryba ma przypom i
nać o chrzcie, zm artw ychw staniu i 
nieśm iertelności, je s t symbolem cią
głego odradzania się życia.

Znamy też kapustę z grzybami lub 
grochem - potraw a ta ma sym bolicz
ne znaczenie. K apusta to także znak 
życiodajnej siły, przypom ina, że po 
okresie zim owego snu przyroda bu
dzi się do życia. Groch miał za zada
nie chronić przed chorobam i, wraz z 
kapustą - był gw arancją urodzajnych 
zbiorów. N atom iast grzyby podobno 
u ła tw ia ły  naw iązan ie  kon tak tu  ze 
zmarłymi.

Jest taka ładna powieść Jerzego Su
limy - K am ińskiego “Dokąd biegną 
twoje konie” . Główny bohater /m .in./ 
w Wigilię spędza kilka godzin ze swo
im ojcem w zatrzaśniętej windzie. Po 
raz pierwszy od dłuższego czasu roz
m aw iają ze sobą “ ludzkim głosem” . 
Oto fragment tej rozmowy:
- Na trzy - cztery włączamy wizję. Co 
robi babcia w Szczekotkowie? /..../ 
M at z ojcem w ykrzyknęli rów nocze
śnie:
- Ona robi kluski z makiem

I tu mamy następną grupę potraw  
wigilijnych: z makiem, z bakaliami, 
miodem . N a w schodzie - kutia, na 
M azowszu - kluski z makiem, m ako
we łam ańce, babka makowa, strucle, 
pierniki pełne orzechów  i miodu, a u 
nas, na Śląsku - dodatkowo “maków
k i” i “m oczka” . M ak sym bolizu je  
obfitość, płodność, mnogość, urodzaj 
wszystkiego. Orzechy spożyte pod
czas w ieczerzy wigilijnej m ają elim inować 
b ó l  z ę b ó w ,  j a b ł k a  -  b ó l  g a r
dła, a miód zapew nia biesiadnikom  
przychylność sił nadprzyrodzonych. 
“Paradę” potraw zamyka kompot z su
szonych owoców, który czasem m oż
na nazwać osobną po traw ą pełen jest 
bowiem fig, jab łek , gruszek, rodzyn
ków i je s t gęsty “jak  sm oła” . Zazwy
czaj jednak przyrządzam y go ze śli
w ek. Je s t to znak , że kończy  się 
pierw sza część tego niem alże baśnio
wego wieczoru.

Jest cicho. Choinka płonie.
N a szczycie cherubin fruwa 
Na oknach pelargonie, 
blask świeczek złotem zasnuwa, 
a z kąta, z ust brata, płynie 
kolęda na okarynie

Oczywiście - nie zawsze bywa tak bo
gato i obficie, rozm aicie i suto. Czę
sto jest skromnie, nawet biednie. N aj
ważniejsze je s t jednak  to, że zazw y
czaj bywa radośnie, zazwyczaj bywa 
ciepło i przytulnie.
Śpiewam “GLORIA” razem z Wami.

JUSTYŚ W KUCHARSKIEJ CZAPIE 

Z OPŁATKIEM W RĘKU.

Konflikt w Domu Kultury
I znow u R ybnik...

Przez kilka ostatnich tygodni w “Nowi
nach ’94" ukazywały się artykuły autorstwa 
Ryszarda Pacera krytykujące działalność 
Domu Kultury w  Niedobczycach. Sprowo
kowana pierwszym artykułem Komisja 
Kultury Rady Miasta rozpatrzyła zarzuty 
stawiane dyrekcji Domu Kultury i w oświad
czeniu stwierdziła, że m ają charakter 
oszczerczy. Uznano jedynie istnienie kon
fliktu pomiędzy wizją działalności prezen
towaną przez dyrekcję, a zespołem teatru 
amatorskiego “Paparapa” oraz zespołów 
muzycznych Pitzcarraldo, Rodney. Ponie
waż publikacja nie przyniosła oczekiwane
go efektu, kierownictwo Domu Kultury 
Niedobczyce zdecydowało się na zwołanie 
konferencji prasowej.

Aurelia Kowol - dyrektorka Domu Kultu
ry stwierdziła  że wszystkie publikacje moc
no ją  zdziwiły, zwłaszcza  że o konflikcie 
dowiedziała się właśnie z gazety. Przedsta
wiono też genezę samego konfliktu, która 
jest “wynikiem próby unormowania dyscy
pliny pracy” - jak napisano w wydanym 
oświadczeniu. Zdaniem dyrekcji trzej pracownicy

pracownicy placówki - Marian Bednarek, Mi
chał Konopski i Piotr Czulak nagminnie 
spóźniali się do pracy, wywozili aparaturę 
nagłaśniającą wartości wieluset milionów 
czy sprzęt RTV bez uprzednich ustaleń. W 
przypadku M. Bednarka doszedł jeszcze 
zarzut sfałszowania dziennika kółka pla
stycznego - dokumentu, na podstawie które
go wypłacane jest wynagrodzenie. Ponie
waż chciano ukrócić wszelkie tego typu 
praktyki - niezadowoleni pracownicy wy
żalili się, wykorzystując przy tym fantazję, 
redaktorowi “Nowin ’94", który bez spraw
dzenia informacje te wykorzystał do obra
źliwego artykułu - twierdzi dyrekcja Domu 
Kultury.

Konflikt między gazetą a Domem Kultury 
nie powinien być roztrząsany przez inne 
media. O działalności placówki raczej po
winny wypowiedzieć się osoby korzystają
ce z  je j kół zainteresowań, bywające na 
organizowanych przez Dom Kultury impre
zach.

/aJ

Tym razem nasze m iasto zaistniało 
na XVIII Dąbrowskim  Hyde Parku 
w Dąbrowie G órniczej. Im preza ta 
jak  co roku skupiła w ielu młodych 
ludzi. Jak zwykle najwięcej uczestni
ków zgłosiło się do kategorii recyta
cji /tam też najtrudniej było o nagro
dę/, nieco mniej do dwóch pozosta
łych: poezji śpiewanej i prezentacji 
tekstów  w łasnych . W tej ostatn iej 
R ybnik  rep rezen to w ało  najw ięcej 
młodzieży. Było to kilka dziew cząt z 
II LO, w w iększości uczennic Sylwii 
K olar. W ielk ą  n ie sp o d z ian k ą  był 
udział w im prezie , ja k  się później 
okazało - z sukcesem, naszego redak
cyjnego kolegi Grzegorza W alcza
ka. B ył on bodaj n a jd o jrza lszy m  
uczestnikiem tegorocznego Hyde Par
ku. Nic więc dziwnego, że to w łaśnie 
on, bardzo zresztą  zasłużenie, zdobył 
pierw szą nagrodę /ex aequo z A nną 
K aczkow ską z R aciborza/ za w iersz 
pt. “L a ru m ”. Sam a nagroda, choć 
skrom na finansow o, niesie za sobą 
inne m ożliw ości - wydanie własnego

tom iku poetyckiego - i z pew nością 
pomoże w ydostać się poza rybnickie 
opłotki. Podobnie było z przyznaw a
nymi w yróżnieniam i. Jedno z nich 
otrzym ała znana nam ju ż  z innych 
osiągnięć literackich Elżbieta M oty
ka /uczennica II LO/, za “Tryptyk li
ryczn y”. Szczególny podziw  należy 
się G rzegorzowi, który wykazał dużo 
odwagi biorąc udział, jak  sam tw ierd

zi po raz pierw szy po 20 latach, w 
konkursie zdominowanym przez mło
dzież. Jak widać opłaciło się spróbo
w ać. Sam konkurs odbyw ał się w 
przemiłej atmosferze i przybrał raczej 
formę spotkania poetów. Nie czuło się 
niezdrowej konkurencji, ani zawiści 
pom iędzy uczestnikam i.
M iejm y nadzie ję , że w następnym  
roku na Dąbrowski Hyde Park poje
dzie jeszcze w ięcej rybniczan.

Tym zaś, którzy ju ż  w tym roku 
zdobyli nagrody życzym y sukcesów  
w dalszej pracy literackiej i z niecier
pliw ością  oczekiwać będziem y tom i
ku G rzegorza W alczaka. E.M.

Zasiadłszy do stołu 
w godzinę zmierzchową

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5

Zimą, W święta...

ś w . Mikołaj raz jeszcze



Jerzy Nowak - ojciec /1849-1923/ rozwinął swą rodzinną rzeźnię w 
Rybniku do niespotykanych dawniej rozmiarów. Jego działalność sta
nowi szczytowy okres rozwoju i zamożności rodzinnego gospodarstwa.

Z najstarszych zachowanych doku
mentów wynika jedynie, że niejaki Kry
sztek /Krzysztof/ Nowak w 1657 roku 
podczas spisu ludności jest obywatelem 
miasta Rybnika. Są to więc dane czę
ściowe, potwierdzające jedynie, że w 
połowie XVII wieku Nowakowie już 
mieszkają w Rybniku, nie wiadomo jed
nak od kiedy. Kolejny dokument wspo
minający nazwisko Nowaków pocho
dzi z 1725 roku i jest wpisem do księgi 
podatkowej od rybnickich nieruchomo
ści, według której Jan Nowak zapłacił 
średniej wielkości sumę 17 talarów. Z 
księgi tej wynika, że posiadłość Jana 
Nowaka czyli dom przy dzisiejszej uli
cy Sobieskiego nr 1 składał się z izby, 
komory, kuchni, piwnicy i obory. Z in
nego spisu wiemy, że ten sam Jan N o
wak był rybnickim radnym w latach 
1723 - 1725, a następnie burmistrzem 
Rybnika w latach 1725 - 1730. Po bur
mistrzu Janie Nowaku majątek w  1760 
roku przejął jego syn Franciszek, a na
stępnie w 1783 roku syn Franciszka, 
Józef Nowak. Po Józefie głow ą rodu 
Nowaków został nieznany nam bliżej 
Jan Nowak, o którym wiemy tylko, że 
za rządów burmistrza Antoniego Żela
sko był rybnickim radnym w latach 
1809 - 1825. Majątek rodzinny radne
go Jana Nowaka przejął w 1834 jego 
syn Jerzy. Od tego czasu imię “Jerzy” 
stało się imieniem rodowym. N astęp
nie głowami rodu stało się kolejno 
dwóch Jerzych. Pierwszy Jerzy Nowak 
- ojciec żył w latach 1849 - 1923, drugi 
Jerzy Nowak - syn - w latach 1899 - 
1968. Dwóch Jerzych, ojciec i syn, sta
li się chyba najważniejszymi persona
mi w dziejach całej rodziny. Pierwszy 
doprowadził do pomnożenia rodzinne
go majątku, zaś drugi prawie wszyst
ko utracił, bo takie nadeszły czasy. Zaj
mijmy się każdym z nich osobno.

Jerzy Nowak - ojciec /1849-1923/

Przejęcie w latach 80. XIX stulecia 
majątku rodzinnego przez Jerzego No
waka przypadło na czas najlepszej ko
niunktury gospodarczej pruskiego pań
stwa, którego przecież częścią był cały 
prawie Śląsk, w tym również Rybnik. 
Jerzy, podobnie jak jego poprzednicy, 
był mistrzem rzeźnickim i prowadził 
swoją rzeźnię przy ul. Sobieskiego. Z 
czasem jednak zaczął rozwijać swój

rzemieślniczy warsztat i dzięki niezwy
kłym umiejętnościom organizacyjnym 
i handlowemu zmysłowi, przekształcił 
go w praw dziw e przedsiębiorstw o. 
Stworzona na przełomie XIX i XX wie
ku przez Jerzego wielka przetwórnia 
mięsa była największą tego typu pla
cówką w powiecie rybnickim. Zaple
cze jego firmy ciągnęło się od domu 
przy ulicy Sobieskiego gdzie dzisiaj 
mieści się sklep mięsny i “Bar Central
ny”, zakład fryzjerski i “Orbis”, dalej 
wzdłuż ulicy Reja aż po Plac W olno
ści. Dzisiaj oczywiście większość tych 
budynków jest już wyburzona. Na za
pleczu gospodarczym  Jerzy N ow ak 
miał nie tylko rzeźnię, ale również chło
dnie, w ielkie m agazyny, hurtow nię 
mięsa, stajnie dla koni oraz szopy na 
wozy, którymi rozwożono mięso do 
mniejszych odbiorców. Były tam także 
chlewy, gdzie zw ierzęta czekały na 
ubój. Sprowadzano je w większych ilo
ściach pociągiem lub wozami z różnych 
stron kraju. Za gospodarskich rządów 
Jerzego Nowaka - ojca rodzina zaczy
nała opływać w prawdziwy dostatek, a 
nawet bogactwo. Nowakowie nie wzbu
dzali jednak zawiści sąsiadów, gdyż na 
co dzień żyli raczej skromnie. Cała ro
dzina, w tym również dzieci, zatrudnio
ne były w sklepie oraz przy pracach go
spodarskich. Na zapleczu zaś pracowa
ła cała armia rzeźników, furmanów i 
innych pomocników. Nowakowie po
siadali również pola uprawne oraz sta
wy rybne, gdzie sezonowo zatrudnia
no pracowników, zwłaszcza szukają
cych pracy bezrobotnych. Jerzy Nowak 
ciągle w swoje przedsiębiorstwo inwe
stował i rzadko dysponował w iększą 
gotówką. Będącym w potrzebie nigdy 
nie odmawiał. Pożyczał z gestem bez 
procentów i nie brał weksli. Dłużników 
swoich zapisywał jedynie na specjalnej 
kartce w szafce. Kiedyś ponoć ktoś wy
pomniał mu w towarzystwie, że jest bo
gaty. Wtedy miał otworzyć tę szafkę, 
pokazać kartkę i odpowiedzieć: “Oto 
moje bogactwo Kiedy jednak w Ryb
niku budowano kościół św. Antoniego, 
Nowakowie stali się jednymi z hojnych 
dobroczyńców. W rodzinie pamiętny 
jest dzień kiedy w 1904 lub 1905 roku 
Jerzy Nowak wraz ze swoją żoną Hele
ną udali się z workiem złotych monet 
do rybnickiego proboszcza i jednocze
śnie budowniczego kościoła dzisiejszej

bazyliki. Tę w ielką sumę przeznaczyli 
na odlanie dzwonów. A kiedy później 
dzwony odzywały się “na Anioł Pań
ski”, w domu Nowaków tym chętniej 
klękano w południe do modlitwy. Pil
nowała tego znana z wyjątkowej poboż
ności żona, matka i gospodyni Helena 
Nowak. Dziwnym zbiegiem okoliczno
ści, kiedy Helena zmarła w 1942 roku, 
na jej pogrzebie dzwony w kościele św. 
Antoniego zabiły ostatni raz. Następ
nego dnia hitlerowcy zrzucili je  z wie
ży i wywieźli na przetopienie w niemieckich

potrzebującym. Ponoć przychodzący po prośbie 
ludzie nigdy nie odchodzili z pustymi 
rękami. Nie dostawali jednak jałm uż
ny, lecz pracę! Gdy bezdomny czy bez
robotny przychodził po prośbie, Jerzy 
Nowak szedł z nim do stajni lub do sto
doły i dawał mu jakieś zajęcie, a potem 
hojnie mu za jego wykonanie płacił. W 
ten sposób mający swoją godność bie
dni ludzie czuli się dowartościowani i 
tym bardziej cenili sobie okazaną im 
pomoc. Znane były również wielkie 
akcje dobroczynne, które Jerzy Nowak

przebywających w Rybniku niemieckich 
urzędników. Niemcy z jednej strony 
wprowadzili i ściśle przestrzegali racjo
now anie żyw ności poprzez system  
“kartkowy”, ale z drugiej strony szu
kali kanałów dodatkowego zaopatrze
nia się w mięso. Tego właśnie oczeki
wano od Nowaków. Całą okupację w 
rzeźni Nowaków oszukiwano więc nie
miecki system kartkowy, dostarczając 
mięso - na ironię - Niemcom. Ale nie 
tylko! Jerzy Nowak pomagał też dzia
łaczom Armii Krajowej oraz innym

Nowak & Nowak
Nowakowie należą bez wątpienia do najstarszych 

rybnickich rodów. Jego przedstawiciele żyją w naszym 
mieście do dnia dzisiejszego.

niemieckich fabrykach zbrojeniowych.
Chociaż Jerzy Nowak bardzo zajęty 

był swoją rzeźnią i prawie w ogóle nie 
zajmował się polityką, kiedy na Gór
nym Śląsku wybuchały antyniemieckie 
powstania /1919-1920-1921/, Jerzy po
magał jak  mógł i to w sposób, który był 
mu najlepiej znany. Dostarczał miano
wicie powstańcom jedzenia, a to prze
cież, obok uzbrojenia, na wojnie jest 
najważniejsze. Za tę w ie lką  i anonimo
w ą pomoc, ci którzy o tym wiedzieli 
nadali mu przydomek “polski król” .

