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Kameralne zakończenie RDL
Koncertem Orkiestry Kameralnej “Amadeus” pod 

dyrekcją Agnieszki Duczmal zakończyły się XXVII Ryb
nickie Dni Literatury.

Prowadzący uroczystość zamknięcia 
Dni... dyrektorka Rybnickiego Centrum 

Kultury Aleksandra Liniany-Zejer 
oraz Adam Swierczyna przypomnieli

ich założenie i przebieg, ocenę pozosta
wiając uczestnikom spotkań z pisarza
mi oraz tym wszystkim, którzy brali 
udział w imprezach towarzyszących.

Występ orkiestry "Amadeus" pod dyrekcją Agnieszki Duczmal był mocnym 
akcentem na zakończenie XXVII RDL. Zdj.: sol

Ogłoszono również wyniki konkur
sów zorganizowanych z okazji XXVII 
RDL. W konkursie teatralnym wzięły 
udział cztery zespoły amatorskie: “Pa- 
parapa” z Klubu Energetyka, grupa te
atralna z liceum ss. urszulanek, Zespół 
ze Szkoły Specjalnej z Żor oraz teatr 
“Druga Młodość” z Domu Kultury 
kop. “Borynia”. I to właśnie gwaro
wy spektakl o tematyce śląskiej w wy
konaniu tego ostatniego zespołu podo
bał się jury  najbardziej. Wczasowe pe
rypetie dwupokoleniowej śląskiej ro
dziny bawiły i śmieszyły, również dzię
ki grze aktorów, oprawie muzycznej i 
interesującej scenografii.

Na konkurs literacki pod hasłem “W 
mojej Małej O jczyźnie” napłynęło 15 
prac. Najwyżej oceniono pracę “WSta- 
rzykowej Izb ie” mieszkańca W odzi
sławia Andrzeja Piontka, a wyróżnie
nia otrzymały panie: Bogumiła Ochwa
towa oraz nasza redakcyjna koleżanka 
M ichalina Chomerska. S zersze  
omówienie konkursu literackiego oraz 
fragmenty nagrodzonych prac - w e
wnątrz numeru.

M ocnym  akcentem  na zakończenie 
Dni... był w ystęp Orkiestry Kameral
nej “Amadeus" pod dyrekcją Agnie
szki Duczmal. Ten renom ow any , 
znany na w szystk ich  kontynentach ,s

, c.d. na stronie 4.

Studencka immatrykulacja
W miniony czwartek w rybnickim Centrum Kształce

nia Inżynierskiego Politechniki Śląskiej odbyła się im
matrykulacja i ślubowanie studentów pierwszego roku.

W uroczystości wzięli udział przed
stawiciele władz rektorskich i dziekań
skich m acierzystej uczelni, a także 
władz samorządowych Rybnika i Żor.

Rozpoczęty właśnie rok akademicki 
jest jednocześnie 35. rokiem obecno
ści Politechniki Śląskiej w naszym mie
ście. Początki były skromne - w 1962 
roku powstał tu punkt stacjonarno-za
oczny, który miał za zadanie kształce
nie kadr dla potrzeb przemysłu węglo
wego. Przez owe 35 lat rybnicka pla
cówka przechodziła szereg transforma- 
cji, by uzyskać swój dzisiejszy status 
Centrum Kształcenia Inżynierskiego. 
Przypom nijm y, że CKI w Rybniku 
kształci na kierunkach: budownictwo, 
zarządzanie i marketing oraz górnictwo 
i geologia. W ramach kierunku budow
nictwo szczególnie atrakcyjna jest spe
cjalność “ inżynieria m iejska” . CKI 
opuścił już drugi rocznik jej absolwen
tów, którzy nie mają żadnych proble
mów ze znalezieniem zatrudnienia.

Na pierwszy rok studiów dziennych 
i wieczorowych na wszystkie kierunki 
przyjęto 531 studentów, łącznie więc 
w roku akademickim 1996/97 w ośrod
ku studiować będzie 1521 osób.

Od listopada ruszą uzupełniające 
wieczorowe studia magisterskie na kie

runku budownictwo, zaś z inicjatywy 
Krajowej Agencji Poszanowania Ener
gii w połowie listopada zorganizowa
ny zostanie dla absolwentów kurs z 
zakresu oszczędności energii w budow
nictwie pod nazwą “Doradztwo ener
getyczne w budownictwie” . ^  łrł

Zokazjj 18. rocznicy 
pontyfikatu Jana Pawła II 

oraz
rozpoczynajqcego się roku 
akademickiego 1996/97,

w środę 16 października 
o godz. 19.15 w kościele 

Królowej Apostołów 
oo. Misjonarzy w Rybniku

przy ul. Kościuszki odbędzie się 
koncert muzyki chóralnej 

w wykonaniu
A k a d e m ic k ie g o  Chóru  

Politechniki Ślgskiej
w Gliwicach

pod dyrekcją Czesława Freunda
Koncert dedykowany jest pracow
nikom i studentom Centrum Kształ
cenia Inżynierskiego Politechniki Ślą
skiej w Rybniku

r

Św iąteczne
spotkanie

nau czycie li
Z okazji przypadającego 14 paździer

nika Dnia Edukacji Narodowej na Małej 
Scenie Rybnickiej spotykają się dziś, tj. w 
piątek 11 października przedstawiciele kie
rownictw wszystkich placówek oświato
wych w mieście; a także osoby, którym przy
znano tegoroczne nagrody Ministra Eduka

c ji Narodowej oraz Kuratora Oświaty.
Z powodu reorganizacji władz oświato

wych i likwidacji Delegatury Zamiejsco
wej Kuratorium Oświaty, organizatorem 
spotkaniajest w tym roku Wydział Eduka
cji Urzędu Miasta. Irl

BRITON
CENTRUM NAUCZANIA 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Rybnik, ul. Sobieskiego 36, 

teł. 22486/po 18.00/
* wszystkie poziomy 

zaawansowania
* przygotowanie do matury
* NAUCZANIE

MAŁYCH DZIECI OD LAT 3

Mak Scena Rybnicka
zaprasza na -.

dyskoteki
soboty godz. 20.00 - 2.0C 

ul Kościuszki 54

dt okaz ji 1D n ia  Ś w ięta  Cclukacji I la rodowej 

ż y cz ę  wszystkim  pracow nikom  ośw iaty, 
rodzicom  oraz uczniom  

realizacji wzajemnych oczekiw ań; 
nauczycielom - radości wynikającej z  możliwości kształtowania 

przymiotów umysłu i ciała młodego pokolenia, 
rodzicom - pomocy w mzwiązywauiu tmdności wychowawczych, 
zaś uczniom - odnalezienia w nauczycielach ¡/oszukiwanych

M  I M o s ,
___________________________Ihyzi/clent IIhasta

Garść wspomnień...
Drobna postać spacerującej po ulicach naszego miasta 

pani Adeli Chlebickiej znana jest wielu jego mieszkańcom, 
bo przecież część z nich to Jej wychowankowie.

Jakże miło spotkać w rozpychającym się 
łokciami i zapędzonym świecie osobę 
dobrze i starannie wychowaną, kultural
ną i elegancką, i jednym słowem - damę 
w starym stylu. Rozmowa z niąjest samą 
przyjemnością, jest osobą pogodną ob

darzającą wszystkich uśmiechem. Mimo, 
że już od prawie 20 lat na emeryturze, 
zawsze zostanie nauczycielką. Od 1944 
roku do 1975 roku związana była ze 
Szkołą Podstawową nr 5 w Rybniku.

c.d. na stronie 3.

Pam iętaj,
je ś li zdzia łasz z  trudem  coś pięknego -

trud mija, a p iękno  zostaje.
/M ozon iu sz/

Aby w trakcie pedagogicznych zmagań udało Wam się odnaleźć 
piękno, dla którego warto codziennie stawać wobec nowych wy
zwań.

W szystkim  nauczycielom  i wychowawcom życzenia p rzesyłają pracow 
nicy od d z ia łu  zam iejscow ego w Rybniku W ydziału K ształcen ia  Podstaw o
wego i W ychowania P rzedszkolnego  K uratorium  O św iaty w K atow icach

Prezentacja VO LVO  w  Rybniku
Już w najbliższy piątek i sobotę tj. 

11 i 12 października, w sąsiedztwie 
Teatru Ziemi Rybnickiej można będzie 
podziwiać całą gamę pojazdów volvo. 
Podczas pokazu, którego gospodarzami 
są autoryzowani dealerzy volvo: Mosto
stal Zabrze ZTS Sp. z o.o., Przedsiębior
stwo EUROKAS z Siemianowic Ślą
skich oraz Volvo Bus Poland, zaprezen
towane zostaną samochody osobowe

r

/w tym najnowszy produkt firmy “Vo- 
lvo S 40”/, samochody ciężarowe, cią
gniki siodłowe oraz autobus miejski.

O rganizatorzy  przygotow ali dla 
zwiedzających szereg atrakcji, m.in. 
potencjalni kupcy będą mogli skorzy
stać na miejscu z jazd  próbnych. 
Impreza odbywać się będzie w piątek 
w godz. 12.00 - 18.00 oraz w sobotę 
w godz. 10.00 - 16.00.

, \
I Bilet miesięczny na październik ma juz właściciela

Darmowy bilet komunikacji miejskiej na terenie Rybnika na listopad 
otrzymuje Kazimierz Kaczmarczyk, ul. Zwycięstwa 2 la, 44-206 Rybnik 6 

Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się z numerem "GR" 41/299 
z  11 października i dowodem tożsamości w kasie budynku Urzędu Miasta,

przy ul. Hallera 10.

Kupon na bilet miesięczny znajduje się na stronie 2.

I
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Zarząd Miasta
Zarząd Miasta Rybnika Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 

w Rybniku, ul. Chrobrego 2 ogłasza 
OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

DOSTAWĘ I MONTAŻ 16 SZT OKIEN DLA BUDYNKU STRAŻY 
POŻARNEJ W RYBNIKU, UL. ŚW. JÓZEFA 4.

Oferty należy złożyć do dnia 31 października do godz. 9.00 w W ydziale Inwe
stycji i Budownictwa ul. Hallera lOa.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, sala nr 137, ul. Chrobrego 2.
Każdy oferent może być obecny przy otwieraniu ofert.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa ul. Hallera lOa, tel. 23-011 w. 
7706 lub 23-989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.
Koszt specyfikacji 10,00 zł.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
NA WYKONANIE: DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA STAŁĄ 

SYGNALIZACJĘ ŚWIETLNĄ NA SKRZYŻOWANIU ULIC 
WODZISŁAWSKA-KONARSKIEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ. 

Termin realizacji: możliwie jak najkrótszy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 20 zł/ można odebrać w sie
dzibie zamawiającego - Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój 247 
lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart 
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta na wykonanie dokumentacji 
technicznej na stalą sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodzislaw- 
ska-Konarskiego wraz z częścią drogową” należy złożyć w siedzibie zamawia
jącego, pokój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 28 października 1996 roku o godz. 15.00. 
Otwarcie ofert dnia 29 października 1996 r. o godz. 9.00 w siedzibie zama
wiającego, sala nr 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA WYKONANIE 

ZABUDOWY KABIN WC ORAZ WYKONANIE PARAWANÓW 
PRYSZNICOWYCH W BUDYNKU BASENU KRYTEGO W RYBNIKU 

PRZY UL. POWSTAŃCÓW 40.
Szczegółowe informacje można uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się w 

dniu 17.10.1996 r. o godz. 10.00 na basenie krytym w Rybniku.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Przetarg do dnia

13.11.1996 r. w dyrekcji MOSiR.
Przetarg odbędzie się w hotelu “Olim pia”, ul. Hotelowa 12 w dniu

14.11.1996 r. o godz. 10.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22-140.

c f o  n e d a & c jt 

Rudera w centrum
Jeden z naszych wiernych czytelni

ków poinformował naszą redakcję o 
niezbyt dobrze utrzymanym budynku, 
znajdującym się na ul. Powstańców, 
który swym nieestetycznym wyglądem 
szpeci okolicę, przyciąga amatorów 
alkoholu i kusi do tworzenia wysypi
ska śmieci.

Interweniując w tej sprawie, dowie
dzieliśmy się, że jeżeli stan budynku 
prywatnego zagraża bezpieczeństwu, 
inspektorzy wydziału urbanistyki i ar
chitektury UM mogą w trybie natych
miastowym wydać decyzję o jego roz
biórce. W innych przypadkach sprawą 
zajmuje się Straż Miejska. Funkcjona
riusze stwierdziwszy nieporządek w 
obrębie prywatnej posesji, znając w ła
ściciela nieruchomości mogą wezwać 
go do posprzątania terenu lub w razie 
niewywiązania się - ukarać mandatem.

W łaściciel budynku przy ul. Po
wstańców został odnaleziony i zobo
wiązany do zrobienia porządku. Na 
efekt trzeba będzie poczekać. /a/

(  Ń
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Trudna sprawa
Z interwencją do redakcji “GR” przy

szedł w ostatnim tygodniu czytelnik 
obserwujący żebrzące na ul. Korfante
go Rumunki. Opowiedział, że widział 
jak matka w okrutny sposób biła dzie
ci, które nie przyniosły żadnych pie
niędzy od zaczepianych przechodniów. 
Robiła to przy tym tak, aby przypad
kowy przechodzień niczego nie zauwa
żył i nie zaprotestował.

Sprawa okazała się bardzo trudna do 
rozwiązania. Straż Miejska, owszem, 
może zareagować, jeśli ktoś zgłosi do 
nich fakt znęcania się nad nieletnimi. 
M osa nawet skierować snrawe do ko-

/ ----------------------------------------------- \
A m  d o - ą e d a & c ft

\_____________ J
Sprzątaliśmy

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
31 w Rybniku w yrażają ubolewanie 
nad artykułem, który ukazał się w nr 
36\296 z dn. 20 .09.1996r. Waszej Ga
zety.

Według autorów tego tekstu: “W nie
których przypadkach zabawa w ekolo
gię przesłoniła cel i filozofię całej ak
cji. Idący na Rynek uczniowie z SP nr 
31 z ogromnym łańcuchem z butelek 
na osiedlu Dworek przeżyli drobną 
katastrofę./.../ Dzieci nie przejęły się 
tym i ratując pozostałą część łańcucha, 
bynajm niej nie dyskretnie, kopnęły 
zgubione butelki pod krzaki.”