Trzy lata przed śm iercią Jerzego N o
waka - ojca cały majątek rodzinny w 
1920 roku przejął jego jedyny syn Je
rzy.

organizował z okazji świąt Bożego Na
rodzenia oraz na Wielkanoc. Na Boże 
Narodzenie każdy biedny, który zgło
sił się do sklepu Nowaków dostawał 
karpia i jeszcze jakiś drobiazg, zaś na 
Wielkanoc rozdawano specjalnie robio
ne w tym celu średniej wielkości szyn
ki. Te akcje dobroczynne niektórzy star
si rybniczanie w spom inają nawet do 
dnia dzisiejszego. Podobnie pamiętają 
też jeżdżącego konnie ulicami Rybni
ka Jerzego - syna. Był wystarczająco 
bogaty, by kupić sobie kilka samocho
dów osobowych. On jednak preferował 
konie, narowiste “araby”, które sam za
przęgał do swojego charakterystyczne
go wozu. W jego firmie były oczywiście

Jerzy Nowak - syn 
/1899-1968/

W młodości Jerzy N o
wak - syn uczył się w ryb
nickim  gim nazjum , lecz 
nauka nie była jego naj
mocniejszą stroną. Żarto
wano później w rodzinie, 
że Jerzy nie skończył gim
nazjum, gdyż bał się, że 
nad p o d z iw  po b o żn a  
mama wyśle go “na księ
dza”, a warunkiem pójścia 
do seminarium była zdana 
matura. Trzeba jednak po
wiedzieć, że młody Jerzy 
obracał się w doborowym 
towarzystwie. Wiemy że 
jego kolegą był późniejszy 
biskup i kardynał Bolesław 
Kominek z Radlina, który 
w domu Nowaków  m ie
szkał naw et na stancji.
Młody Jerzy miał jednak 
św iadom ość, że pośród  
sześciu sióstr jest jedynym 
spadkobiercą rodzinnego 
fachu i zaczął pod okiem 
ojca kształcić się w rze
miośle, otrzymując tytuł 
mistrza rzeźnickiego. A ty
tu ł ten  zn aczy ł w tedy  
znacznie więcej niż dzisiaj 
i stała za nim wyjątkowo 
w ielka, fachowa wiedza. Syn Jerzy 
otrzymał więc po ojcu spory majątek. 
Dzięki temu mógł sobie Jerzy pozwo
lić na nieco więcej luksusu niż jego 
wciąż dorabiający się ojciec. Jerzy - syn 
zapraszany był na wiele bankietów i ofi
cjalnych uroczystości. Bywał również 
u książąt pszczyńskich na polowaniach, 
na dwór których dostarczał również naj
szlachetniejsze gatunki mięs. Dom No
waków nie przestawał jednak za rządów 
syna pomagać biednym i potrzebującym

ukrywającym się przed Niemcami po
trzebującym. Z narażeniem życia Jerzy 
Nowak zatrudniał też w swojej firmie 
Polaków bez “dokumentów”, co pod
czas wojny było bardzo wielkim prze
stępstwem. Nieraz więc podczas kon
troli niemieccy urzędnicy oprócz torby 
z mięsem wynosili też ze sklepu złote 
monety. Żyjąca jeszcze wtedy matka 
Helena była zdania, że swój spokój trze
ba czymś okupić. Bo jeżeli hitlerow
com czegoś nie damy, to oni sobie to 
wezm ą sami.

Najgorsze jednak dla Jerzego Nowa
ka miało dopiero nadejść. Po 1945 za
częły się szykany wobec niego jako 
właściciela sklepu, wielu kamienic, pól, 
stawów i jako producenta mięsa. Krót
ko mówiąc jako “burżuja” i “kułaka”. 
Na początek socjalistyczna spółdziel
nia pracy, późniejsze “PSS”, przymu
sowo wydzierżawiło od niego całą rze

źnię. Następnie straszono 
go sądem  i Sanepidem . 
Najgorsza jednak była na
gonka Urzędu Bezpieczeń
stw a, który rozpuszczał 
wśród rybniczan oszczer
stwa, jakoby Jerzy Nowak 
podczas okupacji ufundo
wał Hitlerowi samolot oraz 
że skupywał złoto pozyski
wane od więźniów obozu 
oświęcimskiego. Te ubec
kie “fałszywki” posłużyły 
trzykrotnie UB do zawła
szczenia wielkiej wartości 
wyprodukowanych na ry
nek wędlin i mięsa, w tym 
także gotówki z warsztatu 
i sklepu. Zagarnięcia mie
nia dokonyw ano bez ja
kichkolw iek p ro tokólar
nych formalności czy po
tw ierdzenia wartości za
w łaszczonego m ienia. Z 
tego też powodu od 1947 
r. Jerzy Nowak stał się z 
konieczności rolnikiem, ale 
socjalistyczna władza nę
kała go nadal obowiązko
w ym i dostaw am i, k tóre 
w yznaczano  d la  n iego 
większe niż od PGR-u w 
Wodzisławiu Śląskim. W 
tej sytuacji nie dało się nor
malnie żyć i pracować. Pod 
koniec życia spokojny, nie

kłótliwy i wyjątkowo pracowity czło
wiek znał już tylko dwie drogi: na pole 
i do kościoła. Zmarł na wylew w 1968 
roku. Pod koniec życia Jerzy Nowak 
miał świadomość, że czasy, które nade
szły, doprowadziły do zmarnowania 
wspaniałego m ajątku wielu pokoleń 
jego rodu.

T ekst i fotokopie: 
M arek Szołtysek

oczywiście samochody ciężarowe, ale on nig
dy nimi nie kierował.

Sielankę gospodarzenia Nowaków 
przerwała druga wojna światowa. Cała 
rodzina przeżyła ten czas we względ
nym spokoju. Z wyjątkiem może sio
stry Jerzego, Marii, którą prześladowa
no głównie za to, że była żoną ścigane
go przez gestapo Artura Trunkhardta. 
Nowakowie zachowali sw oją rodzinną 
rzeźnię, sklep i cały majątek, ale za cenę 
“nielegalnych” dostaw mięsa dla przebywających
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Jerzy Nowak - syn /1899-1968/przejmując po ojcu w 1920 roku 
wspaniały majątek nie przypuszczał chyba, ze dożyje czasów 
PRL-u, w którym dorobek wielu pokoleń jego rodu zostanie roz
kradziony i zmarnowany
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Chór Anielski
Było to roku pańskiego 
Tysiąc dwiesta dwanostego.
Wtedy do nos, w śląskie strony,
Idzie jakiś chłop zmynczony.

Drepto drogą łod Cieszyna.
Ciymno na nim peleryna,
Bronotny habit, zandale,
Kapuca... Chudy jak palec!

Jeszcze na karku krziżyczek- 
Toć to chyba farorzyczek!
Ale jakiś taki mody,
Szykowny chłop i bez brody.

Dejcie pozor, ku nom idzie,
Skryncioł ku wsi, chnet tu bydzie.
Już je przi piyrszyj chałupie,
Stanął przy drzwiach, w dźwiyrze klupie...

Wyndrowiec Francik
Szczynść Boże ci, gospodorzu,
Niechej wom sie darzy w zbożu,
W doma, w chlywie i w stodole,
Niech wos żywi stow i pole.

Przichodza do wos z Asyża,
Znom łosobiście papiyża,
Nazywom sie jo Franciszek,
Patron mnichów i mniszek.

Żyja sie prosto i skromnie.
Niykerzy już wiedzą o mnie.
Chodza z kozaniym po świecie! 
Przijmiecie mie w doma? Przijmiecie?

Gospodorz Walynty
Dyć niy wygonia wos przeca!
Siednijcie sie kole pieca.
Mocie tu ryba i piwo,
Ciepłe jedzynie rozgrzywo.

Potym sie w izbie legniecie,
Ze sztyry dni pobydziecie,
Bo mróz i śniega po płoty.
A w droga pódziecie potym.

Wyndrowiec Francik
Wyboczcie, musza to pedzieć,
Ale niy mogą tu siedzieć.
Chciołbych zdążyć do Krakowa,
Co by Wilijo świyntować.

Łoni już tam o tym wiedzom, 
wyglondają, w łoknach siedzom,
Czekają na mie w Krakowie.
A jo tu siedza przi tobie.

Gospodorz Walynty
W taki mróz iść niy możecie,
Za daleko, niy zońdziecie.
A jutro Wilijo bydzie!
Na Kraków dwa dni sie idzie!

Zresztą w taki wiatr, mróz i śniyg,
Z doma wos dziś niy puści nikt!
Siednijcie sie kole pieca,
Jo po farorza poleca!

Chór Anielski
Minyło niywiela czasu 
A już wzdłuż stowu, łod lasu,
Wraco dwóch: nojprzod gospodorz,
Po nim zaś brzuchaty farorz.

Mróz im skrzipi pod nogami,
Z zimna szczyrkają zymbami.
Zaś późne, grudniowe słońce 
Robi sie szare i śpiące.

Marek Szołtysek

Kolynda o świyntym Franciszku 
co zrobiył betlyjka w Rybniku
/ Wystympują: wyndrowiec świynty Fran
cik z Asyżu, rybnicki gospodorz Walynty, 
przewielebny rybnicki farorz, Anielski 
Chór, chór ryb z rybnickich stawów. Dzioł
o sie to w Rybniku w 1212

Chór Anielski
Francikowi sie to zdało,
I choć czasu mioł dość mało, 
Wzion sie drapko do rzeźbiynio, 
Malowanio i strojynio.

Bo on to, czy o tym wiycie? 
Piyrszy wymyśloł na świecie 
Betlyjka stawiano w kościele. 
Łodtąd robi sie ich wiele.

A teroz sie mu przyjrzymy 
I sie czego nauczymy,
Jak gibko Francika rynka 
Robi w Rybniku betlyjka.

Wprzód ustrugół Świynte Dziycie, 
Żłobek zrobioł mu w korycie. 
Potym z lipowego kloca 
Wycion Zefka, jego łojca.

Zaś Maryja, matka jego,
Z drzewa je łorzechowego.
A jasno gwiazdka z nieba,
Z sosnowego zrobiył drzewa.

Obok doł osła i woła,
Coby łogrzoli stodoła,
W keryj się to narodziyła 
Najświyntszo Dziecina miła.

Przewielebny farorz
Pochwalon, świynty Franciku! 
Witom Cie u nos w Rybniku. 
Żyją tu porządne ludzie,
Przy rzyce Nacynie i Rudzie.

Prziszołeś do nos na świynta?
Bydymy tyn dziyń pamiyntać.
Bo sie niy trefio w rok kożdy,
Że je z nami ktoś tak ważny.

Choć dwiesta piytnoście lot tymu 
Kłaniali my sie świyntymu 
Wojciechowi, kery do Prus 
Ewangelijo świynto niósł.

Pędził on wtedy kozanie 
Na górce, kaj potym stanie 
Kościół imiyniym nazwany 
Najświyntszyj Maryj i Panny.

Wyndrowiec Francik
Powiydzcie yno farorzu,
Czy w kościele przi ołtorzu 
Mocie betlyjka zrobiono 
I choinka ustrojono?

Przewielebny Farorz
My niy znomy jeszcze tego, 
Zwyczaju zagranicznego!
Może sie tyż takie cudo 
W naszyj wiosce zrobić udo?

Lecz niy doł do stajeneczki 
Pasterzów ani owieczki,
A yno chłopów z sieciami 
I mały stowik z rybami.

Bo wieś Rybnik z tego znają,
Że tam dużo stawów mają,
A ich rybom we Betlyjce 
Doł Franciszek zacne miyjsce!

Tak to Francik piyknie zrobioł,
Choinkami przyozdobioł.
Farorz mu dziynkowoł wiele 
Po pastyrce we kościele.

Jak po mszy do dom wracali,
To się ludzie dziwowali,
Że w ta wigilijno noc 
Dziwno mają ryby moc.

Bo nad stawym łeb dźwignyły,
Cudnie jakoś się świyciyły 
I przepiynknie zaśpiywały - 
Ludziska wszystkie suchały.

Chór ryb
Gloria, Gloria we wilija!
Et pro nostra Silesia!
Pax in terra: Rybnikowi 
I świyntymu Francikowi!

Chór Anielski
Dzisioj poszukejcie sami 
W betlyjce stowu z rybami.
Czymu go niy ma w Rybniku?
Co powiysz, świynty Franciku?

Francik z nieba
O mnie w Rybniku zapomnieli?!
A  w betlyjce ryb nie chcieli?
Czymu o tym zapomnieli?
Niy mom z czego sie weselić!

Chór Anielski
Dziś kolynda już kończymy,
Szczynścio, zdrowio winszujymy! 
Pamiyntejcie o Franciku,
A w betlyjce o stowiku!
Amyn!

Rybnik, Boże Narodzenie 1995 r.

Słowniczek
betlyjka - stajenka, szopka bożonarodze
niowa; zandale - sandały; kapuca - kap
tur; Francik - zdrobnienie imienia Franci
szek (chodzi w tym przypadku o św. Fran
ciszka Z Asyżu /1181-1226/, który znany 
jest również jako twórca tradycji budowa
nia na Boże Narodzenie stajenek); sztyry - 
cztery; farorzyczek, farorz - proboszcz, 
ksiądz, duchowny; szczyrkać - dzwonić; 
trefić - spotkać, trafić; św. Wojciech - 
Czech, biskup Pragi (według legendy w 996/ 
997 roku miał iść do Gniezna i po drodze 
zatrzymać się na terenie dzisiejszego Ryb
nika); yno - tylko; drapko, gibko - szyb
ko; Zefek - to śląskie zdrobnienie imienia 
Józef (chodzi w tym przypadku oczywiście 
o św. Józefa, opiekuna Jezusa), gloria - z 
łaciny: chwała; et pro nostra Silesia - z 
łaciny: i dla naszego Śląska; pax in terra - 
z łaciny: pokój na ziemi, amyn - z języka 
habrajskiego: niech tak się stanie

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Wigilijka
Stazyja łobuła rządkowane po

ńczochy, bambosze, ciepło kiec
ka, czorno lizano jakla i zawią
zuje chustka.
- A ty kaj sie wybiyrosz? - godo jeji 
Francik, kiery leżoł na tapczanie i 
zaglądoł na telewizor - dyć na pa
styrka mosz jeszcze piyńć godzin 
czasu.
- A dyć Matylda dała mi skozać - 
godo Stazyja - żeby my do ni przi
szły; jo, nasza Maryj, Łucyja łod 
Twardzika i Truda łod Gaździnej. 
Przida za godzina.

Stanyły wszystki sztyry pod łok
nym u Matyldy i śpiywajom: Pójdź
my wszyjscy do stajenki... Matylda 
łotwiyro lałba i woło ich do pojszczot
ka. Piyknie sie prziwitały, posiodały 
w paradnej izbie i Stazyja godo:
- Wiysz Matylda, łokropnie my som 
ciekawe, po coś po nas posłała aku
rat po wieczerzy we Wilijo - stało sie 
co?
- A kaj tam - godo Matylda - dyć se 
tak łotok siedza i myśla. Co to za 
czasy nastały, każdy żyje se osob
no na palcu, lybendzbałmym łobsa
dzony, piechty żodyn nikaj nie idzie, 
bo przed każdom chałupom, co jo 
godom, wilom, auto stoi, we skle
pach kolejek ni ma, maszynami w 
polu porobiom, i my sie ani roz na 
tydziyń nie widzymy, pomału zapom
nymy jak wyglądomy. Toż myślą, 
poślą po was, mono przidziecie i po
spominamy se downe czasy. Dyć 
pamiyntocie; każdo Wilijo po wie
czerzy to my sie wszyjscy schodzili 
u nas, w tej starej chałupie, no i śpiy
walimy kolyndy i rozmańcie my wro
żyły.
- Ja, jo pamiyntom jak za dziołchow
- godo Truda łod Gaździnej - leciały

UCZNIOWIE PISZĄ

Grudziyń to je łogromnie piykny mie
sionc. Jak tak nafujo porzondnie, a mróz 
trocha chyci, ale nie za fest - tak, co idzie 
poszpacyrować, to sie człowiek dziwów 
nałoglondo. Wszystko biołe abo szczyb
ne, świyci sie choby z najcudniejszych 
drogich kamiyni. Abo wylyźcie se na 
Rybnik. Co krok to lampki, gołki i łań
cuchy na wystawach, nad drogami złote 
gwiozdy, no i ta wielko choinka na Ryn
ku, co sie świyci, jak je cima. Aż uciecha 
biere zaglondać. Ale najbardzij mom rada 
grudziyń skuli tego, że som świynta. Bo 
choć Wielkanoc je najważniejszo w roku, 
to jo  jednyk na Wilijo raduja sie najbar
dzij. Tóż Wom też dzisio trocha poroz
prowiom, jako to u mie, w takij ślonskij, 
wiejskij rodzinie te świynta wyglonda
j o m .

No, ale przed świyntami je przeca Ad
wynt i sie chodzi na Roroty. Wiela to za
wsze było uciechy stoć z tym lampionym 
przed samym ołtorzym. A farorz na koż
dych Rorotach zadowajom jakosik zagad
ka, co trza łodgodnyć, napisać na kartce i 
na drugi dziyń ciepnyć do koszyka. Po
tym jedyn ministrantur losuje pora z tych 
kartek i te dziecka dostowajom jakisik 
nagrody, a jednego roku to była losowa
no tako szumno figurka Paniynki Mary
je, co sie jom brało du dom na jedyn dziyń 
a potym zaś przinosiyło. Jak gdo mioł 
cufala, to i dwa, abo trzi razy bez Adwynt 
móg jom w doma gościć. Pamiynca tyż, 
że jednego roku mieli my zrobić jakisik 
prezynt dlo Dzieciontka i prziniyść na 
Roroty. To mie mama zrobiyła tako faj
no kolybka z biołego papyndekla, a jed
na dziołcha wyszyła tako szumno serwet
ka.

Na poczontku grudnia je  Mikołoj. To 
dopiyro było uciechy, yny trza było po
rządnie rzykać i umieć cały katelmusek

my do chlywika kaj było narombane 
drzewo I każdo norączko prziniosła 
do izby, i my to liczyły. Jak było do 
pory - to abo sie w tym roku wydać 
miało, no, abo galana se nabyrdać.
- Jo wom powiym - godo Maryj - te
raz to ta tradycyjo rychtyk ginie, piyr
wej to już od rana we Wilijo boł świyn
ty dziyń. Dzieci musiały być posło
szne, żeby nie dostały, bo by były cały 
rok bite, yno jedyn roz rano sie poja
dło, przeważnie babka z rozynkami / 
jak były/. Na stole to musiało być na
szykowane: chlyb, żeby go cały rok 
nie brakło, sól, żeby rozum boł do
bry, piniondze też musiały być na sto
le, jabka, żeby w karku nie bolało, zaś 
po wieczerzy musiało sie zjeś i łorze
chy, żeby zymby były zdrowe.
- A dzisio - godo Łucyja łod Twardzi
ka - łod rana telewizor puszczony, na 
cały karpyntel, bo som feryje, i film 
za filymym, a łojcowie muszom sło
chać dzieci! Matko jedyna, co to dali 
bydzie! Jo roz godała im, że bezma
ła ło dwanostej w nocy we Wilijo woda 
zamiynio sie we wino, ale sie nie śmi 
tej wody siągać, bo bezmała wciągnie 
człowieka i utopi. Abo, że do chlywa 
sie mo nie iść ło dwanostej, bo go
wiedź godo ludzkim głosym i jak by 
to człowiek wysłochoł, to umrze, to 
mi te nasze łebonie padali - starko, 
bojejcie jeszcze.
- Ja - godo Matylda - to bezmała je 
prowda, jedyn gospodorz boł cieka
wy czy to jest prowda i skroł sie za 
żłób i czekoł aż bydzie dwanoście, 
wtedy jedyn koń do drugigo padół: 
piyrszom robotom po świyntach, to 
bydzie naszego gospodarza na kyr
chow wywiyź - tak sie borok wylyn
koł, że rychtyk sie rozchorowoł i za 
trzi dni go te konie wywiozły, bo łu
mar.
- Cicho baby - godo Stazyja. - Ktoś 
idzie.

na spamiynć. A biyda, jakby tak tata abo 
mama poskarżyli, żech była niegrzeczno. 
To by w paczce było wongli a łołszkrabi
ny. Potym sie łokozało, że tym Mikoła
jym to bół ujec Francek, ale i tak żałuja 
żech już ni ma małym bajtlym, co to je
szcze paczki dostowo i wierzi, że to rych
tyk Mikołoj przinosi.

Kanś tak tydziyń przed Wilijom to za
wsze piekymy z mamom taki kruche pier
niczki - taki kółka i literki S na choinka i 
na zjedzyni. Po piernikach piecze sie ko
łocz. Z makiym, ze syrym i z jabkami, no 
i łoczywiście wszystki z nich z posypkom. 
Jo jeszcze teraz mom zawsze uciecha z 
takigo chneda by jeszcze wrzawego ple
cha rudzynki wyciongać. W końcu jak już 
je cało chałupa wysprzontano, wyglan
cowano na fest i wónio kołoczym, to sie 
bierymy za strojyni choinki. My mómy 
w doma sztuczno, bo nom szkoda tych 
stromów w lesie, ale jak stoi tako nastro
jono, łoświycono i siyngająco pod som 
sufit w tej gościnnej izbie, to już czło
wiek wiy, że chneda świynta. Yno naj
bardzij nierada dowom wata na choinka, 
bo to trza strasznie starannie na kożdo go
łonzka ciyniutki poseczek położyć, a jo 
nie mom do tego ciyrpliwości. 23 gru
dnia, jak już trza yno wszystko powarzić 
/miyndzy inkszymi moczka/ i porychto
wać na Wilijo, to przi tej robocie śpiy
womy se tako śpiywka: Dropie myszka 
w popiele, gdo sie piyrszy rozśmieje, ty, 
czy jo, ty czy jo, jutro bydzie Wilijo. Tak 
po prowadzie, to ona synsu bardzo ni mo, 
ale tata mi jom śpiywoł jeszcze jak żech 
była fest mało i tak już łostało.

We Wilijo u mie w chałpie tradycyjnie 
je  post ścisły. Znaczy sie na rano wo
dzionka, a potym już nic aż do wieczerze 
/no, chyba, że sie nawinie jaki gornek do 
w ylizanio/. T rza też być łogrom nie

Łotwiyrajom sie dwiyrze i wlazujom 
trzy pastuszki. Biołe koszule na wiyr
chu, na galotach jakiś szkuciate we
sty, baraniny na łepach, pomalowa
ni sadzami, kryki w rynkach i cza
skajom ło delowka i śpiywajom: 
Przybierzeli do Betlejem pasterze... 
Stazyja nie wytrzimała i godo:
- Widzicie ich, ledwo my sie z cha
łupow ruszyły, łoni zaroz za nami jak 
małe dzieci!
- Dyć my - godo Francik - prziśli po
winszować, bo łona jest wdowa i ni 
mo i kto. Chyba i jeszcze jakigo na
mówiymy.
Tak głośno sie zrobiło, że aż z wiyr
chu cera z ziyńciym i dzieciami łod 
Matyldy na doł przilecieli.
- Toż posłochejcie - godo Francik. - 
Winszujymy wom szczyńścio, zdro
wio, chleba, nieba, a piniyndzy wie
la trzeba. Winszujymy wom, żeby 
żniwo dobre sie zdarzyło, łowies, 
poganka, reż, zimioki też, żebyście 
nie pili gorzoły, bo to woda ze smo
ły; i wszystkigo najlepszego na tyn 
Nowy Rok, niech wom sie darzy 
pszeniczka i groch.
- Dej Panie Boże - godo Matylda. - 
Życzymy wom też tego samego i 
żeby wom sie dobrze powodziło, a 
w gospodarstwie wszystkigo prziby
ło, i jeszcze wom winszują tej wspól
noty - rozkłodo ręce - i żeby nas tu 
wszystkich łomijały te roztomańte 
kłopoty.
Po tym wszyjscy jeszcze dłogo roz
prowiali, spominali i śpiywali kolyn
dy. A po tym drapko du dom, zbiyr
ać sie musieli na pastyrka. I wszy

stkim jakoś było Jeko na sercu i 
uśmiychali sie sami do siebie.

A nna Stronczek 
Laureatka II miejsca w tegorocznym

KONKURSIE "Po NASZEMU CZYLI

p o  Śl ą s k u "

grzecznym, bo tata godo, że gdo we Wi
lijo nachyto, bydzie bez cołki rok bity. 
Łon zresztom też sie sprzontanio, ani in
kszej babskij roboty we Wilijo nie chyci, 
coby tego potym ni musioł bez cołki rok 
robić. Ło piyrsszej gwiozdce, co jo  jom 
zawsze pilnie wypatrują, siodomy do sto
ła. Pod łobrus tata dowo piniondze, coby 
ich na prziszły rok nie brakło, a na to sto
wio sie krziż, coby my pamiyntali, że Po
nbóczek je łod piniyndzy ważniejszy. 
Łostowiomy też przi stole jedno miejsce 
wolne. Piyrsze jo  czytom z Ewangelie 
konsek o Narodzyniu Pana Jezusa, po
tym rzykomy Ojcze nasz i dzielymy sie 
opłatkiym. Wieczerzo zaczyno sie od 
barszczu. Potym je smażony karp, śledzie 
we śmietonce i bratharynki w łoccie, a 
do tego pomaszczone zimioki i czyrwióno 
kapusta. Na koniec sie jy makówki, mocz
ka i owoce. Dopiyro po tym wszystkim 
mogymy stanyć od stoła i lecieć pod cho
inka obejrzeć, co też Dzieciontko przi
niosło. Potym śpiywomy kolyndy, a o pół
nocy idymy na pastyrka.

W piyrsze świynto tradycyjnie idymy 
na suma i na nieszpór, a poza tym to sie 
siedzi w chałpie, bo to je  świynto rodzin
ne. Dopiyro w drugi świynto jadymy na 
wiesiady.

Teraz Wom pogodom jako sie u nas 
rychtuje moczka, makówki i harynki we 
śmietonce.

M OCZKA
0,5 kg piernika namoczyć w dużej ilo

ści wody na cało noc. Potym z 100 g 
masła, 3 łyżek kakao i trochy cukru zro
bić polywa jak na dorta. Wloć do pierni
ka. Dodać bakalie /rudzynki, orzechy, 
migdały, suszone śliwki, suszone more
le/. Przegotować, wloć 1 liter kompotu z 
truskawek, 1 liter kompotu z aprykozów 
/brzoskwinie pokroć/, dodać sok z cytryny

Wilijo u mie W chałupie

Narodziył sie wom Ponboczek...
Zdarzyło sie to za cysorza Gustlika, 

kery nakozoł spisać i porachować lu
dzi na cołkim świecie/.../ Wybiyroł sie 
skuli tego kożdy na gmina do tyj wsie z 
keryj pochodziył. Poszoł tyż Zefek z ga
lilejskigo Nazarytu ku swoim judejskim 
stronom, do miasta łod Dawida, na 
kere ludzie godali Betlejym. Mioł sie 
tam zapisać ze swojom babom Maryj
ką, kero akurat była przy nadziei, A yno 
co przyszli, na Maryj prziszoł czas i 
urodziyła swoigo piyrszego synka, ło
winyła go w pieluszki i dała mu leżeć 
w stajni na żłobie, bo nikaj indzij niy 
znodli dlo siebie miyjsca.

A konszczyczek dalij paśli na łące pa
styrze i wachowali swoigo dobytku, Ło
roz stanył przi nich Anioł Pański, zaczyno

zaczyno sie blyskać i zlynkli sie łokropicz
nie. I  Anioł pedzioł: Powiym wom coś 
naprowdy szczynśliwego, Dzisioj w tym 
mieście łod Dawida narodziył sie wom 
Ponboczek/,,./ A potym sleciało sie je
szcze wiyncyj aniołów i zaśpiywali: 
Niych bydzie pochwalony Ponboczek w 
niebie i Szczynść Boże porzondnym lu
dziom na ziymi! /.../

A jak anioły łodlecieli, pastyrze po
szli drapko do Betlejym i naprowdy tre
fiyli tam Maryjka, Zefka i we żłobie 
Dzieciontko. I  dziwowali sie tymu wszy
scy łogromnie...

Na podstawie fragmentu Ewangelii 
według św. Łukasza 2,1 - 18 

w gwarze śląskiej 
zapisał: M arek Szołtysek

Godały ptoki 
z rynkowyj latarni

Ptok piyrwszy:
- Łońskiego roku w Sylwestra,
Było to na Rynku ekstra!

Ptok drugi:
-Ale jedyn ptok 
Kipnął w Nowy Rok!
Trefiyli go flaszką w dziób,
I  trup!

Ptok trzeci:
- Bo gorzołka szkodzi 
Tymu co loto, jeździ i chodzi!
I  NIY YNO NASI
MAJĄ MÓŻDŻEK PTASI!

/fra-szoł-ka/

Nasza ołma, kero mo już 88 lot, pa
miynto mocka niykerych przypowiarek 
i beztóż wzionech jom juzaś na spytki. 
Możno kereś znocie, a jak niy, to lepi 
wiedzieć co sie śmi, a czego niy śmi we 
Wilijo robić.

Prawi sie, że jakiś we wilijo, takiś 
cołki rok”. Jak we Wilijo bydziesz 
zmierzty i mioł kwaśno gymba, bydziesz 
niy do strowiynio cołki czas.
W tym dniu noleży  wczas stować a niy 
wylegiwać sie do połednia w furze. Jed
nak niy śmi sie nikogo wyszarpować z 
pierzyn, kożdy mo łod samości stanońć. 
Broń Boże cosik pożyczać łod somsia
da, bo by sie tym samym szczyńście z 
chałpy wyniosło. Aby w portmonelu 
dycko boła mocka piyniyndzy, trza 
somsiadowi trocha śmieci pod dżwiy
rze wysypać /niy zaroz kibel hasio abo 
łostrużyn/.

Rombać drzewo niy przystoi, bo coł
ki rok by zymby mogły rozboleć abo 
głowa. Larmować we Wilijo tyż niy pa
suje, bo duchy naszych przodków mogłyby

cytryny, troszka soli i cukier do szmaku. 
Ochłodzić, dodać trocha czystej gorzoł
ki, coby mogło długszy stoć i sie nie ze
psuło.
Podle tego, co żech napisała, to nom tego 
wychodzi mniej wiyncyj 10 litrów. 

M A KÓ W KI
20 dkg maku uwarzić z 1 litrym mlyka, 
poroma łyżkami miodu /abo cukrym/, po
krotymi orzechami i rudzynkami. Bułki 
trocha podsuszone, /yny muszom być 
drożdżowe/, kreje sie na koński, ukłodo 
warstwami w naczyniu i kożdo warstwa 
przelywo tym uwarzonym mlykiym z 
makiym.

głyby sie wylynkać i uciyc.
Przed Wilijom noleży pora razy kich

nońć dlo zdrowio. Za to bez wieczerzo 
noleży sie kichanio wystrzegać, bo wie
la razy przy j edzyniu sie komuś na ki
chanie zbiere, tela razy w roku zacho
ruje. Dziecko niy śmi siednońć na sto
le, bo może dostać wrzodów. Niy śmiom 
tyż bajtle szkłódzić jedzynio wigilijne
go. Trza dać pozór, mogom dostać łod 
tego glizdów.

Kery coś przeskrobie i nachyto cha
drom łod matki abo baby, bydzie łobry
woł bez cołki rok. Jak kery mazok ło
prze sie łokciami ło wigilijny stół, by
dzie cołki rok szkamroł na boleści w 
rynkach. Dobrze je st dojrzeć w tym 
dniu masara na ścianie. Kery jom doj
rzy, niy musi sie boć, że jom znojdzie 
kedyś w zupie.

Pampoń niy śmi sie zamamlasić i 
położyć czopka na stole, bo wtedy kre
ty mu dokumyntnie cołke pole zryjom. 
Szkłódniki na polu dobrze jest łodstra
szyć biczyskym. Trza ino z cołkich sił 
strzylać nim we Wilijo na wszystke stro
ny świata.

Tóż dejcie se pozór na wszystko, bydź
cie dobrzy dlo wszystkich, radośni i 
cołki dziyń uśmiychnyci, tego życzy 
wom i Waszym rodzinom Edek

HARYNKI W E ŚM IETONCE
Solone śledzie oporzondzić /znaczy sie 
zrobić z nich filety/ i namoczyć. Uwarzić 
woda z octym, solom, cukrym, listkiym 
laurowym i zielym angielskim /wszyst
kigo podle szmaku/. Ochłodzić, wloć do 
pokrotych śledzi. Zaloć kwaśnom śmie
tonkom.

Grudziyń je piykny miesionc, ale jak 
nikiedy je tak gładko, że mi te stare szcze
wiki kiełżom i musza sie trzimać luftu, 
co by sie nie wywalić na zola, to mi sie 
robi teschno do lata.

A gnieszka Szkatuła

GAZETA RYBn iCKA, TEL. 2 8 8 2 58
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Cześć Mikołaju!

Na wstąpię mojego l i
stu pozdrawiam Cię 
bardzo. Moim najwięk
szym marzeniem je s t 
dostać sprzęt pływac
ki. Bardzo lubię bawić 
się lalkami. Nie chciała
bym dostać na Mikoła
ja  lalek, ale ciekawą 
książkę. Uczę się grać 
na organach. 6 grudnia 
m ija rok nauki gry na 
tym instrumencie. Cho
dzę na roraty. Bardzo 
się cieszę kiedy idę na 
roraty. Mam swój lam
pion z którym chodzi
łam w zeszłym roku. Pi
sałam już kiedyś list do 
Mikołaja  i napisałam, że 
Mikołaje są świetni. Lu
bię Mikołaja Świętego 
ponieważ je s t bardzo 
dobry. Mam wspania
łych i kochanych rodzi
ców. Bardzo proszę o 
z drowie naszej rodziny. 
Na tym już kończę mój 
list i jeszcze raz cię po
zdrawiam.

Ania z klasy I I  a

Na nasz konkurs odpowiedzia
ło bardzo dużo dzieci. Redakcyj
ny Mikołaj i jego aniołki mieli na
prawdę dużo pracy. Nie mówiąc 
już o trudnościach przy wyborze. 
Wszyscy poważnie się zastana
wialiśmy, który list powinien zo
stać nagrodzony, bo Mikołaj lubi 
otrzymywać korespondencję i z 
każdej kartki był bardzo zadowo
lony.

Trzeba przyznać, że wszystkie 
dzieci włożyły wiele wysiłku w 
napisanie listów. Większość bar
dzo starała się napisać ładnie i 
czysto - cieszymy się, że mali 
uczniowie mają cierpliwość i pra
cują nad swoim charakterem pi

n a p is a li lis ty  d o  ś w . m ik o ła ja

pisma. Ale ładne literki to nie wszy
stko. Wiele dzieci ubarwiło swo
je kartki pięknymi rysunkami, na
lepkami czy wycinankami. Wiele 
rysunków przedstawiało Mikoła
ja, dekoracje świąteczne, choinki, 
bombki, świeczniki. Jeden z pięk
niejszych portretów świętego narysowała

Kochany Święty Mikołaju

Najpierw chciałam Cię serdecznie pozdrowić i 
życzyć  Ci dużo zdrowia. Bardzo proszę o zdro
wie dla mojego tatusia, bo czeka go operacja. 
Dla siebie chciałabym lekarstwo na moją alergię 
żebym nareszcie mogła spokojnie spać. A gdy
byś jeszcze miał trochę cierpliwości dla mojej 
rodziny to mój brat marzy o skrzynce dla majster
kowicza.I to już są wszystkie moje życzenia. 
Całuję Cię bardzo.

Ania
Ciekawa jestem czy nosisz też żywe prezenty na 
przykład małe pieski?

powód do zmar
twień - takie listy 
Mikołaj też czyta 
chętnie i spełnia za

pisane w nich życzenia. 
Chociaż wszystkie koper
ty i tak trafiły do rąk na

szego redakcyjnego 
Mikołaja, to adre

sowane były w 
r o z m a i t e  
miejsca. We

dług dzieci zna
ny z hojności 

Święty mieszka w 
Niebie, M arzeniu, 

Gwiazdce,-Nadziei, na 
ulicy Mlecznej, Reniferów, Roga
likowej, Miodowej, Niebiańskiej, 
Gwiazdkowej, Śnieżnej, Serdu
szkowej, w Finlandii w Rovanie
mi, Korvatunturi.