Otóż, ta drobna katastrofa miała 
swój ciąg dalszy. W drodze powrotnej 
/z Rynku na osiedle Nowiny/ ta sama 
młodzież, która zanieczyściła środowi
sko osiedla Dworek, zbierała zgubio
ne butelki i umieszczała je  w pojemni
kach przeznaczonych na śmieci. Tego 
jednak nie zauważyła osoba, która po
informowała redakcję “Gazety Rybnic
kiej” o zaistniałym “incydencie ekolo-

legium, jeśli znajdzie się świadek, który 
całą sprawę przedstawi. Niestety, naj
częściej Rumunii nie mają paszportów, 
a więc nawet wylegitymowanie ich i 
spisanie jest niezwykle trudne. Podczas 
sprawy na kolegium musi być obecny 
tłumacz, którego na koszt miasta trze
ba sprowadzić. A i później nawet w y
egzekwowanie zasądzonego odszkodo
wania jest praktycznie niemożliwe. - 
Można oczywiście zabierać ich na dwo
rzec i wsadzać do pociągu, ale nie 
można przecież tego robić codziennie 
- powiedział Ryszard Sadowski, ko
mendant Straży Miejskiej. -Ja napraw
dę chętnie bym reagował, gdyby stało 
za mną prawo. Na razie jednak nic nie 
można zrobić.

/a/

gicznym”.
Uważamy, że redakcja “Gazety 

Rybnickiej” powinna sprawdzić, czy 
telefoniczna informacja o zdewastowa
niu środowiska osiedla Dworek była 
prawdziwa.
W szyscy popełniam y błędy, nawet 
działając w imię idei, ale dziennikarz 
ma obow iązek spraw dzenia źródła 
swoich informacji. Ten warunek nie 
został spełniony, dlatego oczekujemy, 
że uczniowie SP nr 31 zostaną na ła
mach Waszej Gazety przeproszeni za 
podanie do wiadomości mieszkańcom 
Rybnika informacji nieprawdziwych i 
tendencyjnych, szkalujących imię SP 
nr 31 oraz mieszkańców osiedla N o
winy.

Uczniowie Sp nr 31
wraz z opiekunami

Od redakcji: Cieszy nas samokryty
ka złożona przez uczniów i opiekunów 
SP nr 31. A co do rzetelności dzienni
karskiej, po raz kolejny okazało się, że 
źródło z którego pochodziła informa
cja jest pewne, czemu również nie za
przecza wyżej wymieniony tekst. Tak 
zwany “incydent ekologiczny” miał 
miejsce.

~ \

DRZEWKO ŻYCZEŃ
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Współpraca z Chorwacją
W czasie trwania Dnia Polskiego odbywających się we 

wrześniu Międzynarodowych Targów Jesiennych w Za
grzebiu, podpisana została umowa o współpracy między 
Izbą Handlowo-Przemysłową w Rybniku a podobnymi 
organizacjami w Dubrowniku i Splicie.

Moment podpisywania porozumienia, 
Z lewej prezes Andrzej Żylak

Stronę polską re
prezentował prezes 
ry b n ick ie j Izby 
H an d lo w o -P rze- 
mysłowej Andrzej 
Żylak, chorwacką 
- Stanisław Lazo, 
p rezes Izby G o
spodarczej w Du
browniku i Tomi- 
slav Cićek, prezes 
Izby Gospodarczej 
w Splicie.

P o d p isan ie  
umów o współpra
cy było p o tw ier
dzeniem dotychczasowych kon
taktów. Obie strony zobowiąza
ły się do promowania i wspiera
nia dwustronnych kontaktów go
spodarczych. Współpraca Ryb
nika z Chorwacją sprawiła, że na
sze miasto stało się jednym  z 
głównych centrów popularyzacji 
walorów gospodarczych i tury
stycznych tego kraju.

Doniosłość aktu podpisania 
umowy podkreśliła  obecność 
m.in. wiceministra Współpracy

Gospodarczej z Zagranicą Jana 
Chaładaja, ambasadora RP w 
Chorwacji Wiesława Wałkiewi- 
cza, a także wiceministra gospo
darki Chorwacji SIavko Begića.

W niedalekiej przyszłości doj
dzie prawdopodobnie do współ
pracy między szkołami: w mie
ście M akarska na chorwackim 
wybrzeżu Adriatyku a IV LO w 
Chwałowicach.

!x ł
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Psycholog doceniony
D oczekaliśm y się czasów, kiedy rola psychologa i p e 

dagoga w wychowaniu dzieci i m łodzieży je s t  doceniona - 
powiedziała Janina Pillardy-K ozarzewska, kurator 
Oświaty z Katowic podczas uroczystości otwarcia I Fo
rum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.

Kilkuset psychologów i pedago
gów , przede w szystkim  ze Śląska, 
uczestniczyło w dwudniowym forum, 
które zostało zorganizowane z inicja
tywy katowickiego Kuratorium Oświa
ty i rybnickiej Poradni Psychologicz
no-Pedagogicznej. Przez dwa dni - 9 i 
10 października uczestnicy wymienia
li się doświadczeniami z własnej pra
cy i starali się wspólnie rozwiązywać 
problemy podczas różnotematycznych 
warsztatów.

Pedagodzy i psycholodzy, którzy 
przyjechali do Rybnika mieli do wy
boru kilkanaście prelekcji i zajęć akty
wizujących. M.in. problemy logopedii 
omówiła wiceprzewodnicząca Europej
skiej Unii Logopedycznej Ewa Ka
miński, rolę dramy w ekspresji twór
czego myślenia przedstawiła Wanda 
Świtała, a jak  przeciwdziałać agresji 
w szkole radził Andrzej Kołodziej
czyk. N iezw ykle ciekawie wypadły 
warsztaty przeprowadzone przez dra 
Wiesława Sokoluka, dyrektora pora
dni w Warszawie, na temat elementów 
edukacji seksualnej, podczas których 
dyskutowano m.in. o stereotypach na 
tem at seksu, stosowania skojarzeń z 
seksem w reklamie czy relacji seksu z 
własnym systemem wartości.

- Nie są to moje pierwsze warsztaty, w 
których uczestniczę, ale muszę przy
znać, że całość je s t bardzo dobrze zor
ganizow ana. Zaproponow ano duży  
wybór zajęć, a te na temat wychowa
nia seksualnego sâ  szczególnie cieka
we. Wnioski, które wyciągnięto i do
św iadczenia  z nich p łynące bardzo  
przydadzą się w mojej pracy - powie
działa Sabina Pawlas z rybnickiej po
radni.
Specjalne zajęcia z J. Pillardy-Koza- 
rzew ską zorganizowano również dla 
dyrektorów poradni. Materiały związa
ne tematycznie z problematyką forum 
przedstawiło na specjalnych stoiskach

Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny ko
munikacji miejskiej na terenie Rybnika. 
Wystarczy go wyciąć i razem z pozostały
mi kuponami drukowanymi w październi
kowych numerach nakleić na kartkę po
cztową i wysłać na adres naszej redakcji 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w ter
minie do 10 listopada.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a na
grodą będzie DARMOWY BILET MIE
SIĘCZNY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
NA TERENIE RYBNIKA NA GRU
DZIEŃ 1996 R.

Centrum Opieki nad Dzieckiem Nie
pełnosprawnym, Centrum Metodycz
nej Pomocy Psychologiczno-Pedago
gicznej MEN, Centrum O rientacji i 
Poradnictwa Zawodowego.
Otwarcie forum zbiegło się również z 
oficjalnym otwarciem nowej siedziby 
rybnickiej poradni, która od środy 9 
października przyjmuje zainteresowa
nych w budynku przy ul. Kościuszki. - 
Podczas tego spotkania mamy też oka
zję pochwalić się własnymi osiągnię
ciami. Prowadzimy bowiem paratea
tralna^ grupę teatralnąr, która uczestni
czy rv zajęciach dramy. Byliśmy też p io
nierami w dziedzinie warsztatów eko
logicznych. Od 6 lat organizujemy obo
zy ekologiczne i przygotowujemy lide
rów do zajęć w szkołach. Oprócz tego 
ja k  inne poradnie zajmujemy się dys- 
leksją[, terapia^ indywidualną, profilak
tyką[ uzależnień czy doradztwem zawo
dowym. Tylko w ubiegłym roku tera
pią objęliśmy 1200 osób - powiedziała 
Józefa Hanak z rybnickiej poradni.

A.T.

HIESIECZNYZA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Kręgosłupy w kiepskim stanie
W ramach promocji zdrowia wszystkie siedmio - i dziesięcio
latki z rybnickich szkół badane są specjalnym urządzeniem o 
nazwie posturometr-S, wykrywającym wady postawy. Akcja w 
ośrodku Bushido trwa na razie dwa tygodnie, ale wyniki już 
budzą niepokój.

- P raktycznie nie ma dzieci bez wad. 
Jeś li n ie  stw ierd za m y skrzyw ien ia  
kręgosłupa, to p łaskostop ie . D zieci 
naw et ocen iane ja k o  zdrow e, m ie
szczą^ się ledwo  w granicach  normy. 
Poza tym dzieci są genera l
n ie zaniedbane. Skra jnym  
p rzyk ła d em  było dziecko , 
k tó r e  m ia ło  j e d n ą  n o g ę  
krótsza^ o 3 cm od  drugiej, 
nigdzie się nie leczyło  i nie  
nosiło żadnej w kładki o rto 
p e d y c z n e j . J a k  r o d z ic e  
p rzez  siedem  lat m ogli tego  
n ie  z a u w a ż y ć ? ! - m ów i 
Agata Cabała, re h a b ili-  
tan tk a  p rz e p ro w a d z a ją c a  
badanie.

N a razie badaniom  pod
d aw an e  są  s ie d m io la tk i  
oraz dzieci starsze sk iero
wane przez szkolne hig ieni
stki. D zieci starsze i doro
śli m ogą rów nież skorzy
stać z badan ia , op łaca jąc  
jego  koszt /8 zł/. Posturo
m e tr-S  w y k o rz y s ty w a n y  
je s t  w P o lsce  do badan ia  
w ad postaw y  u dziec i od 
1989 roku. R ybniccy reha
b i l i ta n c i  k o rz y s ta ją c y  z 
urządzenia od kilku m iesięcy uczyli 
się go obsługiw ać u dra W incente
go Śliwy w Laboratorium  W ad Po
stawy C iała we W rocław iu. K onsul
tantem  i osobą bardzo pom ocną przy 
u ruchom ien iu  p ro 
g ram u  b a d a ń  by ł 
rów nież dr rehab ili
tacji Krzysztof Ge
remek, który w każ
dy piątek udziela w 
B ushido  k o n su lta -

- Badania przeprow adzone postu -  
rom etrem -S dają też m ożliw ość oce
ny sku teczności dzia łań rehab ilita 
cyjnych. R ehab ilitanci dobrze w ie
dzei w ja k im  czasie ja k ie  e fekty m oż-

Regionalne Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej w Rybniku, 
realizując zadania wynikające z 
przyjętego statutu, zaprasza oso
by chcące usprawnić swoją kon
dycję fizyczną poprzez uprawia-

praw idłow o nie ćwiczeń pod kierunkiem wy
kwalifikowanych rehabilitantów z
możliwością korzystania z siłow
ni oraz odnowy biologicznej przez 
saunę, kąpiele, masaże itp. do 
ośrodka “ Bushido” w Rybniku, ul. 
Floriańska 1.

Spotkanie inauguracyjne 
odbędzie się w sali konferencyj
nej ośrodka dnia 17 październi
ka /czwartek/ o godz. 18.00.

cji-
Aby

przeprow adzić  ba 
dan ia  rehab ilitanci 
zaznaczają na w stę
pie flam astarem  na 
plecach dzieci m iej
sca w szystkich w y
ro s tków  k rę g o s łu 
pa. P o tem  c z u jn i
kiem zakończonym  |  
d io d ą  p rz e p ro w a 
d z a ją  lin ię  c ią g łą  
w zdłuż kręgosłupa. Jednocześnie na 
ekranie kom putera pojaw ia się do
kładny w ykres krzyw izny. D odatko
wo oceniana je s t postaw a dziecka i 
inne w ady, które rów nież w prow a
dzane są do kom putera. Na koniec 
dane zebrane przez czujnik i p rze 
tw orzone są na czytelny opis w raz z 
w ykresem . K artę z opisem  postaw y 
o trz y m u je  w y c h o w a w c z y n i, aby  
przekazała je  rodzicom  dziecka i dy
rekcji szkoły. W szystkie dane p rze
chow ywane są  dodatkow o w kom pu
terze.

D yrektorzy szkół zobow iązani są 
do podjęcia  określonych kroków  i 
skierow ania dziecka na gim nastykę 
k o re k c y jn ą . N a te re n ie  R y b n ik a  
z n a jd u je  s ię  36 m ie jsc , g łó w n ie  
szkół, gdzie taką  gim nastykę, p rzy
najm niej teoretycznie, pow inno się 
prow adzić. W samym Bushido p ra
cuje w ykw alifikow ana kadra, która 
rów nież takie zajęcia prow adzi. B a
dania dadzą obraz dzieci w ytypow a
nego rocznika. Po zakończeniu ak
cji opracow any zostanie raport, w 
którym przedstaw iona zostanie sta
tystyka wad postawy.

na osiągnąć stosu jąc określone ćw i
czen ia . P rzy  badan iu  k la sycznym  
lekarz często  nie m ógłby stw ierdzić  
zm ian ja k ie  w ystąpiły. P ow tórzenie  
badania na urządzeniu, np. po  roku  

o d  s tw ie r d z e n ia  
H w ady i p ro w a d ze 

n ia  re h a b ilita c ji,  
da p e łn y  i doklacl- 

| |  n y  o b r a z  s ta n  u 
dziecka - tw ierdzi 
Jan u sz T aran- 
czewski, k ie ro w 
nik ośrodka Bushi- 
do.

N a raz ie  akc ją  
objęte są dzieci z 
ry b n ick ich  szkół. 
C a ło ść  f in a n su je  
Urząd M iasta i Re
gionalne T ow arzy
s tw o  O św ia ty  
Z drow otnej. Jeżeli 
sąsiednie m iasta i 
gminy będą zainte

resow ane, w p rzysz ło śc i m ożliw e 
je s t rów nież d iagnozow anie dzieci z 
tam tejszych szkół. /a/

Garść wspomnień...
c.d. ze strony 1.