Myliliby się wszyscy, którzy są
dziliby, że dzieci proszą jedynie 
o zabawki i słodycze. Owszem, ta

Ania Sczansny odbiera I nagrodę Księgarni "11 
która była sponsorem naszego mikołajowego konkursu.

Zdj.: sol

Do Świętego Mikołaja

Kochany Mikołaju, przyjedź do mnie z raju. 
Czekam niecierpliwie, jak  dzieci w całym kraju. 
Jestem bardzo grzeczny, słucham sw o je j 
mamy.
Śmieję się od rana, Mikołaj ukochany.
Przynieś mi zabawki, książki lub słodycze. 
Ucieszy mnie wszystko, radości nie zliczę.
A na pożegnanie, całuska ci daję.
Serduszko mi b ije, z radości - Adrianek.

Adrian

narysowała Magda Żelazny z ul. Bia
łych, ale równie ładny nadesłała 
Karolinka Gorzolnik z ul. Rudz
kiej, Dorotka Jurczyk z ul. Armii 
Ludowej, Natalia Żelakiewicz. 
Piękna choinka uwieczniona zo
stała też przez Rafała Szwedę z ul. 
Kpt. Janiego. Bardzo ładne nalep
ki ozdobiły listy Edytki Bukartyk, 
Sabriny Hellmann, Katarzyny Łu
żyny, Łukasza Hyrdy, Artura 
Olszewskiego z ul. Raciborskiej, 
Joanny Kruszyńskiej z ul. Białych. 
Kolorowe, pełne rysunków były 
wszystkie listy dzieci ze Specjal
nego Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego. Takie wesołe listy są 
naprawdę przyjemne i ucieszyłyb

y nie tylko Mikołaja. Pisały do 
nas maluchy 7-letnie, ale też 
uczniowie klas czwartych czy pią
tych. Niektórym pomagała pani w 
szkole albo rodzice. Cóż, niezbyt 
wysoko ocenione zostały prace 
niesamodzielne. Pismo dziecinne, 
czy niezbyt udane rysunki to nie

sobieskiego 19; Natalię Filę, ul. Si
korek 26; Wioletę Sztwiorok, 
ul. Jastrzębska 7a/l; Magdę 
Barteczko, ul. Gliwicka 31 b; 
Katarzynę Zagrodzką ul. Dą
brówki 3c/35; Edytę Kośmi
der, Julię Potysz, ul. Kpt. Ja
niego 13 c.

/a/

gdzie się uczą, czym się intere
sują.

Mikołaj okazał się być posta
cią wielce intrygującą. W listach 
często pojawiały się pytania o

takie prośby przeważają, wśród wy
marzonych prezentów królują lal
ki Barbie, klocki Lego, łyżworol
ki, komputery. Znalazły się też 
inne życzenia, np. małe laleczki, 
misie, gry, ale też żywe pieski, na
rty, rower i dużo śniegu. Jednak 
niektóre dzieci pamiętały przede 
wszystkim o swoich rodzinach i 
chciały aby je właśnie zdrowiem i 
szczęściem obdarował Mikołaj. 
Dzieci okazały się niezwykle

wrażliwe. Pamiętając o innych, 
prosiły o to aby wszystkie dzieci 
otrzymały prezenty od Mikoła
ja, o szczęście, na
wet o prezenty dla 
swoich zw ierzą
tek. Wiele malu
chów życzyło też 
Św iętem u dużo 
zdrowia i siły, aby 
mógł jeszcze wie
le lat wywoływać 
uśmiech na dzie
cięcych buziach.

Wszyscy bardzo ładnie dzięko
wali za prezenty, które otrzymali 
w latach ubiegłych i opowiadali

Kochany Święty Mikołaj u

Pozdrawiamy Cię serdecznie. 
Mam na imię Bartek, chodzę do I C. 
Mój brat Kuba “Baca” ma 3 lata. Już 
od soboty jes t chory, ale niedługo 
dojdzie do siebie. Kuba chce wóz 
strażacki. Ja proszę o walkman!

Bartek i Kuba

imiona reniferów, wygląd skrza
tów. Asia Widacka z ul. Kraku
sa ma tak wiele pytań, że zapi
sałaby nimi 1000 kartek.

I naszą redakcję, i Mikołaja 
bardzo ucieszyły wszystkie listy 
i kartki. Część marzeń na pew
no spełniła się już lub spełni się 
w Wigilię. Niektórych już mo
gliśmy obdarować /dzięki spo
nsorowi/, innych zapraszamy po 
Nowym Roku do naszej redak
cji po odbiór wymarzonych pre
zentów. Święty Mikołaj posta
nowił bowiem wyróżnić rów
nież:
Małgorzatę Piełka, ul. Żelazna 
38; Maję Sentycz, ul. Sobieskiego

9GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Noc wigilijna to noc cudów. Od da
wien dawna wierzono, że w ten wyjątko
wy wieczór zwierzęta przemawiają ludz
kim głosem. Ale nie wszystkie. Te tylko, 
które były przy Żłobku. “Konie, zważyw
szy na ich niegdysiejszą nieobecność przy 
żłobku” - pisze Józef Szczypka w książ
ce Kalendarz Polski - traktowano jak co 
dnia. Natomiast bydło raczono po chrze
ścijańsku opłatkiem i resztkami z wigilij
nego stołu. Zwierzęce rozmowy zaczy
nały się o północy. Uważano, że mowa 
krów czy owiec może być słyszana tylko 
przez tych, co nigdy nie popełnili grze
chu /ale gdzie takich szukać?/ Z czasem 
przyznano prawo głosu innym zwierzę
tom, szczególnie tym domowym - psom, 
kotom. Któż nie pamięta rodzicielskich 
zapewnień, że w wigilijną noc nasze Azo
ry, Muszki czy Kubusie poskarżą się na 
zbyt krótkie spacery, całodzienną samot
ność w pustym domu.

W przededniu cudownej nocy wyobra
ziliśmy sobie wigilijny sejmik wszystkich 
zwierząt, debatę na temat ich najboleśniej
szych problemów u progu XXI wieku, w 
owładniętym ideą ekologii świecie. Oto 
relacja:

Zagajenie - Lew
Już w czasach prehistorycznych zwie

rzęta wywierały ogromny wpływ na ży
cie człowieka. W epoce przesądów i czar
nej magii symbolizowały siły dobra i zła, 
które próbowano przebłagać magiczny
mi obrzędami. Mieszkańcy jaskiń byli 
myśliwymi, ale traktowali swoją zwierzy
nę z szacunkiem. Bawół, mamut czy no
sorożec włochaty byli przeciwnikami, z 
którymi należało się liczyć, które prze
wyższały człowieka siłą mięśni, szybko
ścią, słuchem, węchem. W praw dzie 
oprócz zwierząt świętych, totemicznych, 
resztę traktowano jak nic nie warte, ale 
jak na początki ludzkich dziejów było to 
dużo.

Największą rolę w życiu ludzi odgry
wały zwierzęta w starożytnym Egipcie. 
Egipcjan wprost fascynował świat zwie
rząt - od żuków gnojaków przez hipopo
tamy, lamparty, żaby. Próbowali je chwy
tać, oswajać, udomawiać, uznawali je za 
istoty bliskie człowiekowi. W sztuce i 
religii starożytnego Egiptu zaskakuje 
mnogość bóstw wyobrażanych pod po
stacią zwierząt. Ale, znów, uznając jedne 
zwierzęta za święte, inne traktowano bru
talnie.

Późniejsze stulecia zdegradowały zwie
rzęta do poziomu “bezdusznych bydląt”. 
Upowszechniająca się religia chrześcijań
ska zmieniła relacje między człowiekiem 
a światem zwierząt. Nowy porządek świa
ta umieścił człowieka ponad wszystkimi 
innymi gatunkami. Zgodnie z doktryną 
chrześcijańską tylko człowiek posiada 
nieśmiertelną duszę. Zabijanie istot “bez
dusznych” nie mogło być grzechem. Prze
grała postawa świętego Franciszka zAsy
żu, który traktował zwierzęta jako “braci 
mniejszych”. Zwyciężył pogląd o domi
nującej roli człowieka w świecie przyro
dy.

Dopiero w XIX wieku trochę zmienił 
się sposób ludzkiego myślenia. Wtedy też 
powstały pierwsze organizacje ochrony 
zwierząt. Kościół odnosił się na ogół wro
go do nowych idei, a papież Pius IX 
odmówił nawet wydania zgody na otwar
cie w Rzymie ośrodka opieki nad zwie
rzętami.

Dziś jesteśmy świadkami zmiany ów
czesnego sposobu myślenia, choć nadal 
wśród ludzi zakorzenione głęboko są 
poglądy i postawy godne potępienia. 
Wciąż aktualne jest pytanie: miłosierdzie 
dla wszystkich żywych istot czy totalna 
wyższość “nagiej małpy”?

Wszyscy musimy jeść - Krowa
W przyrodzie występują zarówno orga

nizmy mięsożerne jak i roślinożerne - jed
ne nie mogą się obejść bez drugich. Gdy
by drapieżniki nie regulowały liczebno
ści roślinożernych, rozród tych ostatnich 
doprowadziłby do dewastacji roślinności 
na ziemi. Gdyby zaś zabrakło zwierząt 
roślinożernych, żywiące się nimi drapież
niki wyzdychałyby z głodu. Podział zwie
rząt na lepsze, gorsze, mniej lub bardziej 
potrzebne jest bezsensowny - wszystkie 
muszą istnieć dla zachowania równowa
gi w przyrodzie.

Gatunek ludzki potrzebuje do życia diety

diety, której mięso jest ważnym składni
kiem. I nie ma nic moralnie naganne
go w zabijaniu zwierząt, których mię
so potrzebne jest ludziom do życia. 
Naganny może być sposób w jaki zwie
rzęta te są traktowane przed śmiercią, 
sposób w jaki są zabijane. Nic nie uspra
wiedliwia bólu, cierpienia ani skazywa
nia na żałosną wegetację zwierząt, które 
dostarczają nam pokarmu. Pomyślcie o 
farmach przemysłowych, gdzie tysiące 
świń spędza całe swoje życie w małych 
boksach, w których mogą tylko stać lub 
leżeć na betonowej posadzce, o tuczar
niach indyków i gęsi, o kurach - nioskach 
spędzających jedyne 70 tygodni życia na 
powierzchni mniejszej niż kartka papie
ru maszynowego, z przyciętym dziobem 
- bo hodowane w takich warunkach stają 
się agresywne. Pomyślcie o tak często 
poruszanym przez media problemie transportu

transportu zwierząt - stłoczonych w TIR-ach, 
niepojonych, rannych, z których wiele nie 
doczekuje “przeznaczonej” im śmierci 
przez rzeźnika.

Kupując w supermarketach elegancko 
porcjowane mięso, plasterkowaną szyn
kę nie traktujcie tych produktów jak ab
strakcji, przypomnijcie sobie jak  ono 
wyglądało na początku. Gdyby każdy 
człowiek sam musiał zabijać, oprawiać i 
ćwiartować krowę, liczba wegetarian z 
pewnością znacznie by wzrosła.

A propos wegetarianizmu. Motywy 
przechodzenia na dietę wegetariańską są 
różne. Dla jednych to nakaz religijny / 
buddyzm/. Dla innych część życiowej fi
lozofii wymagającej umartwiania. Wielu 
ludzi rezygnuje z jadania mięsa by nie 
przykładać ręki do zabijania zwierząt. I 
choć naukowcy ostrzegają, że czysto ro
ślinna dieta, nawet najstaranniej zbilan
sowana nie zapewnia wszystkich niezbęd
nych witamin i składników - rozumni lu
dzie dokonują wyboru. Problem powsta
je wtedy, gdy wegetarianie posiadają koty 
lub psy i im także serwują bezmięsną die
tę, wyrządzając im ogromną krzywdę. 
Koty i psy zupełnie pozbawione mięsa 
chorują i w następstwie giną. W ten spo
sób wegetarianie w imię obrony jednych 
zwierząt nakłaniają do okrucieństwa wo
bec innych.

Futra - Norka
Mięso nie jest jedynym produktem po

zyskiwanym ze zwierząt. Przez całe stu
lecia człowiek polował na nie dla ich futer

 skór. Początkowo było to usprawie
dliwione, gdyż gatunek ludzki rozpo
wszechniał się także na terenach o nie 
sprzyjającym dla niego klimacie. Jednak 
Eskimosi zabijali tylko tyle zwierząt, ile 
potrzebowali na futra dla siebie. Ciężkie 
czasy dla zwierząt futerkowych zaczęły 
się dopiero wtedy, gdy zaczęto polować 
na nie z chęci zysku. Stalowe szczęki 
potrzasków chwytały zwierzę za nogę. 
Tak uwięzione, czekało w bólu i przera
żeniu całymi godzinami na przybycie tra
perów. Ci dobijali je  zwykle ciosami pa
łek, by nie uszkodzić futra. Ginęły więc 
w szczękach po to tylko, aby dostarczyć 
ludziom okryć, bez których mogli się 
przecież obyć.

Oczywiście nie chcemy uogólniać, że 
każda kobieta nosząca futro jest okrut
na i bezduszna. Większość nie rozumie 
tylko związku między tymi finalnymi 
produktami a cierpieniem zwierząt, 
które towarzyszyło ich uzyskaniu. Te
reny, na których działają “łowcy” leżą 
wszak daleko, poza zasięgiem ludzkie
go wzroku - a tym samym wyobraźni.

W latach dwudziestych naszego stule
cia sami handlarze futer przerażeni bar
barzyńskimi metodami ich pozyskiwania 
wpadli na pomysł fermowej hodowli 
zwierząt futerkowych. Uzasadniali to tro
ską o ich niewymowne męki przed śmier
cią. Prawdziwym powodem było jednak 
kurczenie się naturalnych źródeł skórek. 
Fermowa hodowla zwierząt futerkowych

nabierała coraz większego rozmachu, 
nabierając z czasem charakteru przemy
słowego.

Norki w stanie dzikim są drapieżnika
mi o dużej aktywności. Żyją pojedynczo 
w zasięgu terytorialnym do sześciu kilo
metrów. Na fermach trzyma się je w ma
łych klatkach - upychając w nich po kil
ka zwierząt. Wskutek tego zagęszczenia 
norki nabierają typowych nawyków zwie
rząt trzymanych w niewoli - są w stanie 
ciągłego stresu, samookaleczają się. Zaś 
hodowla w dużych, przestrzennych po
mieszczeniach jest nieekonomiczna.

W sytuacji gdy strzały do zwierząt 
uszkadzają ich skórki, chwytanie w po
trzask powoduje długie cierpienia, a trzy
manie w ciasnych klatkach chroniczny 
stres - proponujemy piękne i ciepłe futra 
sztuczne.

Na koniec pragniemy przypomnieć,

że buty, torebki i paski to też produkty 
“zwierzęce” - o czym zapominają czę
sto przeciwnicy naturalnych futer.

Cyrk - Słoń
Przez całe wieki zwierzęta dostarczały 

ludziom rozrywki na ulicach, jarmarkach, 
w teatrach i cyrkach. Małpka katarynia
rza i tańczący niedźwiedź bawiły widzów 
swoimi sztuczkami. Dziś na całym świe
cie zabiera się dzieci do cyrku, który 
wzbudza u małych widzów radość i za
chwyt, daje możliwość zobaczenia z bli
ska dzikich zwierząt. I choć pewnie wie
lu dorosłych ma moralne obiekcje co do 
metod tresury, wątpliwości te znikają gdy 
patrzą na roześmiane buzie swych po
ciech. Chyba dzięki dzieciom cyrkowe 
pokazy tresury zwierząt przetrwały, choć 
coraz powszechniejsze jest nowe podej
ście do tego problemu. Obecnie tresura 
zwierząt w cyrku spotyka się z szeroką 
krytyką. Jej przeciwnicy argumentują, że 
zwierzęta w cyrku są maltretowane, nau
czane brutalnymi metodami. Takie uogól
nienia często krzywdzą treserów, zwykle 
oddanych zwierzętom i swemu zawodo
wi. W tresurze zwierząt bowiem więcej 
osiągnąć można łagodnością, cierpliwo
ścią. Podstawowe zło cyrków polega na 
tym, że ukazują one zwierzęta w krzy
wym zwierciadle /np. król zwierząt - 
lew skacze przez obręcz, olbrzymi słoń 
zmuszany jest do ukłonów/ co utrudnia 
ludziom poznanie i zrozumienie ich 
właściwej natury, właściwych zacho
wań.

Ogrody zoologiczne - Małpa
Ogrody zoologiczne to nie wymysł 

współczesności. Król Azteków Montezu
ma był miłośnikiem zwierząt i jego ko
lekcji pilnowało aż 600 dozorców. Żywe

zwierzęta “kolekcjonowali” dawni wład
cy Chin. W Rzymie menażerie “dostar
czały” zwierząt na krwawe igrzyska. 
Pierwsze “nowożytne” ogrody zoologicz
ne - to ciasne klatki, gęsto okratowane i 
sterylnie czyste niczym więzienia lub 
noclegownie dla bezdomnych. A w nich 
znerwicowane, skrzywione psychicznie 
stworzenia. Tak było do połowy obecne
go stulecia. Dla mieszkańców miast - 
przed wynalezieniem filmu i telewizji - 
spacer do zoo był jedyną możliwością 
obejrzenia, wprawdzie nieszczęśliwych, 
ale wspaniałych stworzeń. Ogrody zoo
logiczne zaczęły tracić popularność wraz 
z rozwojem telewizji kolorowej, a co za 
tym szło - możliwością oglądania warto
ściowych filmów przyrodniczych.

Dziś dyrekcje nowoczesnych ogrodów 
zoologicznych starają się stworzyć swo
im pensjonariuszom warunki najbardziej

zbliżone do naturalnych - w takim zoo 
zwiedzający mogą się wiele nauczyć, 
mogą osiągnąć choćby minimalny kon
takt z dzikim zwierzęciem. Jednak za
ciekli fanatycy idei ochrony zwierząt 
twierdzą, że żadna forma ich niewolnic
twa nie jest usprawiedliwiona, zapomi
nając, że ogrody zoologiczne to źródło 
wiedzy nie tylko dla zwiedzających, ale 
także dla zoologów, weterynarzy.

Corrida - Byk
Ten typ widowiska ujawnia najciemniej

sze strony ludzkiej natury. Trudno pojąć, że 
fascynuje tak wielkie rzesze widzów, jest 
narodowym sportem w wielu krajach. W 
samej Hiszpanii odbywa się corocznie ok. 
1000 spektakli, w których ginie ok. 4500 
byków. Obrońcy obrosłej wieloletnią trady
cją rozrywki przekonują że ten układ nie 
jest tak nieludzki jakby się wydawało. Byk 
chowany do walki żyje cztery lub pięć lat, 
czyli dwa razy dłużej niż byk przeznaczony 
na opas. Przeżywa te lata w luksusowych 
warunkach, nie mając świadomości co go 
czeka. A kiedy znajdzie się już na arenie - 
jest podniecony jak żołnierz na polu bitwy i 
prawie nie czuje bólu z powodu zadawa
nych mu ciosów.

Nawet te argumenty nie mogą jednak 
usprawiedliwić euforii na twarzach wi
dzów. Może byk rzeczywiście nie cierpi 
aż tak bardzo, jak utrzymują fanatyczni 
obrońcy zwierząt. Negatywne skutki 
społeczne corridy polegają raczej na 
tym, że jej kibicom większą przyjem
ność sprawia oglądanie zwierzęcia 
umierającego niż żyjącego. Świadczy 
to, że wciąż żywy jest mit o wyższości 
człowieka nad naturą. A jeśli byk sym
bolizuje tu naturę - to wraz z jego śmier
cią ludzie gloryfikują jej zagładę.

W wigilijną noc

Oddajmy głos zwierzętom

Na Boże Narodzenie, weseli się wszystko stworzenie?
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Ryby - Karp
Zwierzęta wodne, może z wyjątkiem 

ssaków morskich, na ogół nie wzbudzają 
w ludziach współczucia. Szeroko akcep
towane jest wędkarstwo. Łapanie na ha
czyk małych ssaków czy ptaszków na 
pewno spotkałoby się z ostrym potępie
niem. Przeświadczenie, że ryby są mniej 
wrażliwe na ból niż zwierzęta ciepłokrwi
ste jest dalekie od prawdy. Zwierzęta 
wodne cierpią w milczeniu, a więc trud
no ocenić ludziom rozmiar ich bólu. Gdy
by ryby umiały krzyczeć, z pewnością 
łapanie ich na wędkę zostałoby ostro po
tępione. Pomyślcie o tym niewprawnie 
zabijając kupione “na wyrost” karpie.

Najbliższe człowiekowi - Pies, Kot
Trzymanie w domu oswajanych zwie

rząt nie jest wynalazkiem dzisiejszych 
czasów - to zwyczaj od dawna głęboko 
zakorzeniony we wspólnocie ludzkiej. 
Nawet bardzo zacofane plemiona oswa
jały i trzymały w domach zwierzęta dla 
przyjemności.

Zwierzęta pokojowe są efektem wielo
pokoleniowej pracy hodowlanej, w toku 
której zdołały maksymalnie przystosować 
się do ludzkiego trybu życia. Pies to zwie
rzę, z którym więzi człowieka są najstar
sze, to zwierzę wszechstronnie użytecz
ne - towarzysz i przyjaciel, przewodnik 
niewidomych, ratownik górski, poszuki
wacz uwięzionych pod gruzami, pasterz. 
Tyle dobra dając ludziom - bywają okrut
nie traktowane. Bite, katowane, porzuca
ne w lasach lub co gorsza tam przywią
zywane, poddawane różnorodnym “do
świadczeniom” rozwydrzonej młodzieży. 
Katalog zbrodni popełnianych na psach i 
kotach byłby opasłym tomem. W dra
styczność większości z nich trudno uwie
rzyć. W ten świąteczny czas darujmy so
bie szczegółowe opisy, choć z pewnością 
do tego problemu powrócimy.

Człowiek nie ma obowiązku posiada
nia w domu psa, kota, chomika, kanarka. 
Podjęta na “tak” decyzja powinna być 
dobrze przemyślana. Od chwili przygar
nięcia zwierzaka człowiek staje się zań 
całkowicie odpowiedzialny i powinien 
zapewnić mu odpowiednie warunki ży
cia. Pożywienie, legowisko, opiekę w 
chorobie, trochę serca i zrozumienie dla 
jego natury. W zamian otrzyma ogromne 
przywiązanie, wierność, wdzięczność i 
radość. Pamiętać należy, że jak wszyst
kie zwierzęta - tak i domowe - odczuwa
ją  ból, głód, zimno, lęk. Wyrzucone, od
dane tęsknią tak mocno, że często giną.

Podsumowanie
Ruch ochrony i obrony zwierząt przy

biera dziś na sile. Akcje, inicjatywy, ape
le. Tygodnie Ochrony i Dni Bez Futra. 
Emocje często biorą górę nad rozsąd
kiem. Zainteresowanie ekologów wzbu
dzają wąskie grupy zwierząt, najczęściej 
te rzadko spotykane czy budzące współ
czucie. I choć chwała i za to - nie tędy 
droga. By zmienił się los zwierząt gene
ralnemu przew artościowaniu ulec 
musi sposób myślenia ludzi. Człowiek 
musi uświadomić sobie, że należy do 
królestwa zwierząt, że jest częścią świa
ta przygody. Człowiek nie może żyć bez 
zwierząt i odwrotnie. Zwierzęta dają lu
dziom swą pracę, towarzystwo i pożywie
nie. Ludzie powinni zapewnić im mini
malny poziom egzystencji, likwidację 
zbędnych cierpień i życie w warunkach 
możliwie zgodnych z wymogami gatun
ku. Wszelkie przejawy okrucieństwa 
wobec zwierząt powinny być eliminowa
ne, nie wolno dopuścić do tego, by świat 
zwierząt powoli lecz systematycznie się 
kurczył.

Brutalność wobec zwierząt oznacza 
brutalne postępowanie także wobec 
ludzi. Kultura, którą cechuje współ
czucie dla zwierząt jest kulturą wraż
liwości w innych dziedzinach życia. 
Kultura świadoma pokrewieństwa ze 
zwierzętami jest kulturą szacunku dla 
własnych ludzkich korzeni. Niechaj 
więc ludzie często powtarzają sobie i 
swoim dzieciom słowa Alberta Schweit
zera: “Szacunek dla każdego życia jest 
elementarną i podstawową zasadą etyki 
i prawdziwego humanitaryzmu”.

Na podstawie książki 
“Nasza umowa ze zwierzętami” 

Desmonda Morrisa 
O pracowała: A leksandra Z ejer
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fujicolor PALCE LiZAC 
czyli kuchnia Joli
Choć Wigilia w niedzielę, radzę 

Paniom upiec karpia już w sobo
tę. Po co robić wszystko na ostat
nią chwilę. Sposób wypróbowa
ny a efekt znakomity. Upieczone 
kawałki ryby ułożyć na blasze pie
karnika i tam też je pozostawić. 
W  niedzielę, na godzinę przed wi
gilijną wieczerzą skropić ryby cy
tryną i na każdy kawałek położyć 
wiórki masła. Włączyć piekarnik 
i podgrzewać na wolnym ogniu. 
Ryba będzie "pulchna", soczysta. 
Nawet smażona na margarynie 
będzie pachniała i smakowała 
masłem.

Oprócz "obowiązkowego" kar
pia smażonego, polecam przygo
tować

karpia w galarecie 
w babkowej formie 

- z kominkiem
Z głów i ogonów ryb, 1 szklan

ki białego wytrawnego wina, se
leru, pietruszki ugotować wywar. 
Dodać pieprzu, ziela angielskie
go, liść laurowy. Do chłodnego 
wywaru włożyć kawałki karpia. 
Gotować 15 minut. Gdy ostygnie 
- kawałki ryby wyjąć, wybrać 
większe ości i włożyć do formy na 
babkę. Do chłodnego wywaru 
dodać surowe białka z 2 jajek. 
Ubijając trzepaczką doprowadzić 
do wrzenia. Przelać przez sito wy
łożone gazą - wywar musi być kla
rowny. Przyrządzić galaretkę - na 
1 litr wywaru 2 czubate łyżki że
latyny i zalać nią rybę przybraną 
groszkiem, jajkiem, cytryną. Gdy 
zastygnie wykładamy na duży, 
płaski talerz wkładając do środka 
pęczek zielonej pietruszki.

Do ryby w galarecie proponuję 
sos tatarski czyli majonez wymie
szany z drobno pokrojonymi kor
niszonami, marynowanymi grzyb
kami i odrobiną śmietany. Dopra
wiamy maggi, cukrem, sokiem z 
cytryny.

Gdyby okazało się, że zamknięte 
w puszkach pierniki / przepis w nr 
z 8.12.95/ "zniknęły", mam pro
sty przepis na

bardzo dobry piernik, 
który można podać, jak tylko wy
stygnie:
1/2 kostki margaryny 
1 szklanka cukru 
1/2 słoika miodu sztucznego 
1 szklanka bardzo mocnej kawy
Wszystko to zagotować w garn

ku. Gdy masa wystygnie dodać 3 
szklanki mąki, 3 jajka i 1 łyżecz
kę sody oczyszczonej. Koniecznie 
dużo bakalii i przyprawę do pier
nika. Dokładnie wymieszać. Wy
łożyć do "keksówek" i piec w śre
dniej temperaturze ok. godziny. 
Oblać polewą czekoladową.

Życzę Paniom Wesołych, Spo
kojnych Świąt - w gronie najbliż
szych, przy stole pełnym smako
witych dań. Wszystkiego dobre
go

Jola

„GAZETA*, 
RYBNICKA
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Zdjęcie 
z albumu czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opubli
kowaniu zwrócimy.
/Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w mie
siącu autora najsympatyczniejszego lub najbardziej ”odjazdowe
go” zdjęcia firma ”EKSPRES FUJI”, Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi 
bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Był raz bal...
Nie musi być koniecznie 

bal, może również być pry
watka... Obojętnie jednak 
gdzie się będziemy bawić w 
Sylwestra czy później w kar
nawale, wiemy już doskona
le w czym. Po prostu  w 
czymś czarnym. Bo chociaż 
moda ponoć jest demokra
tyczna, jeżeli chodzi o wie
czór, panuje dyktatura czer
ni. Zresztą jeżeli chodzi o 
kolor, to istnieją dość spore 
rozbieżności między tym co 
w żurnalach, a tym co się

BARAN  - 21.03. - 20.04. - Nadchodzący rok potwierdzi, że jeżeli czegoś 
bardzo chcesz, potrafisz to osiągnąć. Pragnienie zwycięstwa szalenie Cię 
determinuje i podpowiada słuszne decyzje. Będą one dotyczyć przede wszyst
kim sfery uczuciowej. Mimo racjonalnego do niej podejścia czekają Cię praw
dziwie romantyczne chwile.
BYK  - 21.04. - 20.05. - Doskonała organizacja życia pozwoli Ci w nowym 
roku osiągnąć szczyty. Twoje zamiary są na miarę Twoich ambicji i nic, na
wet niezbyt udany interes gdzieś w połowie roku, nie będzie w stanie zaszko
dzić przedsięwzięciu. Tym razem Twój upór, dający się zazwyczaj we znaki 
wszystkim bliskim, będzie kluczem do sukcesu.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - W najbliższych miesiącach szukać będziesz 
przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. I nie zawiedziesz się. Ktoś, na 
kogo nie bardzo ju ż liczyłeś, okaże się silnym oparciem. W atmosferze zaufa
nia dasz z siebie wszystko, a pozytywne rezultaty nie dają na siebie czekać. 
RAK - 22.06. - 22.07. - Tylko otwarcie się na nowości będzie w stanie prze
rwać złą passę. Może to być nabycie nowej umiejętności, poznanie kręgu lu
dzi, którzy mają Ci coś nowego do zaproponowania. Jeżeli takie okazje w 
nadchodzącym roku się nadarzą, potraktuj je  poważnie, bo mogą one rady
kalnie zmienić Twoje życie.
LEW  - 23.07. - 23.08. - W nadchodzącym roku będziesz ciągle się z czymś 
zmagał. Najważniejszą walkę stoczysz z  samym sobą i swoimi naturalnymi 
skłonnościami uprzykszającymi Ci życie. W tej walce możesz liczyć na kilko
ro wiernych sprzymierzeńców i jeżeli tylko wykażesz konsekwencję, możesz 
już poczuć się zwycięzcą.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Jeżeli tylko utrzymasz własne zdanie i nie ule
gniesz wpływom otoczenia, zrealizujesz zaplanowane na 1996 r. zamierze
nia. Taka postawa zapewni Ci wiele wspaniałych przeżyć. Pomoże Ci wro
dzona ciekawość i pragnienie dotarcia do sedna każdej sprawy. Twoja umie
jętność widzenia spraw we właściwych proporcjach sprawi, że ściągniesz na 
ziemię tych co bujają w obłokach.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nowy 1996 rok upłynie Ci na dociekaniu prawdy, a 
kiedy ju ż do niej dotrzesz - na cieszeniu się efektami zbudowanej na niej rze
czywistości. Będziesz ją  dzielić z innymi i to przyniesie Ci tym większą saty
sfakcję.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - W nowym roku wiele czasu spędzisz poza 
domem. Będą zarówno wyjazdy służbowe, jak  czysto turystyczne. Pierwsze 
wzbudzać będą nieukrywaną niechęć współpracowników, bo będą musieli 
Twoje obowiązki wziąć na swoje barki, zaś te drugie - rodziny, bo dość ego
istycznie będziesz wyjeżdżał sam. Generalnie jednak bilans tych wojaży bę
dzie pozytywny.
STRZELEC 23.11. - 21.12. - To będzie szalony rok! Okoliczności będą się 
zmieniać jak  w kalejdoskopie. Czas harmonii przeplatał się będzie z dniami 
pełnymi nerwowej, choć twórczej atmosfery. Z opresji wyjdziecie cało pod  
warunkiem szacunku do czasu i najbliższych.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Jeżeli tylko Ty sam zaakceptujesz swoje, 
choć wymuszone przez okoliczności, poczynania, zaakceptują je  też inni. By 
przekonać swoich partnerów do Twoich sposobów rozwiązania problemu 
będziesz musiał przez cały rok wykazywać się żelazną konsekwencją i nie zba
czać z obranej drogi ani na krok. Już po półroczu zaczniesz odczuwać skutki 
tych działań.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Przez cały rok szukał będziesz okazji by wyrwać 
się z szarej rzeczywistości. A nie zabraknie Ci do tego okazji, bo pozbędziesz 
się większości obowiązków, które mogłyby ściągać Cię od czasu do czasu na 
ziemię. Na szczęście z daleka czuwać będzie nad tobą osoba, która, we wła
snym zresztą interesie, zapewni Ci w miarę miękkie lądowanie.
RYBY - 20.02. - 20.03. - To będzie bardzo aktywny rok. Z tygodnia na tydzień 
dziać się będzie coś nowego, a nieprzewidywalnego, tak że po paru miesią
cach poczujesz przesyt nowinek. Ale w samą porę przyjdzie wytchnienie, że
byś mógł złapać drugi oddech.

nosi. Modne Fran
cuzki chodzą w 
czerni, również na 
ulicy, podobnie 
modne Japonki, 
choć projektanci z 
uporem zalecają 
jako kolor wiodą
cy czerwień. Zga
dzają się jednak z 
“ulicą” jeżeli cho
dzi o wieczór. Jest 
więc czarno, czar
no, czarno... Wie
czorowe kreacje 
różnią się najczę
ściej długością: 
mini nie jest już w 
a w a n g a r d z i e ,  
choć oczywiście 
kto nogi ma, to 
pokazuje. Najmo

dniejsza długość to zakryte 
kolano. Różnice pojawiają się 
również w ilości odkrytego 
ciała - im więcej, tym lepiej. 
Ale jeżeli chodzi o te ostatnie, 
wy dziewczyny, najlepiej wie
cie co robić... Radosnych 
Świąt, i oby nigdy w nadcho
dzącym roku nie musiały pa
dać słowa: ja nie mam co na 
siebie włożyć...

Wróżka

Dziś ostatni fragment ostatniej w tym 
roku łamigłówki. Kto z poprzednich trzech 
numerów "GR" wyciął pozostałe części 
układanki, może wygrać 20 zł. Wystarczy 
tylko całość przysłać do redakcji lub wrzu
cić do którejś z naszych "żółtych skrzynek" 
w terminie do 10 stycznia 1996 roku. Wśród 
autorów prawidłowych rozwiązań rozlosu
jemy dwie nagrody!

Pod znakami zodiaku

Fatałachy z naszej szafy

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Dziewczyna-choinka... Zdj.: M.L.

r y b n i c k i e  p u z z l er y b n i c k i e  p u z z l e  

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

tel./fax 28-825 
biuro  czynne 9 00 -  1700



Sztuka łączy
To, że “sztuka łączy” potwierdził pre

zes jednej z hamburskich spółdzielni 
mieszkaniowych Reinhard Marx orga
nizator i inicjator wystawy rybnickich 
plastyków w Hamburgu. Pobyt prezesa 
w Rybniku, obecność na wernisażu wy
stawy koła ZPAP “Pejzaż i Ekologia ” 
w Rybnickim Muzeum, zaowocowało 
założeniem filii niemieckiego przedsię
biorstwa w Rybniku, a także nawiąza
niem bliższej znajomości z artystami 
rybnickim i. A rtyści, k tórych prace

spodobały się najbardziej, zostali zapro
szeni do wystawienia swoich prac.