Urodziła się 20 marca 1905 roku w 
Przemyślu w województwie lwowskim. 
W 1925 roku w tym mieście ukończyła 
pięcioletnie Żeńskie Seminarium Nau
czycielskie. Absolwentki tego semina
rium, po otrzymaniu dyplomu, zachęca
ne i kierowane były przez ówczesne wła
dze oświatowe do pracy w odległych 
miejscowościach Kresów Wschodnich 
położonych nad Bugiem oraz na odzy
skany Górny Śląsk. Pierwszą pracę wte
dy jeszcze panna Orbińska otrzymała we 
wsi Dubica koło Brześcia nad Bugiem. 
Szkoła mieściła się w wynajętym od go
spodarza budynku. Jednoklasowe pomie
szczenie dla około trzydziestu uczniów 
musiało pełnić wszystkie funkcje szko
ły. W tej samej sali szkolnej, za nieszczel
nym przepierzeniem, mieściło się nau
czycielskie mieszkanie o spartańskich 
warunkach. Pani Adela była tak przygnę
biona i przerażona kierowaniem placów
ką i istniejącymi warunkami, że chciała 
stamtąd uciec, nie pozwalała jej na to jed
nak ambicja. Pochodziła z miasta, ale 
szybko zrozumiała jak bardzo ludzie, z 
którymi się zetknęła potrzebują pomocy 
i oświaty. Wieś była malowniczo poło
żona, piękna, ze stacyjką kolejową, która 
pozwalała na kontakt z władzami oświa
towymi znajdującymi się w mieście. 
Wyczuła, że świadomość miejscowych 
ludzi jest bardzo niska i nauczyciel jest 
potrzebny nie tylko ich dzieciom, ale i 
im samym. Tym bardziej, że do nauczy
ciela odnosili się z szacunkiem, był dla 
nich autorytetem i wzorem do naślado
wania. Cieszyli się, że ich dzieci będą 
wiedziały więcej od nich. Z czasem pani 
Adela coraz lepiej rozumiała problemy 
tych ludzi. Po latach szkołę w Dubicy 
wspomina bardzo miło. W następnym 
roku szkolnym została przeniesiona do

jednoklasowej szkoły w Ponikwaczu, 
oddalonej od najbliższej stacji kolejowej 
około 20 km. Było to prawdziwe “zesła
nie”. Na szczęście takich “zesłańców” 
było w pobliżu więcej. W okolicy mie
ściła się również siedmioklasowa szko
ła, do której docierano rowerami, lub po
konując dziesiątki kilometrów pieszo. 
Spotkania takie, konferencje, zabawy dla 
nauczycieli były wielką przyjemnością, 
radościąoraz wpływało na wymianę do
świadczeń. Już po wyjściu za mąż otrzy
mała dwuklasową szkołę w Szostakowie 
koło Kamieńca Litewskiego. Szkoła mie
ściła się w majątku Szostakowo, miej
scu urodzenia Romualda Traugutta. Dla 
uczczenia tego miejsca ludność ściągnę
ła z pól olbrzymi głaz, który umieszczo
no na dziedzińcu zamkowym przed pa
łacem. W tym głazie wyryto datę urodze
nia, imię i nazwisko ostatniego dyktato
ra Powstania Styczniowego. Bardzo czę
sto przyjeżdżały do Szostakowa wyciecz
ki szkolne, a jedna z nich - ze szkoły śre
dniej w Poznaniu przywiozła w prezen
cie wspaniałe radio.

We wrześniu 1939 roku wkraczająca 
do Polski Armia Czerwona wkrótce zna
lazła się w Szostakowie. Na dziedzińcu 
pałacowym pamiątkowy głaz został przez 
żołdaków obalony, co pani Adela widzia
ła na własne oczy. Olbrzymi majątek sy
stematycznie dewastowano. Mąż Adeli, 
teraz Chlebickiej, zdążył uciec przed “za
braniem”, a ona sama została z dwojgiem 
malutkich dzieci, dwumiesięczną córecz
ką i czteroletnim synkiem. Niebawem 
zjawił się żołnierz sowiecki z wycelowa
nym w nią karabinem, pytając o męża 
oraz czyniąc zarzuty, że nie przyprowa
dziła całej szkoły na powitanie wojska 
radzieckiego. Tłumaczyła, że nie było 
takiego rozkazu i odpowiedniego pisma, 
bo nam “nie lzia”.

Zrozumiała, że musi się chronić przed 
wywózką w głąb Rosji. W ten sposób 
znalazła się w Przemyślu u rodziców. 
Tam dobrnął również mąż Wojciech. 
Ponieważ rodzina należała do podejrza
nych, bo bracia i mąż byli oficerami 
Wojska Polskiego, trzeba było jak naj
szybciej zniknąć. Po przekroczeniu gra
nicy pani Adela z rodziną znalazła się w 
Polsce okupowanej przez Niemców. W 
Krzemienicy mąż dostał pracę jako kie
rownik szkoły. W domu, w którym mie
ściła się szkoła odbywały się spotkania 
partyzantów, znajdowała się tam też re
dakcja podziemnej gazetki “Odwet”. 
Wrzała walka konspiracyjna. Podczas 
szkolenia partyzantów, w czasie pracy 
nad pismem pani Adela pełniła często z 
dziećmi na ręku wartę, zacierała ślady 
farb i zapachów unoszących się w po
mieszczeniach. Niejednokrotnie przeży
wała najścia żandarmerii i SS. W końcu 
miejsce to zostało zdekonspirowane, trze
ba było uciekać. Panią Adelę z dzieć
mi wywieziono do Dębicy do krew
nych. Mąż, należący do AK, pod ko
niec wojny ciężko chory - umiera. W 
1944 roku Adela Chlebicka wrąz z falą 
repatriacyjną przybywa na Śląsk i osie
dla się w Rybniku. Rozpoczyna pracę 
w szkole. Wychowuje własne i innych 
dzieci, które pam iętają ją  jakoosobę 
pełną wiedzy, doświadczeń, pracowi
tą, skromną.

Bardzo długo niewiele osób wiedzia
ło o konspiracyjnej przeszłości Adeli i 
Wojciecha Chlebickich. Przed śmier
cią męża pani Adela przyrzekła mu, że 
będzie milczeć. Udało nam się, przy 
pomocy córki, też nauczycielki, Ewy 
Korcz, zebrać garść wspomnień. A na 
ślad okupacyjnej działalności W ojcie
cha Chlebickiego w zgrupowaniu “Ję
d rusiów ” trafiliśm y dzięki książce 
“Droga” Edwarda Dąbrowskiego.

W spomnienia spisała: 
N. P iekąrska-Poneta 
O prać.: W. Różańska

Festyn na Nowinach
Rybnicka Spółdzielnia Mie

szkaniowa, Rada Osiedla No
winy, Rada Dzielnicy Nowiny- 
Zachód, a także Młodzieżowy 
Dom Kultury i Ośrodek Bushido 
sq organizatorami festynu spo
rtow o-rekreacyjnego, który 
odbędzie się w nadchodzqcq 
niedzielę 13 października.

W programie: turniej koszy
kówki w ośrodku Bushido - po- 
czgtek godz. 10.00. od godz. 
13.00 konkurencje biegowe 
dla dzieci, młodzieży i doro
słych, od godz. 14.30 finały tur
nieju piłkarskiego, o 16.30 -

ogłoszenie wyników imprez 
sportowych, a później zabawa 
taneczna.

Wystqpiq zespoły artystyczne 
Młodzieżowego Domu Kultury: 
Va Banque, Na razie X i Street 
Boys

Będzie można wziqć również 
udział w loterii fantowej.

imprezy będq miały miejsce w 
ośrodku Bushido, na stadionie 
przy ul. Broniewskiego i Młodzie
żowym Domu Kultury. Będzie też 
okazja, by bezpłatnie skorzystać 
z oferty ośrodka Bushido.

/ r /

Konkurs
fotograficzny

Dom Kultury w Rybniku- 
Niedobczycach ogłasza konkurs 
fotograficzny dla amatorów.

Na konkurs można nadsyłać prace o 
dowolnej tematyce czarno-białe i kolo
rowe o wymiarach od 15 na 20 cm oraz 
większe, zależnie od możliwości. Najlep
sze prace zostaną uhonorowane atrakcyj
nymi nagrodami pieniężnymi.

Termin nadsyłania prac na adres 
Dom Kultury w Rybniku-Niedo- 
bczycach, ul. Barbary 23, tel. 398- 
185 upływa 20 listopada 1996 roku.

P s ie  p i ę k n o ś c i
m v  r '

W ostatnią niedzielę miłośnicy psów z całej Polski ze
brali się w Kamieniu podczas XI Rybnickiej Wystawy 
Psów Rasowych.

W tym roku hodowcy z Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier zaprezentowali aż 950 
zwierząt. Każdy pies oceniany był in
dywidualnie w swojej rasie i mógł ubie
gać się o medal i dyplom. 27 sędziów, 
również z Czech i Belgii, przyznawało 
punkty zwierzętom wystawionym w sze
ściu klasach: szczeniąt, młodzieży, użyt
kowej, championów, honorowej i otwar
tej. Dla wielu wystawa była też okazją 
do uzyskania certyfikatu na krajowego 
championa.

W Kamieniu można było obejrzeć 
w iększość ras hodowanych w Polsce, 
od tradycyjnych i najliczniej reprezen
tow anych ow czarków  niem ieckich,

poprzez rottweilery, teriery, syberia- 
ny husky czy dobermany. Znalazły się 
też pojedyncze okazy niezwykle rzad
kich odmian. Wielu miłośników zwie
rząt po raz pierwszy z bliska podzi
w iało bullm astiffa, jam nika szorst
kowłosego krótkiego, charcika w ło
sk iego  czy ch iń sk ieg o  grzyw acza  
owłosionego.

W czasie wystawy hodowcy mogli 
zaopatrzyć się w potrzebne akcesoria 
do pielęgnacji psów, kupić pupilom 
wędzone kości, a nawet, specjalnie dla 
psów myśliwskich, gumowe kury, imi
tujące upolow aną zdobycz. Ten kto 
odwiedził Kamień jeszcze bez czwo- Na wystawie zaprezentowano przedstawicieli 136 ras...

ronożnego przyjacie
la, m iał też okazję 
kupić sobie szczeka
jącego  tow arzysza. 
Znalazło się bowiem 
kilkudziesięciu  ho
dowców oferujących 
rodow odowe szcze
niaki rozmaitych ras. 
I choć pogoda n ie
zbyt dopisała, wysta
wa okazała się du
żym  w ydarzeniem , 
gdyż odw iedziło  ją  
kilka tysięcy osób.

Organizatorem  
wystawy był jak co 
roku rybnicki od
dział Związku Ky
nologicznego, a ho
norowy patronat 
nad imprezą objął 
Prezydent Miasta.

/a/
Z dj.: sol

3QAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zbieram ulotne okruszki 
mojego świata...

Konkurs literacki “W mojej Malej Ojczyźnie”, mimo krót
kiego terminu nadsyłania prac, przyniósł ciekawe plony. 
Autorzy skorzystali z jego niezwykle szerokiej formuły.

S zczeg ó ln y m  a u te n ty 
zmem, energią słowa, odwa
gą sądów o historii i współ
czesności G órnego Ś ląska 
w yróżnia się “Starzykow a  
izba” Andrzeja Piontka z 
Wodzisławia Śląskiego, gorz
ki hymn o przemijaniu świa
ta, w którym najważniejsze to 
umiłowanie ziemi i bliskich.
Podobną ścieżką biegły my
śli innych autorów  w spo 
mnień: etnograficznej pracy 
pod godłem “B ro n ia ” czy 
opowieści rodzinnej ‘‘Śwista
ka Być może tymi pracami 
za in teresu je  się rybn ick ie  Laureaci konkursu literackiego Andrzej Piontek, Michalina Cho- 
M uzeum . W sp o m n ien ie  merska, w środku córka Bogumiły Ochwat, która w je j imieniu na-
“A nny” powinno być lepiej grodę odbierała. 
udokumentowane /daty, miej
scowości.../.

Wśród prac korzystających z narzę
dzi fikcji literackiej wyróżnione zosta
ły opow iadania ‘‘D o m ’’ Bogumiły 
Ochwatowej z Rybnika oraz list-esej

Michaliny Chomerskiej z Nowej Wsi. 
W yobrażenie domu jako pars pro  toto 
ojczyzny jest niemal tak stare jak  lite
ratura polska. Ale staranna kompozy
cja, oszczędność obrazowania i sym-

Zabawa z Ryjkiem
Przez trzy dni, od piątku do nie- ze sobą dziew ięć kabaretów . N aj-

boliki - efekty literackiej wrażliwości 
- bronią autorkę pierwszej pracy przed 
ugrzęźnięciem w manierze młodopol
skiej. “List z podróży do swojego kra
ju  ” to konsekwentna opowieść pamięt
nikarska - epistolama, wyrażająca oso
bisty stosunek do zjawiska “małej oj
czyzny”. Czy jednak istota “śląskości” 
nie została tutaj ujęta zbyt ogólnie?

Chciałbym zachęcić do pisania au
to rów  opow iadan ia  
“Za p ią ć  c zw a r ta "  
oraz “P rzew odn ika  
t u r y s t y c z n e g o ... ” 
Pierwsza praca wypa
dła zbyt okazjonalnie 
i laurkowo, warto by 
też szlifow ać pióro, 
gdyż wybór opowie
ści opartej na doku
m entach  h is to ry c z 
nych wielokrotnie się 
już literacko spraw
dził. Pomysł przewo
dnika po małej ojczy
źnie jes t znakomity, 
ale realizacja nie speł
nia ty tu łow ej zapo
w iedzi. M oże autor 
spróbuje nasycić swój 

zamiar autentyzmem /nazwiska etc./ 
lub opracuje prawdziwy przewodnik? 
Zachęcam! Tu do odnotowania sąd po
lemizujący z wymową tekstu A. Piont
ka: “Gdyby ktoś kochał drogi Malej Oj
czyzny tylko p o d  warunkiem, że się nie 
zmienią, musiałby nie korzystać z nich 
wcale Interesujący jest też pomysł fo
toreportażu z rymowanym, gwarowym 
tekstem pt. “Pieśni rynkowej Madon
ny Tyle że konkluzje dość banalne, a

Zdj. : sol

dzieli ub. tygodnia m iłośnicy dobrej 
zabaw y uczestn iczy li w praw dziw ej

w ię k sz e  u z n a n ie  zd o b y ł k ab a re t 
“Ciach” z Z ielonej G óry, którego 

skecz “ E gzorcysta” z 
gatunku czarnego hu
moru podobał się pu
b lic zn o śc i ja k  i in 
nym  w ystępu jącym . 
P o z o s ta łe  k a b a re ty  
z a ję ły  n a s tę p u ją c e  
m iejsca: II ex aequo 
- Grzegorz Halama- 
Oklasky, “Niem y” - 
C zęstochowa, III - 
“Dekade” - Słupsk, 
IV - “Jurki” - Zielo-
na Góra, V - “Bez 
żyły” - W ałbrzych, 

Na wernisaż swoich prac przybył sam Andrzej Mlecz- VI - “Nic” - Rybnik, 
ko z żoną i... psem, który nie zmieścił się w kadrze VII - “Po żarcie” -

K raków , V III -

niektóre fakty oraz daty budzą w ątpli
wości. Po poprawkach - świetny mate
riał na promocję Rybnika.