R. Marx zwiedzał okolice Rybnika, 
zawitał również do Muzeum w Wodzi
sławiu Śl., gdzie miał okazję obejrzeć 
wystawę malarki nieprofesjonalnej Elż
biety Niedzieli - Siejny, którą również 
zaprosił z pracami do Hamburga.

Tak więc pięcioro artystów: Elżbieta 
Niedziela-Siejna, Jan Karwot, Zbi
gniew Mura, Krzysztof Dublewski, 
Maria Budny-Malczewska zaistniało

na początku grudnia na wernisażu wy
stawy pt. “Kunst verbindet”, w pięknej 
auli Margaretha-Rothe-Gymnasium.

Zgromadzonych na wernisażu gości 
powitał Konsul Generalny RP w Ham
burgu dr Stanisław Cieśla, oraz ze stro
ny gospodarzy Reinhard Marx oraz dy
rektor gimnazjum, w którym wystawa 
miała miejsce.

W montażu wystawy pomagali przed
stawiciele firmy nas goszczącej, między 
innymi Gerhard Gettler i Jacek Lubas, 
zaś ze strony polskiej organizacją zaj
mował się K rzysztof Dublewski.

Trwająca trzy dni wystawa cieszyła się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców 
dzielnicy, którzy zakupili wiele obrazów 
i rzeźb ceramicznych. Cała ekspozycja 
prezentowała się interesująco. Jej głów
ną zaletą była rozmaitość prac tak pod 
względem tematycznym, jak i technicz
nym - od rysunków, akwarel, monoty
pii, obrazów olejnych na papierze i płót
nie, po rzeźby ceramiczne.

Dowodem zainteresowania będzie 
druga wystawa w innej dzielnicy mia
sta, k tórą z przyjemnością zrealizujemy. 
Tym bardziej, że z tak wspaniałą gościn
nością, życzliwością i zainteresowaniem 
sztuką nieczęsto w dzisiejszych czasach 
można się spotkać. Mogę więc napisać, 
że “sztuka łączy” naprawdę. Pielęgnuj
my to, życzmy sobie tego wzajemnie na 
nowy 1996 rok.

M aria M alczewska

Koncert pośw ięcony tw órczości 
Jana Langosza

Z  z ie m i w ło s k ie jN azyw am  
się B ond...
- Nazywam się Bond. James Bond. Już 

26 grudnia polska, a jednocześnie ryb
nicka w kinie Premierowym TZR, pre
miera kolejnego filmu o agencie Jej 
Królewskiej Mości, który tak właśnie się 
z nami przywita. Dotąd mieliśmy oka
zję oglądać go na kasetach wideo lub 
na ekranie telewizora, a i to od niedawn

a. Teraz w filmie “Goldeneye ” Bonda 
zagrał irlandzki aktor Pierce Brosnan, 
znany m.in. z “Czwartego protokołu ”, 
“Kosiarza umysłów " i serialu “W 80 dni 
dookoła świata”. Aktor będzie musiał 
sprostać takim m.in. poprzednikom jak 
Sean Connery czy Roger Moore. Nas 
najbardziej interesuje jak poradzi sobie 
w roli dziewczyny Bonda Izabella Sko
rupko, piękna Polka rodem z Białego
stoku.

Seanse “Goldeneye” w rybnickim  
Kinie Premierowym: 26 i 27.12 - godz. 
17.00, 19.15; 28.12 - godz. 17.00 i 
19.30; 30.12, od 1.01 do 7.01.96 - godz. 
17.00 i 19.15.

Jeszcze w starym roku w piątek 29 
grudnia o godz. 18.00 w Teatrze Zie
mi Rybnickiej odbędzie się koncert 
poświęcony twórczości kompozytor
skiej profesora Jana Langosza 
z Włoch. Koncert będzie podsumowa
niem całokształtu działalności arty
stycznej kompozytora. W podzięce 
artyście zostanie wręczona Srebrna 
Odznaka Honorowa Polskiego Związ
ku Chórów i Orkiestr II stopnia, przy
znana przez Zarząd Główny PZChiO 
w Warszawie.

Jan Langosz urodził się 13 maja 1923 
r. w Węgrach k/Opola. Obok normalnej 
nauki w szkole pobierał lekcje muzyki, 
a w niemieckim konserwatorium opła
cał naukę dyrygentury oraz gry na orga
nach. Po wybuchu II wojny światowej 
młody Langosz wraca do swej rodzin
nej wsi. W czasie wojny dzielił los wie
lu Ślązaków, których zawierucha wojen
na porozrzucała po Europie. Jan Lan
gosz znalazł się we Włoszech. Stamtąd 
jako ochotnik trafił do II Korpusu Ar
mii Polskiej. Po zakończeniu wojny

osiedlił się we Włoszech na stałe. Swo
ją  karierę muzyczną rozpoczyna w Me
diolanie, gdzie zamieszkał w 1947 r. Od 
1957 r. dyrygował już własną orkiestrą 
radiową i nagrywał płyty.

Kilkanaście razy prowadził orkiestrę 
na słynnym festiw alu w San Remo, 
przez 6 lat dyryguje orkiestrą w Barce
lonie na “Festiwalu Mediteraneo”. Wy
stępuje też w Pradze i Wiedniu.

Lata spędzone w Mediolanie zaowo
cowały ogromną liczbą koncertów i na
grań płytowych oraz udziałem w wielu 
komisjach konkursowych, w tym “Ze
cchino d ’Oro”, a jego ideą było stwo
rzenie dziecięcego chóru. Od 1978 roku 
J. Langosz współpracuje z Polską. W 
ciągu kilkunastu lat dzięki jego działal
ności artyści włoscy pojaw iają się w 
Polsce; Polacy koncertują we Włoszech. 
Cechy charakteru J. Langosza, jego upór 
i dążenie do osiągnięcia celu może i po
winno być przykładem dla naszej ślą
skiej muzycznej młodzieży. Prof. Jan 
Langosz cały swój dorobek kompozy
torski postanowił przekazać PZChiO.

"Za  kolędę dziękujemy ”
Z przyjemnością odnotowujemy ko

lejną pozycję poświęconą kulturze i tra
dycji naszego regionu. Autorką książki 
“Kolędy górnośląskie. Wybór źródeł i 
opracowanie "jest Krystyna Turek - te
oretyk muzyki, folklorystka, pracownik 
naukowy filii Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie.

“Kolędy należą do najżywotniejszych 
pieśni w polskiej kulturze religijnej i 
społeczno-obyczajowej. Od średniowie
cza aż po dzień dzisiejszy wybrzmiewa
ją  uroczystym i pięknym tonem w świą
tyniach, przy żłóbku, podczas wigilij
nych spotkań rodzinnych. Czas śpiewa
nia kolęd jest ściśle określony, obejmu
je  dzień Wigilii i trwa do święta Matki 
Boskiej Gromnicznej, ale najmocniej 
wiąże się z pradawnym zwyczajem cho
dzenia “po kolędzie ” w okresie Godów, 
który wyznaczają: Boże Narodzenie - 
Nowy Rok oraz święto Trzech Króli ” - 
pisze autorka we wprowadzeniu.

Nazwa kolęda pochodzi od łacińskie
go słowa calandae /w kalendarzu juliańskim

juliańskim: pierwszy dzień miesiąca/. Pier
wotna więc nazwa kolędy oznaczała 
noworoczną pieśń życzącą, winszującą 
- pomyślności, urodzaju na następny 
rok. Tego typu kolędy należą do najstar
szych przykładów pieśni ludowych w 
literaturze polskiej. We współczesnym 
rozum ieniu  kolęda oznacza przede 
wszystkim pieśń związaną tematycznie 
z narodzinami Chrystusa. Warto dodać, 
że większość utworów należy do twór
czości anonimowej, ludowej. Przekazy
wane z pokolenia na pokolenie, pielę
gnowane i zapisywane przez badaczy 
kultury śląskiej - należą kolędy do pie
śni powszechnie znanych każdemu od 
dzieciństwa.

Zebrane przez Krystynę Turek kolę
dy zostały podzielone na dwa działy. 
Pierwszy przedstawia kolędy życzące, 
winszujące, noworoczne, stanowiące

repertuar kolędników obchodzących ślą
skie domy. Druga część zbioru to kolę
dy bożonarodzeniowe przedstawiające 
wydarzenia nocy betlejemskiej. Jest też 
kilka pieśni upamiętniających Trzech 
Króli.

Do każdej kolędy dołączony jest za
pis nutowy. Dokładnie określona jest 
miejscowość czy region, z którego pieśń 
pochodzi. Znajdujemy w zbiorze kolę
dy znane, śpiewane w każdym niemal 
domu, i takie, których możemy się nau
czyć.

Sięgnijmy więc - zaprasza autorka - 
“do tych pięknych tekstów i melodii, pa
miątek naszego beztroskiego dzieciń
stwa, sięgnijmy do utrwalonej przez 
wielu spuścizny naszych ojców, do waż
nych świadectw naszej tożsamości. 
Trudno wyobrazić sobie polskie Boże 
Narodzenie bez kolęd”. / azZ

Rybnickie stajenki

Przerywamy nasz cykl “Piękno siedzi 
w szczegółach”, by zaprezentować sta
jenki, jakie w nadchodzący bożonaro
dzeniowy czas pojawią się na terenie 
naszego miasta. Od następnego, stycz
niowego numeru przedstawiać będzie
my głównie stajenki z kościołów. Dzisiaj

dzisiaj natomiast prezentujemy zdjęcie z 
przygotowań do ustawiania stajenki w 
IV LO w Rybniku - Chwałowicach. W 
szkole tej już od ubiegłego roku stawia
na jest ta świąteczna dekoracja na kory
tarzu na pierwszym piętrze, którą przy
gotowuje klasa 3 “a”.

Dziecięcy wernisaż
W hallu Miejskiej Bibliotece Publicz

nej im. Konstantego Prusa w Rybniku 
oglądać można wystawę malarstwa i 

grafiki Zosi, Dorotki i Zuzi Hajduk z 
Zebrzydowic.

Na wystawie zgromadzono ponad 30 
prac malarskich /tempery/ i graficznych 
/linoryty/ utalentowanych sióstr w wieku

wieku - odpowiednio 6, 8 i 10 lat. Są one 
dowożone przez rodziców z Zebrzydo
wic do Rybnika na zajęcia plastyczne w 
Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 w 
Rybniku w szkole nr 31 prowadzone 
przez Barbarę i Mariana Raków.

Dorotka chce w przyszłości zostać ar
tystką malarką a Zosia i Zuzia są jeszcze 

niezdecydowane. Sio
stry brały już udział w 
wielu wystawach twór
czości dziecięcej. W 
tym roku wezmą po raz 
trzeci udział w “Auk
cji prac plastycznych 
W ielkiej O rkiestry  
Św iątecznej Pom o
cy”.

Wystawa czynna jest 
od 18 grudnia 1995 r. i 
potrwa do końca stycz
nia 1996 r.

Linoryt 8-letniej Dorotki Hajduk

Kina
“APOLLO”

22 - 23 GRUDNIA, 17.00,19.00 - “9 MIE
SIĘCY” /USA/; 24 - 25 grudnia kino nie
czynne; 26 grudnia, 15.00, 16.30 - “PO
CAHONTAS” /USA/, 18.00 - “9 MIESIĘ
CY”; 27 - 30 grudnia, 16.15, “POCAHON
TAS” /USA/, 18.0,20.00 - “9 MIESIĘCY” 
/USA/

DKF “EKRAN” przy TZR 
28 grudnia, 19.30 - IMPREZA Z NIESPO
DZIANKAMI W DNIU 100-LECIA 
KINA ŚWIATOWEGO oraz PROJEKCJA 
SPECJALNA, wstęp za karnetami 

“PREMIEROWE” przy TZR
26 - 27 grudnia, 17.00,19.15; 28 grudnia, 
17.00,19.30; 30 grudnia, 17.00,19.15; 1 - 
7 stycznia, 17.00,19.15 - “GOLDENEYE 
007” /USA/, cena 5,00 zł

“ZEFIR” - Boguszowice
27 - 29 grudnia, 17.00,19.00 - “OPERA
CJA SŁOŃ” /USA/

Teatr Ziemi Rybnickiej 
29 grudnia, 18.00 - KONCERT poświę
cony twórczości kompozytorskiej prof. Jana 
Langosza z Włoch, wystąpią: Chór im. A. 
Mickiewicza z Rybnika, Orkiestra Kamer
alna PSM w Rybniku, Miejska Orkiestra 

Dęta z Rybnika, dyrygują: Jiri Sindel, Ma
rian Wolny, cena 4,00 zł

Rynek
Noc z 24 na 25 grudnia, ok. 1.30, PO
PASTERKOW E KOLĘDOW ANIE, 
m.in. pokaz ogni sztucznych 
Noc z 31 grudnia na 1 stycznia,23.00 
- 2.00, WITAMY NOWY ROK 1996, 
wytąpi m. in. zespół Mona Lisa, pro
wadzenie Arkadiusz Dera i Jerzy Filar 

Klub “Energetyk”
27 grudnia, 17.00 - ŚWIĄTECZNY 
TURNIEJ SZACHOWY 
Dla dzieci i młodzieży 
22 grudnia, 14.00 - Konkurs kompu
terowy; 17.00 - Konkurs plastyczny 
“Boże Narodzenie”; 27 grudnia, godz. 
17.00 - SYLWESTROWA FRYZU
RIADA, 18.00 - MINILISTA PRZE
BOJÓW

Muzeum - Stary Ratusz
Wystawy stałe “RYBNIK-MOJE MIA
STO” oraz “CECHY RZEMIEŚLNI
CZE W M IA ST A C H  G Ó R N E G O  
ŚLĄSKA”, czynne /z wyj. poniedział
ków/ od 10.00 do 14.00, w środy od 
10.00 do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/ 

Teatr Ziemi Rybnickiej 
Malarstwo JANA ŚLIŻEWSKIEGO - 
członka ZM TN “OBLICZA”

/gw/

12 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Polscy artyści i niemieccy gospodarze na otwarciu wernisażu

Polska i rybnicka premiera 
“Goldeneye”

Koncerty
Wystawy

Imprezy



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Ja, karp  

św ią teczn y

Ja, karp świąteczny, je stem
jestem słodkow odną i roślinożer
n ą  rybą, która znana jes t w Eu
ropie od starożytnych czasów . 
Znali mnie ju ż  Rzymianie i na
zywali “Carpa” . Moje imię brzmi 
podobnie we w szystk ich  ję z y
kach rom ańskich, w języku nie
mieckim i w językach słow iań
skich. Zostałbym  najpraw dopo
dobniej rybą zwyczajną, bez pra
w a św ią teczn eg o  p rzy w ile ju , 
gdyby nie chrześcijaństw o. Pod
czas Adwentu nie jadano mięsa, 
ryby były więc w tym czasie jed
nym z dań dopuszczanych przez 
kościelne prawo. Tak zatem pod
czas wigilijnej wieczerzy zamiast 
tłustej gęsi czy wielkiego indyka 
na stale znalazłem  się ja , św ią
teczny karp.

Ja, karp świąteczny, je -
jestem rybą popularną w całej Pol
sce, ale tradycja jedzenia mnie na 
święta starsza je s t na Śląsku. Na 
nasze bow iem  ziem ie zwyczaj 
jedzenia mnie przyszedł z Moraw 
i Czech, gdzie zresztą również na

Boże N arodzenie je  się karpia nazy
w anego tam “kapr” . I w łaśnie pod 
w pływem  języka czeskiego nazyw a 
się nas w gwarze śląskiej “kapram i” . 
W średniow ieczu karpie były bardzo 
poszukiw aną rybą i hodowano nas w 
wielu stawach. Takie zagłębie hodow
li ryb znajdow ało się między innymi 
rów nież na Górnym Śląsku i ciągnę

ło się od O święcim ia, przez 
G o cza łk o w ice , P szczy n ę , 
Ż ory  aż  po R ybn ik . N ie 
którzy m ów ią nawet, że ryba 
w idniejąca w herbie Rybni
ka to ja . Tak jednak nie jest, 
a ja , karp świąteczny, bardzo 
tego żałuję...

Ja, karp świąteczny,
pow inienem  być kupiony na 
kilka dni przed świętami, i to 
żywy, a nie w postaci filetów 
czy zam rożonych  p ła tów . 
N astęp n ie  na leży  m nie w 
domu wpuścić do wanny peł
nej wody. Teraz można się 
m ną cieszyć. U w ielbiają to 
dzieci, które w tych dniach 
baw ią się ze mną, puszcza
jąc na wodzie plastikowe sta
teczki, bądź rzucając mi do 
wody różne swoje zabawki. 
N iek tó re  naw et popycha ją  
mnie w arzechą bądź patyka
mi. Zabawa ta wygląda oczy
w iście na m ęczenie karpia, 
ale ja , karp św iąteczny, bę
dąc świadom w ażności uro
ków dzieciństwa i dla dobre-

j a, karp świąteczny, będąc w pełni władz umysło
wych, a także z pełną odpowiedzialnością za udaną 
wigilijną wieczerzę i mając świadomość wagi czasu 

Świąt Bożego Narodzenia 1995 roku, pragnę niniejszym 
testamentem wyrazić swoją ostatnią wolę!

sztandar polski

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
od 22 do 31 grudnia 1925 donosiły

Wesołych Świąt
Życzymy sobie nawzajem wszyscy trady
cyjnym zwyczajem. Czyni to także Redak
cja i Wydawnictwo pisma naszego. Ciężkie 
czasy napełniają troską dziś każdego. Za
pomnijmy wedle sił o troskach dnia codzien
nego w dzień Bożego Narodzenia. Niechaj 
błogi nastrój świąt tych ukoi serca i wzmoc
ni dusze do dalszej pracy dla lepszego jutra!

Teatr Polski w Rybniku 
W niedzielę, dnia 27 grudnia, o godz. 7.30 
wieczorem na sali Hotelu “Świerklaniec” 
odegrają artyści Teatru Polskiego w Kato
wicach sztukę w 4 odsłonach Karola Dic
kensa pt.: “Świerszcz za kominem”. Reży
ser: Roman Tański. Z chwilą rozpoczęcia 
przedstawienia nikt ze spóźniających się na 
salę wpuszczony nie będzie.
- Drożyzna ryb przed świętami zmusiła nie
stety wielu do obycia się bez tradycyjnej ryby 
przy wieczerzy wigilijnej.

Ogłoszenia
Podjęcie się pracy komisarza spisowego, to 
spełnienie obywatelskiego obowiązku. 
Wojna zwiększyła liczbę kalek i sierot, roz
toczenie nad nimi należnej opieki jest ko
niecznością społeczną. Musimy wiedzieć, 
ile ich jest? Tylko spis ludności może nam 
to wykazać. Spis da nam odpowiedź na to 
pytanie. Czy straty wojenne w inwentarzu 
żywym zostały już wyrównane? Tylko spis 
da nam odpowiedź na to pytanie. Ilu jest 
bezrobotnych i jak przestawia się zastój w 
poszczególnych gałęziach przemysłu?
Spis ludności odpowie nam na to pytanie.

Doniesienie świąteczne 
W etablissemencie w “Polonji”
/właśc. J. Mandrysz/, Rybnik; 
w I święto od godz. 4-tej po poł. 
wzmocniony koncert festyn, 
za wolnym wstępem 
w 2 święto od godz. 4-tej po poł.

wielki koncert na sali 
Tow. Muzycznego, Dyr. Lamża 
w 3 święto od godz. 4-tej po poł. 
koncert salonowy za wolnym wstępem. 
Przecudna dekoracja  świąteczna
- kuchnią świąteczne napoje 
bez polowania na dolary
Jak najuprzejmie zaprasza Gospodarz. 

Wesoły Kącik
- Cóżeś taki strapiony?
- Jestem w kłopocie...
-No?
- Wystaw sobie, oświadczyłem się wczoraj 
po kolacji jednej z panien Ksińskich i nie 
mogę sobie przypomnieć - której.

Rozmaitości
Węgierski pretendent do tronu - 

podsuniętem dzieckiem chłopskiem.
Jeden z dzienników węgierskich, wyda

wanych w Jugosławji, doniósł w  tych dniach, 
że węgierski pretendent do tronu, wymie
niany często w ostatnich czasach arcyksią
żę Albrecht, nie jest właściwie synem arcy
księcia Fryderyka i arcyksiężnej Izabeli, lecz 
podsuniętem dzieckiem chłopskiem.
Gdy Albrecht przyszedł na świat, rodzice 
jego mieli już lat 41 i przedtem już urodziło 
im się sześć córek. Gdy przyszło na świat 
siódme dziecko, również płci żeńskiej, to 
para arcyksięcia żywiła obawę, że wskutek 
wymarcia linji męskiej olbrzymi majątek nie 
przypadnie dynastji Habsburgów.
Wskutek tego siódma córka wymieniona 
została na chłopca z rodziny włościańskiej, 
a tym chłopcem jest właśnie obecny preten
dent do tronu węgierskiego, rzekomy arcy
książę Albrecht. Dziennik wspomniany do
nosi, że w Preszburgu, gdzie Albrecht przy
szedł na świat znajduje się dziś jeszcze chłop
ką posiadająca pieluszki, w których jej przy
niesiono córeczkę pary arcyksiążęcej. 

Majątki z napiwków.

Jeżeli wierzyć poufnym informacjom, 
udzielonym przez pewnego urzędnika po
datkowego sprawozdawcy dziennika pary
skiego “Liberte”, Paryż jest prawdziwym 
rajem dla biorących napiwki. Tak naprzy
kład - jak oświadcza urzędnik powyższy - 
w jednym z salonów fryzjerskich przy Rue 
de la Paix pracujący tam fryzjer damski po
dał dochód swój z napiwków na 120 tysię
cy franków rocznie. W jednej znów z bar
dzo uczęszczanych restauracji na Montmar
tre jeden z kelnerów zeznał przy wymiarze 
podatku dochodowego, że zarabia z napiw
ków 50 tysięcy franków rocznie, a ponie
waż żyje oszczędnie, mógł więc z napiw
ków kupić sobie dom pokaźny. Na pytanie, 
dlaczego, zarabiając tyle, nie kupi sobie re
stauracji, w której pracuje, aby stać się jej 
właścicielem, kelner oświadczył szczerze, 
że nie jest głupi, zarabia bowiem daleko 
więcej, niż jego pryncypał, nie ponosząc 
przytem żadnego ryzyka.

Co znaleziono w grobowcu 
Tutankhamena?

Komunikat urzędowy władz egipskich o 
otwarciu trumny, zawierającej mumję fara
ona Tutankhameną donosi, że mumję zba
dano na miejscu  gdyż okazało się niemoż
liwe wyjąć ją  z trumny bez uszkodzenia.
- Zewnętrzną bardzo kruchą warstwą ban
dażów, w które owinięta jest mumją nasy
cono najpierw lekką warstwą parafiny, po
czem prof. Douglas naciął j ą  przez całą dłu
gość, od głowy do stóp, bo o odwijaniu ban
dażów, ze względu na ich kruchość, nie 
mogło być mowy. Odchylono następnie 
warstwę bandażów, nasyconą parafiną i 
okazało się, że następne warstwy są tak samo 
kruche, nie nadające się do odwijania  mu
siano je zatem również zdejmować kawał
kami, układając starannie w pudełkach w 
porządku takim, aby można je było z po
wrotem nałożyć na mumję.
Przy pracy usuwania bandaży znaleziono 
mnóstwo niezmiernie cennych klejnotów, 
wprost okrywającyh mumję. Między inne
mu ujawniono naszyjniki z amuletami; bran
solety, roboty nadzwyczaj misternej; pier
ścienie z rozmaitych matejałów, niektóre 
przytem z tych pierścieni ozdobione są ska
rabeuszami z monogramem faraona; drugi 
sztylet jeszcze piękniejszej roboty, niż pierw
szy, ozdoby z paciorków, złote kółka itd.

dobrego św iątecznego nastroju, znoszę te 
szturchańce z prawdziwie królewską 
godnością. Nie zabraniajcie więc dzie
ciom bawić się z karpiami, gdyż po to 
również jestem , ja, karp świąteczny.

Ja, karp świąteczny, dla dobra 
bożonarodzeniow ej tradycji jestem  
również gotów umrzeć w wigilijny ra
nek. Tylko proszę zrobić to szybko i 
fachowo. Wszystko to zniosę, ponieważ 
po to właśnie jestem, by trafić na wigi
lijny stół.

Ja, karp świąteczny, chciałbym 
być zjedzony na Wigilię w możliwie 
prostej postaci. Trzeba bowiem pamię
tać, że wieczerza ta zamyka okres po
stnego Adwentu czyli pełnego wyrze
czeń oczekiwania na Boże Narodzenie. 
Dlatego proszę was, byście ze m ną w 
Wigilię nie eksperymentowali. W mia
rę możności nie przyrządzajcie mnie w 
galarecie, w sosie migdałowym, krwi
stym czy szarym. Usmażcie mnie w 
Wigilię w skromnej postaci w panierunku

runku na maśle. W tak prosty i niewy
myślny sposób smakuję w wigilijny 
wieczór najlepiej.

Ja, karp świąteczny, chciałbym 
wam przypomnieć, że mam ości. Dla
tego proszę mnie jeść powoli i ostroż
nie. N iech pam iętają  o tym przede 
wszystkim dzieci. Przypominam rów
nież, że świetnie smakuję nie tylko pod
czas wigilijnej wieczerzy, ale również 
po północy, kiedy zmarznięci wrócicie 
z pasterki, oraz następnego dnia. W 
pierwszy dzień świąt Bożego Narodze
nia w niektórych domach nie gotuje się 
obiadu i wciąż je moje mięso.

Ja, karp świąteczny, wyrażam 
niniejszym testamentem po to swoją 
ostatnią wolę, abym znalazł się na wi
gilijnym stole w chwale należnej mi tra
dycji, a nie tylko jako jedna z wielu 
potraw. Życzę również wszystkim We
sołych Świąt i smacznego karpia.

T ekst i zdj.: 
M arek S zołtysek

UCZNIOWIE PISZĄ

Jest taki dzień...
"... bardzo piękny choć grudnio

wy... ” - g ło szą  słow a jednej z ko
lęd, k tó rą  odśp iew aliśm y w szkole 
w o s ta tn ią  n ied z ie lę  podczas d o
rocznej u rszu lańsk ie j w ig ilii.
... gdy jesteśm y wszyscy razem...

O prócz uczennic  ten  szczególny  
w ieczór zgrom adził: ich rodziców , 
rodzeństw o , abso lw en tk i, n auczy
cieli i p racow ników  oraz w ielu  za
p rz y ja ź n io n y c h  ze s z k o łą  g o śc i, 
w śród k tórych  znalaz ł się w icep re
zydent R ybnika Jerzy  K ogut w raz z 
żoną. T radycyjnie też odw iedził nas 
w tym  dniu  jed en  z księży  b isk u
pów  - tym  razem  ks. bp. G erard  
B ernacki, który w raz z d u szp as te
rzem  szkoły - ks. M ark iem  D rogo
szem oraz  ks. p ra ła tem  A lojzym  
Klonem konceleb row ał ro zpoczy
na jącą  n aszą  uroczystość m szę św. 
... w którym radość wita w szyst
kich...

Po n a b o ż e ń s tw ie  u c z e s tn ic y  
urszu lańsk ie j w ig ilii w zięli udział 
w p rzedstaw ien iu  au to rstw a jednej 
z nauczających  w szkole s ió str - s. 
Jadw ig i, a w ystaw ionym  przez  je j 
klasę IVb. T reśc ią  “Rzeczy o Bożym 
N arodzeniu” - bo taki ty tu ł nosiła

ta  sztuka - by ła  h is to ria  człow ieka  
końca XX w. zagubionego  w o ta
czającym  go św iecie, który szuka w 
nim  m iejsca d la  sieb ie , drogi, św ia
tła ... P rzedstaw ien ie  ukazuje p rze
łom ow ą chw ilę jego  życia  - spo tka
nie z D o b rą  N ow iną, k tó ra  m imo 
w ie lu  tru d n o ś c i, p rz e m ie n ia  go, 
pow oduje jego  naw rócenie  i odkry
cie B oga, w tym m om encie “ ro d zą
cego się d la n iego” .

K olejnym , isto tnym  elem entem  
naszej u roczystości było w ręczenie  
p rzez  ks. b iskupa dyplom u uznania  
obecnem u tego w ieczoru  w śród go
śc i p an u  F o lk o w i za z a s łu g i w 
nadzorow aniu  prac rem ontow ych i 
budow lanych  w odzyskanych przez 
szkołę budynkach.
Niebo - ziemi, niebu - ziemia, wszy
scy wszystkim ślą życzenia...

O statn im , a zarazem  ku lm inacy j
nym m om entem  w ig ilii były życze
n ia , k tóre uczennice o raz  rodzice 
sk łada li nauczycie lom  i gościom , 
obdarow ując ich św iątecznym i stro 
ikam i. N asz w ig ilijny  w ieczór za
kończyliśm y śpiew aniem  kolęd oraz 
łam aniem  się opłatk iem .

E welina S olich

W parafii św. Barbary w Boguszowicach

Nowe organy

Nowo oddane organy w boguszowickiej parafii. Zdj.: sol

instrument. Do tej pory w kościele akompaniowano 
na syntezatorze. Pomysł budowy organów pi
szczałkowych powstał pod koniec 1991 roku, 
ale umowę z wykonawcą- znaną firmą orga
nomistrzowską Bronisława Cepki z Popowa 
koło Wronek - podpisano dopiero w 1993 
roku, po zgromadzeniu funduszy na ten cel.

W budowie organów uczestniczył też wirtuoz

Podczas mszy, na której był on również obe
cny, sam zasiadł do instrumentu, a podczas 
krótkiego koncertu po uroczystości wykonał 
m.in. utwory Bacha, muzykę francuską staro
polską i własne improwizacje. J. Gembalski 
zdecydował się też na dokonanie nagrań ra
diowych na nowym instrumencie. /a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 13

gazeta rybnicka

Parafia św. Barbary w Boguszowicach otrzy
mała nowe, mechaniczne organy. W niedzie
lę 17 grudnia biskup Gerard Bernacki pod
czas uroczystej mszy świętej poświęcił instrument

wirtuoz gry na tym instrumencie profesor Aka
demii Muzycznej w Katowicach Julian Gem
balski, który podał wstępne założenia projek
towe.



Szczęśliwe zakończenie roku
W Cieszynie koszykarki RMKS-u Part

ners Rybnik w ostatnim pojedynku tego 
roku kalendarzowego pokonały miejsco
wą Cieszyniankę 66:48 /40:28/.

przed licznie zgromadzoną publicznością 
wśród której prym wiedli rybniccy kibice, 
pokazały się z dobrej strony.

Po spotkaniu Kazimierz Mikołajec powie
dział: - Obecny rok kalendarzowy zakoń
czyliśmy dziewiątym z rządu zwycięstwem i 
to mnie bardzo cieszy. Po raz kolejny po
twierdziła się opinia, że ze słabszymi rywa
lami ze wzglądu na niski poziom motywacji 
gramy słabiej, ale z tymi lepszymi wspina
my się na wyżyny swoich możliwości. Koń
czy się szczęśliwy rok dla rybnickiej koszy
kówki. Chciałbym aby ten nadchodzący był 
podobny, a może nawet i lepszy. Przed nami 
kilka dni przerwy świąteczno-noworocznej 
i z tej okazji wszystkim naszym kibicom ży
czę pogodnych i radosnych świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze 
w Nowym Roku.

Punkty dla RMKS-u Partners w tym spo
tkaniu zdobyły: A. Kuszka - 17, G. Fulbi
szewska - 13, N. Skrago -11, A. Grelak - 
10, A. Tomaszewska - 7, D. Sęk - 5, A.

Kuśmirak -1, P. Mikołajek, K. Wawocz
ny, M. Domanowska - 0. W zespole Cie
szynianki najwięcej punktów zdobyła S. 
Tomczyk - 13.

Pozostałe wyniki 10. kolejki I rundy: 
GRUPA “A” Glinik Gorlice - Korona Muc 
Electronics 95:54 /47:29/, AKS Merkury 
Brzeg - Stal Bobrek Bytom 60:66 /31:34/, 
AZS AWF Kraków - Stal Stalowa Wola 
35:50 2 1:19/, Cieszynianka - RMKS Part
ners Rybnik 48:64 /28:40/, Wisła II/Górnik 
Wieliczka - Lew Legnica 83:65 /47:29/. 
Pazował Rokita /AZS Uniwersytet Wro
cław.
1. Glinik 9 18 850:411
2. RMKS Partners 9 18 702:576
3. Wisła II/Gómik 10 17 751:739
4. Korona 9 15 709:522
5. Rokita/AZS Wr. 9 15 683:599
6. ASK Merkury 9 13 596:680
7. Stal St.Wola 9 13 513:691
8. Lew Legnica 9 11 519:685
9. AZS AWF Kraków 9 10 492:626
10. Stal Bobrek 9 10 572:475
11. Cieszynianka 9 10 546:719

M. Troszka

Agata Kuśmirak - niezależnie 
od sytuacji zawsze uśmiechnięta A jednak walka o I ligę?

Był to pojedynek na średnim poziomie i 
trudno się dziwić, gdyż oba zespoły dzieli 
od siebie spora przepaść pod względem 
umiejętności. W I połowie oba zespoły za
stosowały agresywne krycie i do 6. minuty 
mecz był bardzo wyrównany. Jednak z bie
giem czasu rybniczanki dzięki skutecznej 
obronie przeprowadziły kilka szybkich ata
ków, a rzutami za 3 pkt. systematycznie po
większały swoją przewagę. W drugiej po
łowie poziom spotkania znacznie się obni
żył, a to z powodu wielu niecelnych rzu
tów, które przytrafiały się zawodniczkom 
obu zespołów. W końcówce spotkania ko
szykarki RMKS-u Partners jeszcze raz po
kazały na co tak naprawdę je stać, co wybi
ło z rytmu dzielnie broniące się koszykarki 
Cieszynianki. W ostatnich 2 minutach spo
tkania rybniccy trenerzy dali szansę mniej 
doświadczonym zawodniczkom, które

To co do niedawna wydawało się 
niemożliwe, obecnie staje się realne. 
Przed koszykarkami RMKS-u Part
ners Rybnik, które w obecnym sezo
nie rewelacyjnie poczynają sobie w 
rozgryw kach ligow ych, być może 
otworzy się szansa walki o koszykar
ską ekstraklasę.

Otóż 13 stycznia we własnej hali ro
zegrają mecz ze współliderem, a mia
nowicie z drużyną Glinika Gorlice. Bę
dzie to pojedynek, który może zadecy
dować o awansie do koszykarskiej eli
ty i dlatego też od wielu dni czynione 
są  starania, aby do tego spotkania ryb
niczanki przystąpiły w roli faworyta. 
Tak się stanie w przypadku, gdy ryb
nicki zespół zasilą dwie bardzo dobre 
zawodniczki, które poprowadzą zespół 
do zwycięstwa i może do I ligi. Po rozmowach

Trzy portfele
W połowie grudnia nawet złodziejom 

udzieliła się gorączka świątecznych “za
kupów”, oczywiście na cudzy koszt.

W piątek 15 grudnia o godzinie 13.30 
na targowisku przy ulicy Hallera niezna
ny sprawca ukradł pewnej osobie port
fel z dokumentami i kwotą tysiąca zło
tych. Również następnego dnia na tar
gowisku nieznany sprawca ukradł port
fel, w którym znajdowało się dwa tysią
ce złotych. Tego samego dnia koło po
łudnia w “czerwonym” autobusie wy
kradł pasażerowi portfel, w którym były 
dokumenty i 350 złotych.