Teksty wspomnieniowe i operujące 
fikcją, poglądy różnych pokoleń na hi
storię i współczesność Górnego Śląska, 
wypowiedzi śląską gw arą i literacką 
polszczyzną pisane, pytania o tożsa
mość pnioków i krzoków, o wczoraj, 
dziś i jutro Małej Ojczyzny - czy jak 
na pierwszy tego typu konkurs to mało? 
Sięgajmy po pióra, bo następna próba 
już  za rok.

G rzegorz W alczak

obecnością  rozdanie nagród.
Podczas turnieju  zorganizow ano 

też  koncert Tadeusza K olorza i 
dwie w ystaw y - makram rybniczani-

kabaretow ej uczcie, a to za spraw ą I 
O gólnopolskiego T urnieju  K abare
tow ego “R yjek ’96". Przez dwa dni 
w K lubie E nergetyka ryw alizow ało

“Niedźwiedź” i “Oświadczyny” - oto 
tytuły dwóch jednoaktowych utworów 
Czechowa, wystawionych na Małej Sce
nie Rybnickiej przez Teatr Rozrywki z 
Chorzowa z okazji Rybnickich Dni Li
teratury.

Obie miniatury sceniczne spotkały się 
z gorącym przyjęciem młodej publiczno
ści, wywołując gromki śmiech oraz owa
cje. Na szczególną uwagę zasługuje ak
torka teatru chorzow
skiego, odtwórczyni 
głównych ról w obu 
przedstawieniach Elż
bieta Okupska, która 
podbiła serca publicz
ności, choć pozostali 
aktorzy również zasłu
gują na uznanie.

Dyskretna oprawa 
muzyczna oraz proste 
dekoracje  u ła tw iły  
przen iesien ie  się w 
czasy bohaterów Cze
chowa. Podobno trud
no dziś zainteresować

“W torki” - Zielona Góra.
N a koncert laureatów , który odbył 

się w n iedzielę p rzybył znany kaba
ret “Potem ”, który uśw ietn ił sw oją

Czecfwui 
na Małej Scenie

młodzież teatrem, ale jak widać - jest to 
możliwe. Młodzi widzowie byli całko
wicie pochłonięci światem, który wyło
nił się na scenie. O ileż łatwiej przyswo
ić sobie dzieło dramaturga znanego z 
podręczników, mając okazję obejrzenia 
jego scenicznej realizacji.

A. J aśkiewicz, D.Gajdzica
LICEUM SS. URSZULANEK

na Aleksandra Chwastka i ry sun
ków Andrzeja Mleczki, który był 
obecny na swoim w ernisażu. W idzo
wie, którzy spędzili trzy w ieczory w 
K lubie E nergetyka byli u sa ty sfak 
c jonow an i i z p e w n o śc ią  chę tn ie  
p rzy jdą się pośm iać podczas ko le j
nych turniejów .

/a/
Z dj.: sol

Echa letniej 
wystawy

Podczas trwania letniej Międzynaro
dowej W ystawy Lilii i Kompozycji 
kwiatowych “Lilium Silesia” oprócz 
jury także zwiedzający uczestniczyli w 
ocenie przedstawianych kwiatów i kom
pozycji. Na specjalnych kuponach od
dawali swoje głosy i właśnie teraz wśród 
uczestników zabawy rozlosowano na
grody. Ponieważ nagrodami są zestawy 
cebul, które przesadza się właśnie w 
październiku, dopiero teraz ogłoszono 
listę zwycięzców i wysłano nagrody.

Losowanie okazało się szczęśliwe dla: 
Grażyny Smółki, Danuty Żuber, Ma
rii Ficek, Marii Konsek, Moniki Cza
pli, Jolanty Woryny, Józefa Pierchały 
- wszyscy z Rybnika, Anny Orlik z 
Chybia, Katarzyny Fili z Jastrzębia 
oraz Iwony Kocur ze Szczejkowic. /a/

Scena z "Niedźwiedzia", z prawej Elżbieta Okupska.
Zdj.: sol

uczniowie piszą

Kameralne zakończenie RDL
c.d. ze strony 1.

a kontynuujący najlepsze tradycje polskiej 
kameralistyki, zespół, przedstawił rybnic
kiej publiczności interesujący i zróżnico
wany program. Usłyszeliśmy Concerto 
grosso g-moll A. Corel lego, Symfonię nr 
1 C-dur A. Vivaldiego, Divertimento KV  
138 W. A. Mozarta, a w drugiej części 
Kwintet F-dur A. Brucknera w opracowa
niu A. Duczmal. To muzyka najwyższe
go lotu, która urzeka lekkością i płynno
ścią, ajej siląjest nie forte ale piano. Ryb
niccy melomani, choć, co dziwne, nie za
pełnili sali Teatru Ziemi Rybnickiej do 
ostatniego miejsca, docenili wituozerię dy- 
rygentki i jej orkiestry, otrzymując w za
mian za rzęsiste brawa utwór na bis - 3. 
część 3 sonaty Rossiniego. Szkodą że ryb- 
niczanie nie do końca wykorzystali szan
sę bytności w mieście tak wspaniałego ze
społu.

Jakie były te XXVII Rybnickie Dni Li
teratury? Niewątpliwie bliższe tym daw
nym, kiedy to literaci grali pierwsze 
skrzypce, a pozostałe imprezy były rze
czywiście tylko towarzyszącymi. W tym 
roku zebrano w Rybniku naprawdę zna
komitą stawkę przedstawicieli wielkopol
skiego środowiska literackiego. Nazwiska

przynajmniej kilku z nich, nawet przed 
spotkaniami autorskimi, nie powinny być 
młodzieży obce, ponieważ można je zna
leźć w podręcznikach do współczesnej li
teratury. Może dzięki bezpośrednim spo
tkaniom z pisarzami ich twórczość stanie 
się pani młodym osobom bliższa, zachęci 
do refleksji nad sobą której w naszym 
życiu coraz mniej.

Kilka spotkań autorskich miało bardzo 
żywy przebieg, udane były warsztaty po
etyckie, które pokazały jak wiele jest w 
mieście piszącej młodzieży o otwartych 
głowach. Jest zatem nadzieja, że są ludzie, 
dla których kultura to nie tylko masowe 
imprezy z muzyką disco-polo w tle. Poe
zja zawsze była dla elit i niech taką pozo
stanie. Choć to przecież za sprawą poezji 
kilka dni temu przeżywaliśmy wzrusze- 
nia związane z nagrodąNobla dla Wisła
wy Szyborskiej.

Pomimo zmiany kierow
nictwa RCK i okrojonego 
w związku z tym grona 
organizatorów Dni..., kon
tynuowana była zapocząt
kowana w roku ub. idea 
przedstawiania środowisk 
literackich różnych regio
nów Polski. Niewątpliwie 
skromniejszy był program 
imprez towarzyszących, za
brakło nośnych, oprócz 
Agnieszki Duczmal, na
zwisk, co przecież zawsze 
jest magnesem dla publicz
ności. Organizatorzy unik
nęli jednak zbędnej celebry 
i zadęcia, a impreza utrzy
mała swój charakter. Nadal 
bowiem różni się od obcho
dzonych, najczęściej w for
mie festynów, Dni... oko
licznych miast, a różni się 

właśnie obecnością liczących się w kraju 
pisarzy, poetów i krytyków literackich. 
Można się spierać o nazwiska, o ich licz
bę, wydaje się jednak, że to one nadają 
ton imprezie. Oczywiście, jeżeli nadal ma 
ona zachować swoją nazwę: Rybnickie 
Dni Literatury...

Irl

W konkursie teatralnym zwyciężył amatorski teatr 
"Druga Młodość" z DK kop. Borynia. Zdj.: sol

Tańczące dziewczyny poszukiwane!
Zespół Tańca Nowoczesnego LAN- 

SARK istnieje od 1992 roku. Brał wielo
krotnie udział w konkursach i festiwalach 
artystycznych młodzieży, zdobywając dobre 
oceny i nagrody, m.in. na ostatnim IV Wo
jewódzkim Festiwalu Szkolnych Zespołów 
Artystycznych - wyróżnienie I stopnia “S”. 
Najbliższe plany zespołu to udział w VTI Fe
stiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

Interesujące się tańcem dziew czyny w 
wieku od 16- 18  lat mogą sprawdzić 
swoje umiejętności, a może nawet zo
stać członkiem zespołu LAN-SARK! 
Zebranie organizacyjne odbędzie się w
piątek 18 października br. o godz. 18.00 
w Młodzieżowym Domu Kultury przy 
ul. Broniewskiego w Rybniku. Irl

Kina
___________________________J

“APOLLO”
11 października, 17.00, 19.00; 12 - 13 
października, 17.30,19.15; 16-20 paź
dziernika, 18.00 - “MATKA SWOJEJ 
MATKI” /poi./
12-13 października, 16.00 - “MAŁPA 
W HOTELU”

PREMIEROWE przy TZR 
11 - 13 października, 17.00, 19.30 - 
“DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI” /USA/, 
cena 6,50 zł
1 5 - 1 7  października, 17.00, 19.15 - 
“FENOMEN” /USA/

DKF “EKRAN” przy TZR 
14 października, 19.00 - “TOSZUN- 
GA” /USA/

“ZEFIR” BOGUSZOWICE 
13 - 17 października, 17.00, 19.00 - 
"SPY HARD” /USA/

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawy stałe “Rybnik moje miasto” 
oraz “Cechy rzemieślnicze w miastach 
Górnego Śląska” oraz wystawa twórczo

ści Zb. Solarskiego pt. “Barwy ziemi” 
czynne /z wyjątkiem poniedziałków/ od 
10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do 
18.00, wstęp 2 zł/ulg. 1 zł/

Galeria TZR
Wystawa projektów z lat 1990-96 Pra
cowni Architektury i Grafiki “TOP - 
PROJECT”

MBP w Rybniku
Wystawa pn. “Laureaci literackiej Nagro
dy Nobla”

Koncerty '
Mała Scena Rybnicka 

17 października, 18.30 - KONCERT 
Tomasza Żółtko /gitara, śpiew/ z tow. 
Jerzego Szareckiego/gitara/ - w progra
mie muzyka nastrojowa, cena 6.00 zł

Dyskoteki
Mała Scena Rybnicka

zaprasza 12 października, godz. 20.00 
- 2.00

Wieczorek dla samotnych 
w niedzielę, 13 października, godz. 
17.00-23.00 /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zgodnie z regulaminem konkursu "W m ojej M ałej O jczyźnie" 
zorganizowanego przy  okazji X X V II Rybnickich D ni Literatury 

drukujemy fragm enty nagrodzonych prac

/.../ Kiedy byłem najmłodszym “pisklę
ciem” w naszym rodzinnym gnieździe, 
gniazdo to było najbardziej zagrożone. 
Była wojna, zmarła moja Matka, Ojciec 
po wypadku w kopalni leżał w szpitalu. 
Opiekę nad naszym gniazdem przejął mój 
Starzyk. On mnie wypiastował.

W domu mojego Ojca, wybudowanym 
na ziemi mojego Starzyka, mój Starzyk 
miał swojąizbę. W tej izbie tylko ja prze
siadywałem z moim Starzykiem, bo star
si bracia byli “rozparcelowani” wśród 
naszej rodziny.

Mój Starzyk w swojej izbie opowiadał 
mi bajki i interesujące historie, oraz śpie
wał proste piosenki i przygotowywał 
mnie do szkoły. Nauczył mnie alfabetu, 
uczył gryzmolić litery i ostrzył ołówki. 
Nauczył mnie też “szkolnej” piosenki: 

Jak jo chodziył do szkoły 
uczyli mie rechtory; 
piwo pić, w karty grać 
i z dziołchami tańcować.

Sytuacja rodzinnego gniazda zaczęła 
się stabilizować. Ojciec ponownie się 
ożenił, bracia wrócili do domu, wojna się 
skończyła, mój Starzyk mógł odpocząć.

Mojego pójścia do szkoły mój Starzyk 
nie dożył. Zmarł nie ze starości, lecz po 
upadku i złamaniu stawu biodrowego. 
Miał dopiero 82 lata. Jego synowie prze
żyli go o 6 lat każdy.

Po śmierci mojego Starzyka nie była 
nam potrzebna do zamieszkania jego 
izba. Często jednak kazano mi coś za
nieść do Starzykowej Izby lub przynieść 
ze Starzykowej Izby. Chodziłem tam 
również bez powodu. Bardzo brakowa
ło mi mojego Starzyka, więc siadałem 
przy stole na moim krześle, patrzyłem w 
pustą przestrzeń za stołem, a tam, na ścia
nie, nie zasłoniętej już przez mojego Sta
rzyka, wisiały jego ostygłe fajki. Naj
większa i najładniejsza określana była 
mianem “cesaroczka”.

Widok starzykowych fajek i zapach 
tytoniu, który długo wypełniał Starzyko- 
wą Izbę, nie mógł mi zastąpić mojego 
Starzyka.

Zacząłem szukać zastępczych starzy
ków, których nie brakowało w sąsiedz
twie. Przylgnąłem do nich, a oni mnie 
nie odtrącili. Byli to wspaniali ludzie. Z 
ich łagodnych twarzy emanował spokój. 
Widać było, że są pogodzeni ze światem, 
z życiem, choć mieli za sobą życie cięż
kie, znojne. Od dawna zaliczam ich do 
moich odeszłych już autorytetów. /.../

Starzykowie objaśniali mi świat, a za
wsze kończyli słowami: “I tak sie synku 
obraco tyn cygański świat”. Przez to “tyn 
cygański świat” był zawsze dla mnie bar
dzo czytelny.

Starzykowie umieli objaśniać świat, bo 
byli ludźmi-przeżuwaczami. Kiedy w cza
sie całodziennej krzątaniny przysiadali na 
pieńku, stołeczku lub ławce, by odpocząć 
i zapalić fajkę, to sprawiali wrażenie nie
obecnych. Był to ich czas “przeżuwania” 
w skupieniu, ciszy i spokoju.

Starzykowie zaszczepili mi miłość do 
ziemi rodzinnej i do stron rodzinnych. 
Nauczyli mnie zachowań proekologicz
nych, choć wtedy nie było znane, tak 
modne dziś, słowo “ekologia”.

Jeszcze nie miałem siedmiu lat, kiedy z 
moim Starzykiem siedziałem na miedzy 
przed domem i leszczynowym kijem tłu
kłem o ziemię. Wtedy mój Starzyk powie
dział: “Synku, nigdy nie bij ziemie, bo po

śmierci nie przyjmnie cie do siebie”. Po
myślałem, że to i dobrze, bo może wcale 
nie umrę. Mimo tej heretyckiej myśli, już 
nigdy więcej nie biłem ziemi.

Po wielu latach dowiedziałem się od 
Ojca, skąd u starzyków taki szacunek do 
ziemi.