Kradzieże w sklepach
W nocy z 11 na 12 grudnia przy ulicy 

Wawelskiej nieznany sprawca po prze
piłowaniu krat w oknie włamał się do 
sklepu ogólnospożywczego, skąd wy
kradł alkohole i papierosy wartości 215 
złotych. Zaś w nocy z 12 na 13 grudnia 
przy ulicy Rajskiej nieznany sprawca po 
zerwaniu kłódek i wyważeniu drzwi 
dostał się do tamtejszego sklepu spo
żywczego skąd zabrał herbatę, kawę, 
konserwy mięsne, słodycze... za 1920 
złotych. Sklep okradziono również w 
Jejkowicach przy ulicy Głównej. Zło
dziej włamał się do niego w nocy z 15 
na 16 grudnia i skradł papierosy, kase
ty, kosmetyki wartości trzech tysięcy 
złotych.

Dwóch nie żyje
W środę 13 grudnia w godzinach rannych

rannych przy ulicy Świerklańskiej w Ryb
niku w wolno stojącym budynku ujaw
niono zwłoki 47-letniego mężczyzny. 
Przyczyną jego śmierci był najprawdo
podobniej upadek z pierwszego piętra i 
uderzenie głową w okno piwnicy. Na
tomiast w niedzielę 17 grudnia w sie
dzibie Pogotowia Ratunkowego w Ryb
niku zmarł nagle mieszkaniec Rybnika 
z ulicy Wodzisławskiej. W obu przypad
kach prokurator zarządził sekcję zwłok.

Odkurzacz i rowery 
Na rybnickiej policji zgłoszono, że 

pomiędzy 8 a 11 grudnia br. z piwnicy 
domu przy ulicy św. Maksymiliana nie
znany sprawca wykradł trzy rowery gór
skie i odkurzacz, powodując straty na 
łączną sumę 1,5 tysiąca złotych. 

Kradzieże w przedszkolu i szkole 
We w torek 12 grudnia na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy 
Hibnera nieznany sprawca włamał się 
do szafki jednego z gabinetów, skąd 
skradł torebkę z dokumentami i sumą 
150 złotych. Zaś z przedszkola nr 26 
przy ulicy Konarskiego pomiędzy 15 a 
17 grudnia również nieznany sprawca 
po w ycięciu otw oru w szybie okna 
skradł ze środka telewizor, wideo, ra
diomagnetofon oraz aparat fotograficz
ny o łącznej wartości dwóch tysięcy zło
tych.

Groził policji
W poniedziałek. 18 grudnia o godzi

nie 1.30 na ulicy Raciborskiej znany 
policji sprawca groził będącemu na służ
bie funkcjonariuszowi rybnickiej poli
cji, że go zabije oraz że zniszczy jego

rozmowach ze sponsorami rybnickiej dru
żyny, z którymi współpracuje się bar
dzo dobrze, a od których jednak kie
rownictwo drużyny nie otrzymało kwo
ty potrzebnej na sfinansowanie kontrak
tów zawodniczek, ostatnią deską ratun
ku okazała się Rada Miasta Rybnika. Nie 
chcąc, aby dotychczasowe wyniki poszły 
na marne, postanowiła przekazać kwotę 
20 tys. zł na sfinansowanie kontraktów 
2 zawodniczek, które być może pomogą 
wywalczyć awans do I ligi. Obecnie trwa
ją  rozmowy z kilkoma zawodniczkami, 
które pochodzą z byłego Związku Ra
dzieckiego, jednak na razie trudno mówić 
o jakichkolwiek nazwiskach. Działacze 
mają do końca grudnia czas na załatwia
nie niezbędnych formalności, potem, je
żeli zostaną podpisane kontrakty, zespół 
będzie miał dwa tygodnie na zgranie się 
z nowymi koszykarkami, a następnie 
wielki mecz dwóch niepokonanych do tej 
pory zespołów.
Wszystko wskazuje na to, że być może zo
stanie wykorzystana nadarzająca się szan
sa, ale przed koszykarkami RMKS-u Part
ners Rybnik jeszcze sporo pracy i ner
wów. M. T roszka

mienie. Mężczyzna ten został areszto
wany do czasu wyjaśnienia oraz wytrze
źwienia.

Po co budowlanym ksero?
Być może nieznany jeszcze policji zło

dziej nie wiedział po co Rybnickiemu 
Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogo
wego komputer i urządzenie kserogra
ficzne? Dlatego właśnie włamał się tam 
w niedzielę 12 grudnia i wykradł wy
mienione wyżej urządzenia. Złodziej 
dostał się do środka przez niedomknię
te, być może specjalnie przygotowane 
wcześniej do włamania okienko. Wyrzą
dzone straty oblicza się na sumę 5 ty
sięcy złotych.

Złodzieje złapani
W nocy z 11 na 12 grudnia w Bogu

szow icach przy ulicy Rajskiej trzej 
mężczyźni włamali się do garażu, skąd 
skradli fiata 126 p oraz wiertarkę, szli
fierkę i inne urządzenia wartości 9 ty
sięcy złotych. Policja jednak szybko 
sprawców kradzieży zatrzymała. Nato
m iast nie złapano jeszcze złodzieja 
dwóch “maluchów”, które skradziono 
przy ulicy Morcinka w nocy z 11 na 12 
grudnia i przy ulicy Orzepowickiej w 
nocy z 14 na 15 grudnia br.

szoł

14

Cykl "Hetman 4"

Z adan ie szachow e nr 3
- m at w dwóch posunięciach

A oto trzecie zadanie szachowe. Po zamieszczeniu wszystkich zadań z tego miesią
ca prosimy o przysłanie ich rozwiązań. Wśród autorów prawidłowych rozlosujemy 
drobny upominek.

Sędziowska elita 
zawita do Rybnika

Dzięki staraniom Jana Gandora w 
dniach 28 - 30 grudnia w hali MOSiR- 
u w Rybniku zostanie rozegrany IV 
O gólnopolski Turniej Koszykówki 
Sędziów. Rybnik gościć będzie najlep
szych polskich sędziów koszykówki, 
którzy walczyć będą o miano najlep
szej drużyny sędziowskiej w Polsce. 
Oficjalne otwarcie turnieju nastąpi 28 
grudnia o godz. 11.00, potem do godz. 
18.00 rozgrywane zostaną pojedynki w 
grupach eliminacyjnych. W następnym 
dniu od godz. 9.00 do późnych godzin 
wieczornych sędziowskie drużyny ro
zegrają pozostałe spotkania grupowe, 
a na 30 grudnia w godzinach dopołu
dniowych przewidziano pojedynki pół
finałowe i finałowe. Organizator turnie
ju  Jan Gandor bardzo liczy na rybnickich

rybnickich kibiców, którzy rzadko mają oka
zję oglądania w akcji najlepszych pol
skich sędziów  koszykówki. Oprócz 
wiadomości teoretycznych, posiadają 
podobno oni spore umiejętności i z po
wodzeniem mogliby występować w so
lidnych koszykarskich zespołach. Wia
domo już, że w turnieju tym weźmie 
udział 11 drużyn, które zostały podzie
lone na 3 grupy eliminacyjne: I - HE
APPY 7 Wrocław, Olsztyn, Sztajgry 
Katowice i Pączek Basket Team Rze
szów. II - Kalosze Łódź, Winnerssy 
Wrocław, Bombelki Gdańsk i Młodzi 
Wrocław. III - ESKK, Białystok, Ko
guty Zielona Góra. Jak widać nazwy 
drużyn interesujące i atrakcyjne, a czy 
taki też będzie cały turniej - przekona
my się już niebawem. M .T roszka

R ozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym na przedświątecz
nym kabarecie w IVL. O. w Rybniku i zgłosi się w naszej redakcji, otrzyma publi
kowaną w gazecie fotografię oraz pięć kołoczyków! Zapraszamy do zabawy! 
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.

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

Zdj.: szoł

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 48 z hasłem 
“RYBNIK MIASTEM ROND” 

otrzymuje GABRIEL OSSOWSKI, 
ul. Kościuszki 66/3/1, 44-200 Rybnik.

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Zarząd Miasta informuje
Z arząd  M iasta R ybnika ogłasza

PRZETARG  O FER TO W Y  NA SPRZED AŻ N IERU C H O M O ŚC I 
STAN OW IĄCEJ W ŁASNOŚĆ G M IN Y  M IASTA RYBNIKA

Przedmiotem przetargu jest:

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
m gr inż. K rzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

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

Lp. Nieruchomość 
zabudowana przy

Nr Ks.Wiecz. Nr 
Parc. na K.m 1

"p o w
nier.
wm2

Wartość 
skł bud. 
w zł

Wartość
gruntu
w  zł

Cena wywoł
w  zł

1. M ałachowskiego 
n r  45

KW 117.209 
parc. nr 
1922/113 na 
k.m. obręb 
Boguszowice

862 34.490,00 5.810,00 40.300,00

2. W ysoka 26 KW XIII-470 
parc. nr 
4603/174 
k.m/3 d.2 
obręb Rybnik

582 60.879,00 14.643,00 75.522,00

RES-TYPE
ul. Warszawska 10 
40-008 Katowice 
tel 106 88 28,
102 84 98 
fax 58 88 69

f i r mym y
regionu Śląska

ul 3 Maja 30 
p. 810 /V III p. 

tel 281 62 
w. 319

-zalety
- najdłużej na rynku
-jedyny katalog ofertowo-branżowy
- najtańszy i najskuteczniejszy
- rzetelność i aktualność informacji
- współpraca z zagranicą
- 3  języki obce
- członek i założyciel 

Regionalnej Izby Gospodarczej
- pewność - reklama tra fia  do adresata
-wady
- brak

UDANY BIZNES!

C
EZ

AR

Bliższych informacji udziela N aczeln ik  W ydzia łu  L okalow ego U rzędu  
M iasta  R ybn ika , tel. 24-168 lub  25-344.

Oferty zaw ierające proponow aną cenę nabycia w /w  nieruchom ości należy 
składać w W ydziale L okalow ym  U rzędu  M iasta  R ybn ika  p rzy  ul. 3 M aja  
12, pokój n r  9 w te rm in ie  do d n ia  8 styczn ia  1996 r.
W izja nieruchom ości odbędzie się w dniu 5 s tyczn ia  1996 r. w godz. 9.00 do 
11.00.

P rz e ta rg  odbędzie się w dn iu  9 styczn ia  1996 r. o godz. 10.00 w sali n r  
3 7 ,1 p ię tro  budynku  U rzędu  M ias ta  R y b n ik a  p rzy  ul. C h ro b reg o  2.
Uczestnicy przetargu winni w płacić wadium w wys. 10 p ro cen t ceny w yw o
ławczej w kasie Urzędu M iasta Rybnika najpóźniej do dn ia  p rz e ta rg u  do 
godz. 9.30.
W adium przepada w przypadku uchylenia się od zaw arcia stosownej umowy 
uczestnika wygrywającego przetarg.D odatkow o należy w płacić koszt organi
zacyjny przetargu w wys. 15,00 zł.

W przypadku wygrania przetargu wadium  zalicza się na poczet ceny naby
cia nieruchom ości.U czestnik przetargu w inien zapoznać się z regulaminem 
przetargu, który jest do wglądu w W ydzia le  Lokalow ym  U rzędu  M iasta  
R ybnika p rzy  ul. 3 M aja  12.

Zarząd M iasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili 
od przetargu bez podania przyczyny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu ogłasza

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ RESTAURACJI RELAKS 
MIESZCZĄCEJ SIĘ W KAMIENIU NA TERENIE MOSIR.

Charakterystyka obiektu: budynek piętrowy, podpiwniczony, ogólna pow ierzch
nia 625 m2, posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, CO.
Parter budynku składa się z dużej sali restauracyjnej, zaplecza kuchennego i maga
zynowego. Piętro budynku składa się z sali kawiarnianej, tarasu, zaplecza kuchen
nego.

Budynek można oglądać w dniu 3 stycznia 1996 r. w godz. 8.00 - 14.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 1996 r. o godz. 10.00 w Hotelu O L IM

PIA w K am ieniu, ul. Hotelowa 12.
Do udziału w przetargu upoważnia wpłata wadium w kwocie 5.000 zł i opłaty 

przetargowej w wysokości 15 zł.Wadium należy wpłacić do kasy MOSiR-u do 
dnia 8 stycznia do godz. 14.00.

Rybnik, ul. J. F. Białych 5 
te l/fa x /0 3 6 /395883 

lub 22651 w. 5883
❖  ŻALUZJE 

p oz iom e i p io n o w e
❖  ROLETY

tek s ty ln e  i z ew n ę trzn e
❖  MARKIZY
❖  REKLAMA

P.P.H.U.

MeDReM
Sp. z o.o.

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 14 a, 
teL 24993

przyjmie 
do pracy:

* m urarzy , tynkarzy  
z um iejętnością 

płytkow ania 
* in sta la to ra  spaw acza. 

Zgłaszać mogą się również 
emeryci i renciści.

Przyjmujemy zlecenia 
na wykonanie robót 

remontowo-budowlanych

Restauracja "OLIMPIA" 
w Rybniku-Kamieniu

z a p r a s z a  n a

, Bal
Sylwestrowy

Bilety do nabycia w restauracji 
"Olimpia'’.

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

UWAGA!
W piątek 22 grudnia 1995 r. 

prawnik dyżurował 
nie będzie ___________

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/C m entarz  K om unalny -tel. 28-991/ 
oferuje następujące usługi:

♦wynajęcie karawanu 
♦całodobowy przewóz zwłok 
♦szeroki asortyment trumien 
♦kosmetykę, ubranie 

i przechowanie zwłok 
♦wynajęcie kaplicy do pogrzebu 

z możliwością odpraw ienia mszy św. 
♦usługi cmentarne 
♦zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

♦możliwość załatwienia orkiestry 
♦wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

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 22 do 28 grudnia, apteka "Farmacja", 
ul.Gliwicka, Rybnik,tel.21-223
Od 29 grudnia 1995 do 4 stycznia 1996, apteka, ul. Orzepowicka 21, 
Rybnik, tel.28-597

EKSPRESS  
Rybnik, Reja 2 FUJ1COLOR

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 z ł,-
"Dziś fotografujesz -  dziś masz zdjęcia ’

0 1 cm 2 - 0 ,80  zł 
O l słow o - 0 ,5 0  zł 
w artykułach sponsorowanych  
0 1 /4  strony - 150 zł 
0 1 /2  strony - 2 7 0  zł 
0 3 /4  strony - 3 5 0  zł 
O l strona ■ 500  zł

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

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

Owoce/Warzywa pomidory pomarańcze marchewki ziemniaki

Raciborska 15 7,10 3,30 0,60 0,50
M iejska 2 8,50 3,50 0,60 0,60
TARG 7,00 2,60-2,80 0,80 0,50

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

Rynkowy 200g -1 ,60 1,90 0,30 1,05
Jan Noga i s-ka 200g -1,60 1,90 0,28 1,00

TARG 200g -1,60 1,70-1,80 0,25-0,32 0,88-1,00

W aluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "D uży" 250,00/253,00 174,00/176,00 9,35/9,50 50,00/5160
Delikatesy, ul. Miejska 250,00/253,00 173,00/176,00 9,35/960 50,00/5160
G allux, Rynek 250,00/253,00 173,00/176,00 9,30/960 50,50/5160

1 5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

oddział rybnik

CENNIK OGŁOSZEŃ W “GAZECIE RYBNICKIEJ”

...U n a s  
szyb k o  
i TAniO



wielki konkurs świąteczny

Nagrody
w Wielkim Konkursie Świątecznym 

ufundowali:
Powszechny Bank Kredytowy S.A. 

w Warszawie, I Oddział w Rybniku 
ul. Chrobrego 8

- 100 zł

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
SOFEX Ferdynanda Sobika 

Auto-Center, Rybnik, ul. Sobieskiego 14
- słuchawki firmy SONY

P.P.H.U. MEDREM Sp. z o.o.
Rybnik, ul. Rudzka 14a

- ekspres do kawy

Firma Jubilerska ARTIS 
S.c  D. Kozłowski, S. Nodżak 

Rybnik, ul. Powstańców 17
- złoty pierścionek

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Rybniku
Zakład Zegarmistrzowski Krystiana Cyprysa 

Knurów, ul. Niepodległości 26
- zegarek

Cukiernia Edwarda Harazima 
Rybnik, ul. Mieszka I 1

- tort

Pizzeria "Venezia"
Rybnik, ul. Łony 9a

- romantyczna kolacja 
we dwoje...

Kawiarnia "Na poddaszu"
Rybnik, Rynek 12

- wieczór przy kawie 
na dwie osoby

Wszystkim sponsorom 
redakcja "Gazety Rybnickiej" 

serdecznie dziękuje.

Nasz tegoroczny Wielki Konkurs Świąteczny ma for
mę rebusu. Wystarczy odgadnięte hasło wpisać do ku
ponu. Kupon nakleić na kartkę pocztową i przesłać do 
redakcji lub wrzucić do którejś z naszych "żółtych skrzy
nek".

Dla ułatwienia dodajmy, że hasło składa się z siedmiu 
wyrazów...

Wszyscy, którzy do poniedziałku 15 stycznia 1996 roku 
przyślą kupony z prawidłowym rozwiązaniem wezmą 
udział w losowaniu nagród, których listę drukujemy 
obok. Zapraszamy do zabawy!

PIZZERIA1
v ENEZIA

FIRMA
JUBILERSKA

P.P.H.U.

MeDReM

ARTIS
S.C. D. KOZŁOWSKI, S. NODŻAK

1 6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

kupon
wielkiego konkursu świątecznego

hasło rebusu

imię i  nazwisko.

Adres,

PBK

P W

rzemiosła
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