Sto lat temu mój Starzyk wyjechał do 
pracy w westfalskich kopalniach. Tam się 
ożenił, tam urodziło się pięcioro jego 
pierwszych dzieci - mój Ojciec również. 
Kiedy uciułał dostatecznie dużo pienię
dzy, spakował rodzinę i wrócił do rodzin
nych stron, gdzie kupił ziemię pozwalają
cą pozbyć się troski o wyżywienie rodzi
ny pod warunkiem troszczenia się o samą 
ziemię. Ziemi nie czynił sobie poddanej 
lecz czynił jąsobie użyteczną, wbrew błęd
nemu tłumaczeniu biblijnemu.

Wraz ze wzrastaniem poznawałem co
raz szersze kręgi mojej rodzinnej ziemi. 
Pofałdowany, pagórkowaty teren wzma
gał moją ciekawość świata. Pragnąłem 
odkryć to, co znajdowało się poza naj
bliższym pagórkiem, potem za następ
nym, i jeszcze za następnym.

Najbliżej domu widoczny był komin 
cegielni, dalej, na wzgórzu, piękna syl
wetka kościoła, a za kościołem dwa ko
palniane kominy. W takiej kolejności 
poznawałem mój świat. /.../

Największe wrażenie zrobiło na mnie 
wnętrze barokowego kościoła, do które
go prawie codziennie zabierała mnie sta
ra Kowolka. Strop nawy zdobiły malo
widła przedstawiające półnagich, mu
skularnych ludzi z długimi, rozwiany
mi włosami i twarzami pełnymi ekspre
sji, co budziło u mnie uczucie grozy.

Muzyka organowa była prawdopo
dobnie pierwszą, jak ą  słyszały moje 
uszy. To spowodowało, że dotąd sta
wiam ją  ponad każdą inną.

Kopalnię w całej swej okazałości wi
działem stosunkowo wcześnie, bo obok 
niej przechodziłem w drodze do ciotek i 
wujków mieszkających za kopalnią. /.../ 

Obok naszego domu, cegielni, kościo
ła i kopalni przebiegała szosa, która nie 
miała równych sobie w całej okolicy. 
Nawierzchnia była betonowa, z wyjąt
kiem bardziej stromych wzniesień, gdzie 
była brukowana, by konie miały więk
szą przyczepność. Na poboczach rosły 
czereśnie, których my czuliśmy się wła
ścicielami. Obraz ich bielonych pni i 
wiosennej bieli koron oraz jesiennych, 
barwnych liści utrwalił mi się na zawsze. 
Korony drzew utrzymywały szosę w przy
jemnym cieniu, jak również powstrzymy
wały niewielki deszcz, co było gościnnym 
gestem w stronę utrudzonego wędrowca. 
Jasna wstęga betonu obramowana czere
śniami ułatwiała nocną wędrówkę. /.../ 

Drzwi naszych domów nie były w dzień 
zamykane na klucz, jeśli w domu była 
choć jedna osoba. Życie rodzinne toczy
ło się w  dużych przeważnie kuchniach, 
których drzwi były przyozdobione mo
siężnymi, grawerowanymi wizytówkami. 
Każdy przybysz kierował się do drzwi z 
w izytówką w które pukał i czekał na 
zaproszenie, by wejść dalej. Wprost do 
kuchni przychodził listonosz, kominiarz, 
inkasent, Góralka z warzechami, Cygan
ki i żebracy.

Taki był mój świat - czysty, cichy, bez
pieczny, przyjazny, wonny.

Wojciech miał dwadzieścia lat, jak

wzięli go na wojnę. Sześć lat uciekał 
przed śmiercią dwa lata był w ruskiej 
niewoli, wrócił z odmrożonymi nogami. 
By nadgonić stracony czas, od razu się 
ożenił. Od swych ojców dostał kawałek 
ziemi i zaczął lepić rodzinne gniazdo. 
Lepił jak jaskółka. W wykopanym dole 
deptało się glinę z wodą aż do uzyskania 
odpowiedniej konsystencji. Z gliny ro
biło się kluskę, panierowało w piasku i 
wkładało się ją  do drewnianej foremki, 
by mogła przybrać formę cegły. Formę 
opróżniało się na placyku, by glina pode- 
schła na słońcu. Potem układało się ją w  
kaszty, następnie przenosiło się ją  pod 
słomiany daszek, gdzie czekała do jesie
ni na wypalenie w polowym piecu.

Z takiej cegły Wojciech wybudował pół 
domu /dwie izby/ i wprowadził się. Po
tem dobudował drugą połowę. Jego dzie
ci mieszkały już w normalnym domu. /.../

W latach sześćdziesiątych kolejni Woj
ciechowie budowali domy na wyrost, z 
myślą o dzieciach. /.../

Za to ich dzieciom łatwiej było w la
tach osiemdziesiątych opuścić rodzinne 
strony, z czego skwapliwie korzystali. W 
pewnym stopniu Wojciechowie, którzy 
teraz opisują swą “Samotność w pięciu 
pokojach”, sami są sobie winni, bo dzie
ciom udostępnili swoje archiwalne do
kumenty.

Mądrość opisanych starzyków miała 
źródło również w porażkach. Ludzie 
podejmują wiele działań na podstawie 
wyobrażeń. Takim działaniem był udział 
w powstaniach śląskich. Jedno ulotko- 
we hasło głosiło: “Wynocha Germany z 
marmeladą bo Polacy z kiełbasami jadą”. 
Kiedy przyszła już Polska, która nie miała 
wiele wspólnego z tą wyśnioną z tą wy
marzoną wtedy powstańcy szeptali so
bie na ucho: “Prośmy Pana Jezusa, by 
jak najprędzy dostać sie pod Prusa”. Prus 
przyszedł na krótko, ale zupełnie inny, 
też nie był tym wyśnionym, tym wyma
rzonym. Potem Prus się oddalił i przy
brał kolejne oblicze, które było na miarę 
marzeń wnuków i prawnuków powstań
ców. Ponieważ ten Prus nie mógł tu 
przyjść, to poszli oni do niego. /.../

Ja od dziesięcioleci mogłem być u Pru
sa, ale też przed dziesięcioleciami odkry
łem fenomen mojej rodzinnej ziemi, cze
go nikt jakoś dostrzec nie potrafi. Mie
szkam na ziemi pogranicza, o którą cią
gle walczono. Mimo tego, moi przodko
wie i ja  sam, nie byliśmy z tej ziemi wy
pędzani, ani też nie musieliśmy z tej zie
mi uciekać w obawie o swoje życie. 
Uważam, że samowolne opuszczenie tej 
ziemi, w poszukiwaniu lepszej, jest dla 
tej ziemi zniewagą. Z rodzinną ziem ią 
tak jak z rodziną trzeba umieć się zwią
zać na dobre i złe.

Trudno jest być Polakiem na polskiej 
ziemi. Jeszcze trudniej jest być Ślązakiem 
na śląskiej ziemi, bo Ślązak razi swą 
odrębnością która nie chce poddać się 
unifikacji wymaganej przez kolejnych 
władców tej ziemi.

“Prawdziwy Polak” nie wie, że tu za
trzymał się staropolski język Reja. Nie wie 
więc, co to jest reż, ale wie, co to jest rży
sko. Nie wie, co to jest bombon, ale wie, 
co to jest bomboniera. Nie wie, co to jest 
koło, ale interesuje się kolarstwem i wie, 
czym zajmuje się kolarz. W tej sytuacji 
nie jest w stanie dostrzec obcojęzycznych 
wyrazów, którymi ochoczo się posługuje, 
chociażby takich jak “dach” i “komin”, nie 
wspominając o wszelkich plandekach, far
tuchach i brytfanach.

Dlatego informuję was, “prawdziwych Po
laków”, że jest w Ameryce miasto o nazwie 
Panna Marią gdzie dawno temu osiedli Ślą
zacy. Tam śląska gwara jest w pełnym roz
kwicie, a Ślązacy nie wynarodowili się w pią
tym pokoleniu, podczas gdy “prawdziwi Po
lacy” wynarodowiają się już w drugim.

Byłoby chwalebne, gdyby “prawdziwi 
Polacy” i “prawdziwi Ślązacy”, którzy pi
szą na murach: “Polska dla Polaków” i 
“Śląsk dla Ślązaków”, cały swój wysiłek

skierowali na to, ażeby nakłonić do powro
tu tych Polaków i tych Ślązaków, którzy 
przedkładają kołocz u macochy nad suchy 
chleb u swej Matki. Byłoby chwalebne, gdy
by postarali się umożliwić powrót tym, 
którzy chcą powrócić, lecz nie chcą tego 
żonglerzy cygańskiego światą gdyż pragną 
ich wykorzystać, tam w Kazachstanie, jako 
przyczółek dla swych celów.

Jeśli uda się wam sprowadzić wszystkich 
na Ojczyzny łono, to zapewne przejdzie wam 
ochota na wypędzanie “obcych”, ponieważ 
poznacie wiele pogmatwanych ludzkich lo
sów i spokomiejecie. Zrozumiecie, że może 
przyjść siłą która was wypędzi lub będzie
cie musieć przed nią uciekać, by znaleźć 
schronienie u tych, którymi pogardzaliście. 
/.../

Nie zostałem wypędzony, nie musiałem 
uciekać, nie wyjechałem z rodzinnej ziemi. 
Odjechał i nadal odjeżdża mój świat, ajego 
miejsce zajmuje świat coraz bardziej dla 
mnie obcy, zdehumanizowany. L.J 

Z mojego życia odeszły zapachy, smaki, 
dźwięki i obrazy mojego dzieciństwa i lat 
młodzieńczych.

Odszedł zapach i obraz pól obsianych łubi
nem, a na to miejsce weszły plantacje ostu na 
“wyzwolonych” pegieerowskich polach, jak 
też pola pokryte żałobnym kirem pogorzelisk.

Odszedł zapach dzieży z zaczynem chle
bowym oraz zapach i smak odpustowego 
kołocza pieczonego u starej Kowolki. 
Odszedł obraz i zapach kwitnących sadów, 

zastępowanych iglakami, przez co wiosny 
są coraz smutniejsze. A i pogoda już nie taka 
jak dawniej. Więc można się spodziewać, 
że za niedługo do ostatnich kwiatów pszczo
ły wyjdą w waciakach.

Odszedł smak prawdziwej lemoniady i 
kawy zbożowej, syropu buraczanego i kar
tofli przysmażanych na łoju.

Odeszły odgłosy kieratu i ręcznej młocki, 
gwizdy i odgłosy toczących się parowozów, 
skrzyp konnych sań i dzwonienie janczarów.

Ucichł śpiew słowików i starej Majwaldki, 
wstającej najwcześniej do gospodarskich zajęć, 
która wypełniała śpiewaniem cały swój znojny 
dzień. A zaczynała od “Kiedy ranne wstają zo
rze”, poprzez “Godzinki”, “Anioł Pański” i 
“Wszystkie nasze dzienne sprawy”. U  

Na niebie nie widać jastrzębi oblega
nych przez chmary jaskółek, za to nie
bo spisane odchodami odrzutowców po
żerających tony tlenu.

Po cegielni nie ma śladu. Szachta zasypa
na śmieciami. Tylko małe oczko wodne, 
zarośnięte rzęsą zostało na pamiątkę.

Kopalni zostało najwyżej piętnaście lat 
istnienia.

Na najpiękniejszą kiedyś szosę teraz nie 
mogę patrzeć. Czereśnie dawno wycięte, 
szosa poszerzona, mostki niedrożne, przy
drożne rowy zasypane albo wypełnione ście
kami, do tego zarośnięte wszelakim ziel
skiem. Pobocza wyższe od jezdni, przez co 
woda nie ma gdzie ściekać i w czasie de
szczu płynie jak w rzece. Do tego pełno bez
domnych na szosie, którzy mieszkająw ka
dzidłach, a ponieważ one mająkółką więc 
jeżdżą nimi tam i z powrotem nie zrażając 
się tym, że od czasu do czasu ktoś się zabija.

Trzydzieści lat temu na szosie maso
wo ginęły żaby, które po deszczu skaka
ły na niej w beztroskim niezdecydowa
niu. Potem zaczęły ginąć jeże, choć nie 
przebiegają zdecydowanie przez szosę. 
Teraz widzę rozjechane łasice, które 
przez szosy przebiegają błyskawicznie. 
Ostatnio widziałem zabitą kunę. Ja sam 
na tej szosie czuję się jak na froncie.

W najlepszym stanie pozostał kościół, 
który okazał się opoką mimo że ucierpiał 
od szkód górniczych i po remoncie nie 
odnowiono malowideł na stropie. Sprzed 
ołtarza zniknęły trzy zwisające, strojne 
lampy. Zniknęły balaski, by podkreślić, że 
“władza bliżej obywatela”. Pewnie było
by więcej modyfikacji posoborowych, 
gdyby nie to, że kościół jest zabytkiem.

Po wejściu do kościoła ołtarz, a szcze
gólnie obraz Matki Boskiej, przyciąga 
wzrok. Mój wzrok niemniej kieruje się 
ku chrzcielnicy. Tu ochrzczona była moja

Matka, dwaj starsi bracia i ja. To tu roz
poczyna się w beciku życie chrześcijani
na i, po życiowej szamotaninie, kończy 
się, gdy pokonanego przez śmierć przy- 
nosząw trumnie przed ołtarz. Tak, życie 
religijne zaczyna się i kończy nie na wła
snych nogach.

Niemożliwym jest zliczenie łez, które 
wylały się w tym kościele, ale myślę, że 
wystarczyłoby ich na niejedno umycie 
posadzki. Tylko w tym wieku ile to ma
tek wylewało błagalne łzy, by wyprosić 
powrót synów z wojennych zawieruch. 
Tu łzy wylewała moja Starka, kiedy na 
samym początku pierwszej wojny świa
towej zabrano jej najstarszego syna, by 
po miesiącu przysłać jej obrazek, na 
którym anioł z białąliliąpochylał się nad 
żołnierzem poległym “bohaterską” śmier
cią na polu “chwały”. Jej Francekjużnie 
żył. Miał 23 lata. W kolejce stali następ
ni czterej, którzy kolejno odchodzili 
oprócz najmłodszego, bo wojna się skoń
czyła. Jego dopadła następna. Moja Star
ka już nie żyła, więc przeżywał to tylko 
mój Starzyk, i wcale nie słabiej, bo ta 
wojna zahaczyła o jego wnuki.

Po wojnach były łzy dziękczynne za oca
lenie. W okresie powstań też lały się łzy. L.J

Tak więc ten kościół jest najbardziej 
statyczny na mojej rodzinnej ziemi. Stał, 
kiedy nie było jeszcze kopalni. Stoi, kie
dy jest kopalnia, i choć ta go podkopała i 
nadwyrężyła, kościół będzie stać, a ko
palnia upadnie.

Kościół stał, kiedy nie było jeszcze ce
gielni. Stał, jak była cegielnia. Stoi, gdy 
nie ma już cegielni.

Kościół stał, kiedy nie było mnie jeszcze 
na świecie. Stoi, kiedy trwa moje życie. 
Będzie stać, kiedy moje życie przeminie.

Nie ma już grobu mojego Starzyka, nie 
ma już grobu mojej Matki. Po Starzyku 
pozostała Starzykowa Izba i piękna ko
moda z kompletu mebli, które kiedyś sto
larz zrobił ręcznie przy lampie naftowej.

Po Matce została olbrzymia lipa przed 
domem, którąMatka posadziła przed śmier
cią. Lipa jest moją rówieśnicą. Sąsiedzi 
wielokroć namawiali mnie do jej ścięcią 
bo “śmieci przez cały rok, a pożytku z niej 
nie ma”. Doprowadziłem do tego, że obję
ta jest ochronąjako pomnik przyrody. Te
raz nikt nie śmie jej tknąć. L.J

Ja czuję się jak dziadek reklamujący 
wertelsy. Sam jestem już dziadkiem/sta
rzyki dawno wymarli/ i w Starzykowej 
Izbie opowiadam mojej wnuczce to wszy
stko, co opowiadał mi mój Starzyk, i śpie
wam jej piosenki mojego Starzyka. Tak 
samo jak on, pragnę dożyć pójścia mojej 
wnuczki do szkoły, co nastąpi dopiero 
za trzy lata.

U mnie, jak zawsze, furtka w bramie 
otwarta, psa nie mam, drzwi wejściowych 
nie zamykam na klucz, skrzynki poczto
wej nie powiesiłem na bramie, by mieć 
okazję porozmawiać z listonoszką i do
wiedzieć się, co nowego we wsi.

Jak tylko mogę, to przebywam wśród 
pól, łąk i lasów. Rower pomaga mi zwięk
szyć zasięg. W szeroko pojętej okolicy 
znam każdą miedzę, każdy kamień. L.J

I tak zbieram ulotne okruszki mojego 
świata, z których nigdy nie złożę całości, 
jaką kiedyś miałem, bo nikt nie ma mocy 
powstrzymania czasu. L.J

Jestem w wieku “poborowym”, więc 
sprzątam po sobie, by po tysiącach zja
zdów w kopalniane podziemia być przy
gotowanym na ostatni zjazd.

Jest po dziewiątej wieczorem. Przed 
chwiląw Starzykowej Izbie zasnęła moja 
wnuczka Monika, a praprawnuczka mo
jego Starzyka, młodsza od niego o 129 
lat. Pójdę do niej, usiądę przy jej łóżku, 
jak każdego wieczora, by spojrzeć na 
małego, nieskażonego jeszcze człowiecz
ka, który, być może, zechce zostać i żyć 
na ziemi moich starzyków.

Andrzej P iontek
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Ten był jak żywa istota. Kiedy zo
baczyła go pierwszy raz, wydawał jej 
się podobny do czerwonej na gębie, 
przysadzistej baby, bacznie spogląda
jącej na nową, nieznaną kobietę. Suro
we, czerwone cegły, dach ciemny z nie
mal płaskim spadem, pomalowane na 
biało, puste okna na piętrze i ciemne, 
ponure okno na dole przy schodach - 
sprawiały wrażenie surowego oblicza, 
niechętnego obcym. Dookoła świat był 
jednak zielony, jasny, niebo pogodne, 
a przez gęstwinę liści rosnącego obok 
domu orzecha przesiewał się słonecz
ny blask.

Weszła pełna obaw, z bijącym ser
cem i gorącym postanow ieniem , że 
oswoi ten dom, by ją  przyjął jak swo
ją. Była przecież tu obca. Przyjechała 
z równin, zielonych łąk i rozległych, 
grzybnych lasów, z uporządkowanego, 
solidnego środka Polski.

Wkrótce odkryła, że ten dom ma du
szę i jeśli się ją  zauważa i docenia - 
po trafi zdradzać sw oje ta jem nice, 
otwiera okna na nieznany dotychczas 
urok górniczego osiedla. Pewnego dnia 
zobaczyła z okien piętra bajeczny w i
dok, inny za dnia, inny w ciemnościach 
nocy. Widziała z daleka trzy majesta
tyczne, ciemne trójkąty, wyznaczające 
granicę horyzontu. Bliżej dostrzegała 
lśniące w słońcu wody zalew iska i 
wstęgę płytkiego potoku, zaś całkiem 
blisko brzozowy zagajnik, schodzący 
po stoku do m alow niczego staw u, 
którego brzegi gęsto porastały jeżyny.

Jest niedziela. Jak Pan Bóg przyka
zał, odpoczywam. A żeby mnie diabeł 
nie ciągnął do tego tom iska podręcz
nika języka migowego, które tak cię 
rozśm ieszy ło  tydzień  tem u, k iedy 
mnie tu na mojej prowincji odw iedzi
łaś ze swoją kuzynką z Wrocławia, po
stanowiłem wykorzystać wolny czas 
na opisanie ci mojego “podwójnego 
życia”.

Tak, tak - ja , nauczyciel-instruktor 
głuchoniemej młodzieży Bernard Sta
nek, p row adzę “podw ójne ży c ie” . 
Może nie jes t ono tak sensacyjne, jak  
w pierwszej chwili pewnie pom yśla
łaś, ale jednak bardzo osobiste, nawet 
intymne, a postanowiłem opowiedzieć 
o nim właśnie tobie dlatego, że sw oją 
wizytą pomogłaś mi rozwiązać pewien 
mój życiowy problem. Życiowy, choć 
wszystko zaczęło się w pracy, to zna
czy w szkole. M am w grupie, którą 
uczę, takąjedną ciekawską szesnasto
latkę, Olę. No i jakiś czas temu Ola 
podchodzi do mnie i miga pytanie: 
“Co to znaczy “śląski”? /.../

W tamtym momencie uświadomiłem 
sobie, że nie potrafię określić samego 
siebie. Niesamowite uczucie, kiedy ma 
się dwadzieścia dwa lata i przez całe 
życie doskonale się wiedziało, czuło, 
kim się jest! Owszem, od czasów śre
dniej szkoły prowadziłem “podwójne 
życie” - “śląskie” w rodzinie i swoim 
dawnym środow isku i “polskie” na 
lekcjach w szkole i wśród szkolnych 
kolegów - ale świetnie sobie z tym da
wałem radę. /.../

W iodłem sobie świadomie dwie eg
zystencje, nie tak znowu różne, skoro 
najważniejszą, czy może raczej naj
bardziej w idoczną  różn icą  m iędzy 
nimi była mowa, tylko mowa... Dla 
mnie “tylko”, dla w ielu moich rów ie
śników - Ślązaków, może mniej “czy- 
tatych” niż ja , “aż” mowa; pewnie do

Kiedy rankiem lub w letnie przedwie
czorne godziny podnosiły się mgły, 
tylko dalekie wierzchołki trójkątnych 
hałd potwierdzały rzeczywistość - była 
na Śląsku.

N ocą z okna tego niezwykłego domu 
obserwowała widok całkiem odmien
ny. Wtedy dopiero rozpoznawała ce
chy różniące tę ziemię od tamtej, zna
nej od dziecka. W idziała w oddali pło
mienie zwału koksowni, oświetlające 
tajemniczo konstrukcje budynków, ta
śmociągów, zawieszonych w czarnej 
p rzestrzeni pom ostów  i w iodących 
gdzieś rur. To był piękny, tajemniczy i 
porywający widok, podniecający i bu
dzący niepokój.

Odkrywający przed nią nieznane uro
ki tej ziemi dom coraz częściej okazy
wał się przyjacielskim, bliskim sercu 
miejscem. Mijały dnie, przesuwały się 
wiosny i zimy, zapełnione zwykłą co
dzienną krzątaniną. Niezmienny pozo
stawał tylko widok z tamtego okna - 
cudownie i tajemniczo łączący szero
ką, zieloną przestrzeń jej rodzinnych 
stron, i szorstką surowość kopalniane
go krajobrazu. Trzeba było dopiero jej 
długiej nieobecności, by ów dziwny, 
już swojski dom, ponownie przemówił 
po swojemu. Najpierw były to skrzy
piące, ledwie domykające się drzwi, 
potem otwierające się hałaśliwie za lada 
podmuchem wiatru okna. Czasem nocą 
słychać było niegłośne, przeciągłe trza
ski, to znów niepokojące, szybko cich
nące stukoty. Dom chorował i skarżył

się, jak cierpiąca istota, która nie po
trafi spokojnie i cierpliwie uleżeć na 
swoim posłaniu.

W krótce pojaw iły się w idoczne 
symptomy cierpienia. Wyraźnie pochy
liła się płaszczyzna ściany dotychczas 
błyszczącej dumnie dwoma rzędami 
białych ram okiennych. Kruszące się 
parapety połączone coraz bardziej w i
docznymi rysami i spękaniami, odpa
dający płatami szary tynk, prześwitu
jąca w szczelinach sinoczerwona cegła 
- przywodziły na myśl oblicze istoty 
śmiertelnie chorej.

Pewnego dnia, kiedy podeszła do 
tamtego czarodziejskiego okna pełna 
lęku o przyszłość domu, z bolesnym 
zdumieniem odkryła, że chory jest nie 
tylko dom. Choroba szła stamtąd - od 
tych trzech trójkątnych hałd, które na
gle wydały jej się bliższe i ciemniejsze 
i od czarnego zwałowiska, które jak 
chmura burzowa zasnuwało sielski w i
dok zalewu, brzozowych lasków i gę
stwiny jeżynowych krzewów. Czarne, 
rosnące cielsko zwału bezlitośnie po
chłaniało w iosenną zieleń i jesienną 
złocistość liści. Jak ciężka stopa taje
mniczego olbrzym a uginało ziem ię, 
pochłaniając lśniące w słońcu lustro 
zalewu, pożerało drzewa zostawiając 
jedynie wystające z mulistego podłoża 
żałosne kikuty pni i gałęzi. Zagarniało 
pod siebie ziemię pozostawiając cie
mniejące liszaje osypisk i zdradliwe 
zapadliska.

Dom, kiedyś otwarty na zieleń brzo
zowych zagajników, słuchający nocami 
zielonego koncertu, chwiał się i osuwał.

Już wtedy rozumiała, że ogarniające 
jązm iany “w scenach widzenia” sąnie-

uniknionym skutkiem, ceną, jaką uzna
wali ci wspaniali mężczyźni w czakach 
z pióropuszami. Im ta cena wydawała 
się właściwa. Odbierali przecież tej zie
mi jej skarb, zostawiając tylko pustkę i 
zasypane wyrobiska. Żal za niszczeją
cym domem nauczyli się przysłaniać 
szorstko brzmiącymi słowami.

Dla domu jednak nie było już ratun
ku. Nie pomagały plastry świeżego ty n - ^  
ku ani przeszczepianie nowej tkanki 
cegły i betonu.

Nadszedł w końcu ten dzień, kiedy 
zapadła ostateczna decyzja - trzeba 
burzyć. Już wtedy dom stał pusty, zim
ny, niewidzący. Spękane w oknach szy
by, powykrzywiane, chropawe okien
nice, rozwarte na oścież drzwi, wyda
wały jej się w tym dniu znakiem rezy
gnacji, nawet zgody na unicestwienie.

Po raz ostatni w eszła spękanym i 
schodami na strych, skąd miała zacząć 
się rozbiórka domu. Otwarła swoje za
czaro w an e  okno i w ted y , w ten 
przedwiosenny marcowy dzień, w yra
źnie spostrzegła delikatną mgiełkę zie
leni osnuwającą pobliską hałdę. Ten 
widok zrodził nadzieję na to, że znów 
soczysta barw a przyrody odnajduje 
swoje miejsce przy czerni, tak jak  w 
górniczej symbolice. To dom, jak  mą
dry starzec, odkrył znów swojątajemni- 
cę - odwieczne przekonanie, że tu ży
cie zawsze zwycięża, zawsze trwa. Już 
chciała odejść, po raz ostatni dotykała 
z bolesnym wzruszeniem sczerniałych 
belek. W tedy właśnie zauważyła skry
tą  za załomem pękniętej przy podłodze 
ściany zakurzoną paczkę...

Na pożegnanie dom zdradził swoje 
najskrytsze tajemnice. Oddał, ukryte w

dniu wybuchu wojny, najcenniejsze dla 
pierwszego gospodarza, polskie odzna
czenie za pracę na kopalni, długo i 
wytrwale poszukiwane przez wiele lat.

Rozbierających, cegła po cegle, ścia
ny rozśmieszył do łez, kiedy za futry
ną rozsypujących się drzwi znaleźli 
zabawną weselną gazetkę-jednodniów- 
kę z wierszami i fraszkami o ludziach 
znanych w najbliższym sąsiedztwie.

A gdy rozbierający dom musieli po
chylać się, jakby w ukłonie, ku funda
mentom starego domu, w niszy między 
cegłami znaleźli ostatni już skarb. Były 
to zbutwiałe resztki proporczyka i przy
kurzone dwa harcerskie krzyże, zamu
rowane przez młodych we wrześniu 
trzydziestego dziewiątego roku. Dom 
je  ukrył, przechował, a teraz oddawał, 
by budziły pamięć, podtrzymały poczu
cie ciągłości...

Wtedy właśnie zrozumiała do końca 
wartość i piękno tej ziemi, która stała 
się jej m ałą ojczyzną, a której symbo
lem okazał się skrawek najbliższy ser
cu - stary dom.

Bogumiła O chwat

końca życia będą pamiętać, jak  to w 
podstawówce na lekcjach polskiego za
miast “poręcz” zdarzyło im się powie
dzieć “gylynder” albo zamiast “drzewo”
- “strom”, i jak przed całą klasą najedli 
się w tedy “gańby”, bo nauczycielka 
musiała ich poprawiać. /.../

W iem, że jeszcze teraz, choć tyle się 
w kraju zm ieniło i tyle się mówi o 
Małych Ojczyznach, niektórym nau
czycielom nie-Slązakom nadal trudno 
zrozumieć, że mówienie gw arą to nie 
kaleczenie języka polskiego; wiem, 
jak to wygląda, bo przecież zanim zde
cydowałem się na pracę z głuchonie
mymi i zacząłem studia pedagogicz
ne, przez rok pracowałem w zwykłej 
raciborskiej podstawówce.

Dzieci ze śląskich rodzin sw oją ślą- 
skość zaczynają dostrzegać i identy
fikować się z n iąw  szkole, kiedy oka
zuje się, że m ów ią inaczej. I ze m ną 
też tak było. Ale Ola nie mówi, i nie 
słyszy, jak  inni mówią. Dla niej róż
nice w intonacji czy słownictwie m ię
dzy gw arą a polskim nie istnieją. Więc 
jak  mam jej w ytłum aczyć, co to zna
czy “śląski”? Przecież “śląskość” to 
nie tylko gwara, haftowane obrazki i 
rysowanie krzyża na nowym bochen
ku chleba, choć to wszystko jes t dla 
Śląska charakterystyczne, tak jak  w ę
giel, hałdy, szła-dziew eczka-do-la- 
seczka, gra w skata i familoki, czyli 
cały ten folklor, który po prostu w i
dać, i który Ola też widzi. Nie muszę 
jej opisywać tego, co widzi. Ale jest 
jeszcze coś. Coś p o z a  tym - coś, 
czego nie w idać. Jakaś “w ypadkowa” 
tych w szystkich rzeczy, które można 
zobaczyć. Czy też coś, co te w szyst
kie osobne, oddzielne rzeczy łączy. 
Zacząłem się zastanawiać, co to takiego
- może duma? Coś w rodzaju wzrusze
nia, które ogarnia ludzi, kiedy ich rodak 
staje na olimpijskim podium i rozlega się

hymn narodowy. Ale dumy nas tu nie 
uczyli; była niepraktyczna. /.../

A jeśli nie duma, to co? Szukałem 
tego czegoś nieuchwytnego, ulotnego, 
co łączy w jedność poszczególne ele
menty układanki o nazwie “śląskość”. 
Obserwowałem wszystkie typowe dla 
Śląska drobiazgi tak, jakbym  je  w i
dział po raz pierwszy, choć przecież 
znałem je  od zawsze... Zachowywa
łem się jak turysta, starałem się patrzeć 
na wszystko chłodno, z dystansem; 
próbow ałem  zapom nieć, że sam je 
stem Ślązakiem. Nie wychodziło. Nie 
odkryłem nic, co mógłbym dać Oli 
jako istotę “śląskości” .

W końcu zacząłem dochodzić do 
wniosku, że cała ta nasza “śląskość” 
jest po prostu jeszcze jednym  w spół
czesnym mitem, w który w ierzy się z 
powodów sentymentalnych, czymś,, 
co istnieje tylko w słowach, kiedy się
0 tym czymś mówi. /.../

W łaśnie porządkowałem sobie w 
głowie m oją pryw atną w spółczesną 
mitologię, katalogując “śląskość” jako 
kolejny odkryty przeze mnie mit, kie
dy odwiedziłaś mnie ze sw oją kuzyn
k ą -  dwie miastowe panny przyjecha
ły pooddychać wiejskim powietrzem! 
Zapomniałem na chwilę o tym klinie, 
którego Ola mi zabiła, i poszedłem z 
wami na spacer. Twoja kuzynka za
chłystywała się “pięknem przyrody”,
1 było tak sielsko-anielsko: polna dro
ga, przed nami las, łąki po lewej, łąki 
po prawej, a m iedzą między łąkami 
szedł sobie wujek Joachim i gwizdał 
wesoło. I wtedy twoja kuzynka stwier
dziła z najgłębszym przekonaniem, że 
“gdyby ten pan nas zauważył, to na 
pewno przestałby gw izdać” - pamię
tasz? “Niby dlaczego?” - spytałem, 
spodziewając się jakiegoś abstrakcyj
nego dowcipu. Ale ona całkiem po
ważnie powiedziała: “na pewno by się

zawstydził, gdyby nas zauważył” . To 
był wyższy poziom abstrakcji - czy
sty absurd! Niby czemu wujek Joa
chim  m iałby się w stydzić? Pogoda 
była dobra, trawa soczysta, cielę się 
pasło na łące i on szedł je  przybić w 
innym miejscu, żeby się dobrze naja
dło, no i jasne, że miał jeszcze coś do 
roboty, ale wiedział, że ma na to czas, 
i że ma tę sw oją ziemię pod nogami. 
W ięc czemu nie m iałby sobie gw i
zdać? /.../

Tak długo myślałem o tym intrygu
jącym  zderzeniu dwóch mentalności, 
że w końcu znalazłem odpowiedź na 
pytanie Oli. “Śląskość” to pewien kod. 
To pewien sposób porozumiewania się 
- porozum iewania się bez słów. Zgo
dnie z nim interpretuje się cudze za
chowania. Dzięki niemu człowiek wie, 
jak  poruszać się w swoim świecie, w 
tym najbliższym świecie, który posłu
guje się tym samym kodem, wypraco
wanym przez ludzi, którzy żyją z sobą 
i obok siebie w pewnym konkretnym 
miejscu, którzy w jakiś sposób od sie
bie zależą.

M yślę, że każda grupa ludzi w jakiś 
sposób od siebie nawzajem zależnych 
po pewnym czasie wytwarza swój wła
sny kod - m łodzież w mojej szkole 
w ypracow ała sobie w iele  znaków , 
których nie zna głuchoniema młodzież 
z innych szkół, znaków, których nie 
m a w tym  o g rom nym  to m isk u  - 
podręczniku języka migowego. U pły
nęło trochę czasu, zanim je  sobie przy
swoiłem. Dopiero kiedy naprawdę się 
zaangażowałem , uczniowie nauczyli 
mnie swoich “skrótów”. Myślę, że o 
to w łaśnie chodzi - takie kody w jakiś 
sposób “skracają” drogę do porozu
mienia. /.../

Twoja kuzynka nie rozum iała w uj
ka Joachim a, bo nie znała naszego 
kodu; a ja  byłem w stanie zobaczyć

różnicę między moim a jej sposobem 
myślenia dzięki mojemu “podwójne
mu życiu”. W idzisz, jakie korzystne 
m oże się  okazać  p ro w ad zen ie  
“podwójnego życia”? Potrafię z w ięk
szą lub mniejszą swobodą poruszać się 
w dwóch światach, podczas gdy lu
dzie, którzy są “tylko” Polakami, znają 
tylko jeden. Musiałem co prawda na
uczyć się dwóch sposobów myślenia, 
i znaleźć sw oją pryw atną drogą do 
tego, jak  je pogodzić, co trwało parę 
lat i wymagało autentycznego zaanga
żowania, ale mam dzięki temu przy
jació ł w dwóch różnych światach! Ci 
Ślązacy, którzy w olą nie-Ślązaków  
kwitować określeniem “gorole” i “dla 
pewności” trzym ają się swoich, tych, 
co godajom  po naszym u, nie m ają 
pojęcia, ile tracą, ile daje zanurzenie 
się w “obcym żywiole” i spojrzenie na 
wszystko z innego punktu widzenia. 
Dokładnie tyle samo tracą ci nie-Ślą- 
zacy, którzy Ślązaków kwitują okre
śleniem “hanysy” ... Ale żeby zoba
czyć, jak  wiele się zyskuje wchodząc 
do tego drugiego świata, trzeba naj
pierw do niego wejść. Trzeba się ja 
koś z nim związać, to znaczy związać 
się z ludźmi z tego świata. Nie wiem, 
czy masz jakichś bliskich przyjaciół 
Ślązaków - jeśli tak, to wiesz, o czym 
mówię; jeśli nie, to możesz spróbo
wać ze mną! Że sparafrazuję słowa z 
piosenki Boba Geldofa - to może być 
kolejna przygoda w wielkiej przygo
dzie życia.

| Teksty zostały przedrukowa- 
ne w swojej oryginalnej for
mie, ze względu na ograni- 

|  czone miejsce dokonaliśmy j 
niezbędnych skrótów w pra
cach Andrzeja Piontka 
i Michaliny Chomerskiej
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Kuźnie czyli hutyAbecadło
Rzeczy

Śląskich
v__________________________J

Pierwszym rzem iosłem  w ykonyw a
nym w R ybniku masowo było sta- 
wiarstwo czyli sztuka budowy i utrzy
m ywania stawów . W iązało się ono z 
hodow lą ryb. Z czasem jednak struk
tura zatrudnienia rybniczan urozm a
iciła się. W praktyce każde rybnickie 
dom ostw o, oprócz uprawy kaw ałka 
ziemi i hodowli ryb w m alutkim sta
wie, specjalizowało się w jakim ś rze
miośle. Przykładowo w latach 1784/5 
na 805 m ieszkańców  miasta było aż 
135 w arsz ta tó w  rzem ie ś ln iczy ch . 
Byli w śród  nich : 1 cy ru lik  /go lił, 
strzygł, w yryw ał zęby.../, 1 złotnik,
1 pow roźnik , 8 pończoszników , 1 
cukiernik, 2 cieśli, 3 murarzy, 2 w y
twórców skór, 3 stolarzy, 5 bednarzy, 
6 garncarzy, 18 rzeźników, 12 kow a
li, 18 tkaczy, 14 krawców, 20 szew 
ców, 2 m łynarzy, 2 siodlarzy, 2 ry
marzy, 2 kuśnierzy, 5 kołodziejów , 2 
ślusarzy , 1 m ydlarz, 2 kapeluszni- 
ków, 1 rękawicznik i 1 lekarz. Św iad
czen ie  usług  i zbyw anie tow arów  
było w Rybniku możliwe dzięki śro
dowym targom i jarm arkom , na które 
zjeżdżała się ludność z okolicznych 
m iejscowości.

Duże zapotrzebow anie na żelazo i 
jego wysoka cena zachęcały do pro
dukowania go również w okolicach 
R ybnika. P oczątk i tej gospodark i 
m ogą sięgać XV wieku, ale na skalę 
przem ysłow ą rozw inęła się ona do
piero w wieku XVII. Pierwszych hut
n ik ó w  n azy w an o  “ k o w o la m i” , a 
pierwsze huty, w których produkowa

no żelazo - kuźniami. Budowano w 
n ich  tzw . “ f ry s z e rk i” zw an e  też  
“ogniami fryszującym i”, czyli piece, 
w których przy pomocy w ęgla drzew 
nego wypalano rudę żelaza. Żelazo 
skuwano młotem w sztaby lub w drut.

Do Rybnika rocznie zw ożono kil
ka tysięcy w ozów z Piekar. W R yb
nickiej Kuźni, najstarszym  zakładzie 
hutniczym , pow stałym  na początku 
X V II w ., m ięd zy  W ie lo p o lem , a 
O rzepowicam i produkow ano z 1500 
w ozów  rudy około  38 ton żelaza. 
Hutę w L igockiej K uźni założono

pod L igotą R ybnicką w 1740 roku. 
N ajpierw  były tam dwie fryszerki do 
1808 roku. N astępnie w latach 1821/ 
1822 w ybudow ano tam tzw . “Kar- 
stenhutte”, która działała do końca 
XIX wieku. N a koszt skarbca króla

wiec. Pierwszy piec hutniczy nad sta
wami przy rzece Rudzie w ybudował 
tam w 1753 roku “pan na R ybniku” 
hrabia Emanuel W ęgierski. Pod ko
niec X V III w ieku zakład ten p rze
szedł w ręce państwa pruskiego. Roz
w inął się podczas wojen napoleoń
skich, w czasie których w 1812 roku 
otrzym ał olbrzym ie zam ów ienia na 
pociski artyleryjskie. W następnych 
latach paruszowicka huta jeszcze kil
ka razy  zm ien ia ła  w łaśc ic ie li, ale 
mimo tego pozostaw ała jed n ą  z naj
w iększych fabryk w okolicach R yb

nika. Form alnie Paruszowiec w łączo
no do Rybnika w 1935 roku, nato
m iast w 1898 roku tam te jszą  hutę 
p ie rw szy  raz  n azw an o  “ S ile s ia ” . 
M im o ogrom nych zm ian techno lo 
gicznych, nazw a pozostała do dziś.

Inksze roki ło tym czasie, to my z 
somsiadem Bregułą ju ż  pora razy 
zdonżyli obrócić z lasu. Latoś nijak niy 
szło cylnońć na dobro pogoda. A bo loło 
ani z giskany abo z zimna szczikało w 
gyniku. Łoński rok znojdowołech tyi 
na hasenhaldzie kozoki abo na łące 
szampinioki, a latoś ani psiorki niy ło- 
powożyły sie z ziemi lepów wystyrczeć.

Kej jednak pora dni temu dojrzołech 
na torgowych sztandach kupki z grzi- 
bami, padołech zarozki somsiadowi, ie  
isto prziszoł i na nos czas. Do kupy z 
naszymi babami, bo bez nich ani rusz, 
obgodali my kaj i ked, i jak  ino pogo
da zdziepko sie poprawiła, fukli my do 
auta. Po ujechaniu dość długij sztreki 
stanyli my na kraju lasu a baby zaroz
ki zaczfy wyciągać futraże. Padały, że 
ło pustym żołądku niy dojrzom żodne- 
go grziba, choćby nawet boł wielgach
ny ani chłopski paryzol. Potym obłykli 
my olikmantle, żeby nos klyszcze niy 
oblazły, a na szłapy guminiokL Baby 
okrom tego wsadziyły na palice czopki 
- kominiorki, bo łoszkliwie żarły kopru- 
chy. Wyglondały ani terrorystki, ino 
ślypia i konsek gymby bolo im widać. 
Wnenriyły nos dokumyntnie, kej zarzą- 
dziyły, że chcom same, bez nos szukać 
grzibów. Przemondrzały sie, żerabczy- 
ków sie nie boją, bo take stare baby jak  
łone, to i Pistulka by osmolół. Truda 
Bregulino okrom tego wynokwiyła, że 
powiesi sie na karku piszczołka i jakby 
kery rabczyk je  napasztowoł, to bydzie 
piskać na cołki szkarpyntel. Przestali 
my sie s nimi spiyrać, bo to bola da
remno godka do Sidolu a na upora niy 
ma rady. Ustrugali my im rube kije - 
sękocze i z koszykami w gorści poszli 
my kożdy w swoja strona. Joch ino je 
szcze słyszoł z daleka, jak  moja pod-

Pracownicy huty w Paruszowcu z 1906 roku

R ycina p rze d sta w ia ją ca  daw nego h u tn ika p o 
ch odzi Z książk i “O fficina ferra r ia  abo huta... ”, 
n apisan ej w 1612 roku przez śląsk iego  hutn ika  
W alentego R o idzień sk iego

Prus w 1792 roku 
dw ie fryszerk i po 
w stały pod G otarto- 
wicami. Hutę w Go- 
tartow ick iej K uźni 
p o w ię k sz o n o  n a 
stępnie w 1824 roku 
o 4 fryszerki. Zakład 
ten  z lik w id o w an o  
pod  k o n iec  X IX  
w iek u . F ry s z e rk i 
były też w G olejo- 
w ie , W ie lo p o lu , 
G rab o w n i, S to d o 
łach  i P op ie low ie . 
N ajw iększa jednak  
h u ta , k tó ra  p r z e 
trwała do dziś, po 
wstała w osadzie ku- 
ź n ic z e j P a ru s z o -

>

Godały ptoki 
Z rynko,wyj latarni
Ptok piyrszy

Czy pamiyntosz jeszcze czasy, 
Jakżeś szoł do piyrszyj klasy? 
Tam uczyli cie pisanio,
Czytanio, no i furganio.

Ptok drugi
Bolbych gupi ja k  to ciele,
Keby niy nauczyciele!

Ptok trzeci
A dzisioj, ja k  je  ich swiynto,
To czy ło nich sie pamiynto?

/fra-szoł-ka/

M arek Szołtysek j

Rybnickie parki i[

Skuter z fontanną
U zbiegu ulicy Zamkowej i Chrobre

go w sąsiedztwie Urzędu Miasta zlo
kalizowany jest skwer z piękną kamien
ną fontanną, i taką też nosi oficjalną 
nazwę: “Skwer z fontanną” . Szatę ro
ślinną skweru o powierzchni 1240 m 
kw. tworzą topole, brzozy, modrzewie, 
platany i sosna, a także krzewy śnie- 
guliczki, różanecznika i jaśm inowca -

razem 53 drzewa i krzewy; kwietniki 
zajm ują 158 m kw. Skwer jest miej
scem odpoczynku podczas spacerów i 
zakupów.

Teren dzisiejszego Skweru z fontan
ną był na początku XIX wieku w po
siadaniu żydowskiej rodziny Muelle- 
rów, która w tym właśnie miejscu wy
budowała swój browar. W 1848 roku 

Muellerowie wydzie
lili część swej działki 
i przeznaczyli ją  pod 
budow ę synagog i - 
ży dow sk iego  dom u 
modlitwy. Budowla ta 
była zo rien to w an a  
/c z y l i  o d w ró c o n a  
fro n tem / na wschód. 
Przetrwała do drugiej 
w o jny  św ia to w ej. 
Późną je s ien ią  1939 
roku hitlerowcy bóż
nicę spalili, jej funda
m enty  i og rodzen ie  
ro zeb ra li, a w io sn ą  
1940 roku miejsce to 
p rzezn aczo n o  pod 
skwer. Pracami kiero
w ał niem iecki ogro
dnik Holz. Teren ob
sadzono  d rzew am i, 
kwiatami, postawiono 
ław ki. P rzen iesiono  
tam również kamienną 
fontannę, która od po
łowy XIX wieku stała 
na środku rybnickiego 
Rynku.

Tekst i zdj.: szo t

Na skwerze koło Urzędu Miasta stoi fontanna, która 
do 1940 roku znajdowała się na Rynku

śpiewywała: “...a jak znajdziesz ze dwa 
grziby, to poczujesz sie szczęśliwy... ”. 
Żeby sie przed babami niy żagań bić, 
wybłyszczali my z Zygą ślypia na wszy
stkie strony. Uszli my dość wieli kon
sek lasu, zanim znodli pora bagelnio- 
ków i zajączoków. Boły tyż gniewusze, 
trocha paryzolek, pazurków i betków. 
Prawie trefióła nóm sie srogo familijo 
kozoków, kej usłyczeli my piskanie 
Trudy na alarm. A że my ze strachu 
zbladli pod póllerkapami, isto cołko 
rojberpaka nasze babeczki napadła. 
Pogzuli my do nich gibko, jak ino szło. 
Zadyszani i pod ropa ni łod krzoków 
wyderzyli my na kraj lasu i ... “hali nóm 
pizlo ”. Siedziały lobie na krzikopie i w 
nojlepsze wcinały iymły i wuszt. We
dle siebie miały pełny koszyk, aże ku- 
powaty,fajnistych grzibów, kere kupiy- 
ły po blank tóniu łod jednego grzibio- 
rza. Padały, że przeca łone niy som 
utopkiem z Wielopola, żeby sie toplać 
w mokryj trowie i norać w barzołach. 
Cołko droga do dóm z kuczpiołami my 
niy godali Ucho łkały nos dzieprym, kej 
nóm u Biesa łobiod zafundowały. Żeby 
niy łobiod z kluskami i roladom, mia
łyby baby po ptokach i nikaj by już s 
nami niy jechały.

S tarzyk

Historyk 
- kumpel

Miło nam poinformować, że w trze
ciej edycji plebiscytu “Złoty Kaganek” 
na najlepszych nauczycieli i wycho
wawców w naszym regionie ogłoszo
nego przez “Gazetę Wyborczą”, nomi
nację w kategorii “kumpel” otrzymał 
nasz redakcyjny kolega, a równocze
śnie nauczyciel historii w IV LO w 
Chwałowicach Marek Szołtysek.

Kandydatów do nagrody zgłaszają i 
“Złote Kaganki” przyznają dzieci, a w 
szkołach średnich młodzież.

W kategorii “kumpel”, w której zna
lazł się w towarzystwie trzech innych 
osób M. Szołtysek, wyróżnienie mogą 
otrzymać nauczyciele, którzy... mają 
znakomity kontakt z uczniami i coś do
brego z  tego wyniknęło - dla ucznia, 
klasy, szkoły, miasta, dla kogoś potrze
bującego pomocy..., jak pisali organi
zatorzy.

W każdej kategorii zostanie przyzna
na jedna nagroda, a ich uroczyste wrę
czenie nastąpi w Dniu Edukacji Naro
dowej, 14 października w Katowicach. 
Markowi gratulujemy! Irl

Tablica
pamiątkowa

Spójrzcie - oto mury przesiąknięte 
zbrodnią! W tym gmachu w latach 
1939-1945 miało swą siedzibę Gesta
po, a w latach 1945-1954 Wojewódz
ki Urząd Bezpieczeństwa Publiczne
go. Tu - jedni i drudzy - więzili, tortu
rowali i mordowali najlepszych synów 
narodu polskiego.

W ostatnich dniach września br. ta
blicę o takiej treści odsłonięto i poświę
cono na budynku przy ul. Powstańców 
w Katowicach. Inicjatorem tego przed
s ięw z ięc ia  by ł od d z ia ł ka tow ick i 
Związku Więźniów Politycznych Okre
su Stalinowskiego, którego ówczesnym 
wiceprezesem był rybniczanin Jerzy 
Komorowski, dziś członek Głównej 
Komisji Rewizyjnej związku. Realiza
torom idei upamiętnienia ofiar przyszło 
z finansową pomocą miasto Rybnik, a 
także elektrownia “Rybnik”, zaś ryb
nicka “Ryfama” przekazała mosiężne 
wióry, z których tablicę wykonano.

Irl

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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SIATKĘ OGRODZENIOWĄ 

OCYNKOWANĄ, PLASTI KOWANĄ, 
TWARDĄ, CIEMNOZIELONĄ, 

średnicy 3,2 mm, 
mrozoodporną - 35 stop. C, 

trwałą, do 30 lat i inne 
oferuje tanio Zakład,

teł. /032/115-2897, /036/ 252-93.
* * *

SPRZEDAM 
PEUGEOT 205 JUNIOR

Rok prod. 1991 /zarejestr. 1992/ 
Przebieg: 39000 

Teł. 226-95 /po południu/
* * *

SPRZEDAM
SKODĘ - FAVORIT Rocznik: 1991 

Rybnik, Rudzka 24 
* * *

PRZEDSIĘBIORSTWO 
OPTIMUS SP. Z 0 .0 .  

ul. 3 Maja 30
ZATRUDNI SERWISANTA

BEZPŁ A T N E  
PORADY PRAWNIKA  

w  " G a zec ie  R yb n ick iej"
| -*■ |m u  - | ||gg gg - - ' ' ' " , - WB,

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

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad, ¡§8$ vv> v 'f i

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:
♦wynajęcie karawanu 
* całodobowy przewóz zwłok 
♦szeroki asortyment trumien 
■kosmetykę, ubranie 
i przechowanie zwłok 

♦wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św. 

♦usługi cmentarne 
♦zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

♦możliwość załatwienia orkiestry 
♦wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

Rzeczoznawca majątkowy, 
biegły sądowy

w zakresie szkód górniczych 
inż . Irena Kue2era

te i. 28162 w.362 lub 28-678

CENNIK OGŁOSZEŃ 
W GAZECIE RYBNICKIEJ"
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 44-200 Rybnik ul. Chrobrego 2 ogłasza

PRZETARG OGRANICZONY W FORMIE PISEMNYCH OFERT NA 
NAJEM LOKALU, UŻYTKOWANIE Z PRZEZNACZENIEM POD 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWĄ.

Lp.Usytuowanie pow. lokalu wizja wadium
lokalu w m2 w dniu godz. w wys.

1. ul. Plac Pokoju 1
/po restauracji
Foka/ 1,100 14.X.96 r. 9-10 7000,00 zł

Uwaga: umowa będzie zawarta na czas określony tj. na 10 lat. Do stawki 
czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący poda
tek Vat w wys. 22 proc.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Przetarg” opatrzone datą winny 
zawierać:
- imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę siedziby jeżeli oferent jest osobą 

prawną
- program zagospodarowania nieruchomości z terminem rozpoczęcia 

i zakończenia /w sposób graficzny i pisemny/
- poświadczenie wiarygodności finansowej oferenta
- dowód wpłacenia wadium
- proponowana wys. nakładów na remont lokalu i proponowana odpłatność 

czynszowa
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu

O ferty należy składać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 8 w terminie do dnia 18 października 1996 r. 
do godz. 15.00 tel. 24168, 25344.

W adium należy w płacić na konto Gminy Rybnik PBK Warszawa I od
dział Rybnik nr 372602-2017- 3600-2-73 lub bezpośrednio w kasie /parter 
budynku przy ul. B. Chrobrego 2 - pokój nr 2 1 /najpóźniej do godz. 9.30 w 
dniu 21.10.1996 r.

Przetarg - otw arcie ofert odbędzie się w dniu 21 października 1996 r. o 
godz. 10.00 w sali nr 137, I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 50,00 zł.

W adium  przepada w przypadku uchylenia się od zaw arcia um ow y uczestn i
ka w ygryw ającego przetarg.
U czestnik przetargu w inien zapoznać się z regulam inem  przetargu, który jes t 
do w glądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.

Zastrzega się prawo uniew ażnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
W DNIU 30.10.1996 ROKU OPRACOWANIE 

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBUSTRONNEGO 
POSZERZENIA ULICY ŻORSKIEJ

Specyfikację istotnych warunków  zam ów ienia /cena 10,00 zł/ można ode
brać w siedzibie zam aw iającego, pokój 247 lub za zaliczeniem  pocztowym. 
U praw nieni do kontaktu z oferentam i: mgr inż. Władysława Lampart. 
Zamkniętą kopertą z ofertą oznaczoną “Obustronne poszerzenie ulicy Żor
skiej” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój 247.

Termin składania ofert upływa dnia 29 października 1996 roku o godz. 
15.00.

O tw arcie ofert dnia 30 października 1996 roku o godz. 10.00 w siedzibie 
zamawiającego, sala nr 137.

Postępow anie będzie prow adzone z zastosow aniem  preferencji krajowych. 
W przetargu m ogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają w ykluczeniu U staw y o zam ów ieniach publicznych.

BIU R O  R A C H U N K O W E
RENATA MURAS 

44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 1 
tel. 229-36

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

teł. 27-616

Informuję Szanownych Pacjentów oraz Kolegów Lekarzy, 
że od września br. prowadzę

Prywatną Praktykę Chirurgiczną w gabinecie na ul. Klasztornej 3.
W gabinecie oprócz diagnostyki chorób tętnic i żył stosuję leczenie ozonem.
Istnieje również możliwość operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia ży

laków kończyn dolnych oraz żylaków, przetok i bolesnych szczelin odbytu.
W gabinecie można operować dorosłych i dzieci z powodu przepukliny, 

niezstąpienia jądra i wodniaka jądra, naczyniaków, bliznowców, guzków 
skóry i tkanki podskórnej oraz temu podobnych chorób w systemie “jed 
nego dnia” bez konieczności pobytu w szpitalu.

Nad bezpieczeństwem zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym 
czuwa wykwalifikowany anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna.

Gabinet czynny je s t codziennie od godz. 15.00. Informacji telefonicz
nej można zasięgnąć pod numerem /0 -3 6 / 19-0S>-S>S>.

dr n. med. Stanisław Płonka 
specjalista chirurg

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

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 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 11 do 17 października, Apteka Pacis, 
ul. Broniewskiego 23, Rybnik, tel. 23-042

'EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

"Dziś fotografujesz  -  dziś masz zdjęcia  "

Środowa Giełda Cenowa
M ię so schab wołoweextra

szynka wp. gotowana śląska
Raciborska 11 11,70 12,50 15,80 8,95
Hala Mięsna, 3 Maja 10,80 11,50 15,90 9,80
TARG 9,90 -10,3011,90-12,7014,60-14,908,20 - 9,70

Owoce/W arzywa pomidory pomarańczemarchewka ziemniaki
Raciborska 15 4,50 3,20 0,80 0,35
Korfantego 4 5,80 3,50 0,70 0,30
TARG 4,00-5,00 3,50 - 4,00 0,70-1,00 0,30 - 0,40
Spożywcze masło cukier jajko mąka
Raciborska 15 200g -1,80 2,40 0,32 1,70
Delikatesy, ul. Miejska200g -1,80 2,40 0,32 1,70
TARG 200ęj -1,80 2,15-2,20 0,28 - 0,32 o bo O

W a lu ty 100dolarów 100marek 100 koron czeskich 100 franków francuskich
Hotel Polski 278,50/282,00182,00/184,50 10,10/10,35 54,50/55,20
Delikatesy, ul. Miejska279,00/282,00182,00/184,50 10,15/10,35 54,00/55,20
Gallux, Rynek 278,50/282,00182,00/184,50 10,10/10,35 54,50/55,20

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Obrona lep sza od ataku
W ubiegłą sobotę koszykarki KS Part- 

ners w spotkaniu inaugurującym tego
roczne rozgrywki drugoligowe pokona
ły w Krakowie miejscowe akademiczki 
67:50 /35:21/.

Od pierwszego gwizdka choć osłabione 
brakiem A. Kuszki i M. Rejment rybniczan- 
ki pod każdym względem przewyższały 
miejscowe koszykarki. Bardzo dobrze za
grały w obronie i często przechwytywały 
podania koszykarek krakowskiego AZS-u. 
Nieco gorzej natomiast grały w ataku. Wie
le niecelnych rzutów i niewykorzystanych 
akcji, w których rybniczanki miały przewa
gę liczebną - oto krótka charakterystyka gry 
koszykarek Partnersa w ataku. Bardzo do
brze w spotkaniu tym zagrały A. Tomaszew
ska i dwie Rosjanki.

W spotkaniu w Krakowie punkty dla KS 
Partners zdobyły: S. Nieskubina - 25, A. 
Tomaszewska - 18, E. Dorofiejewa - 15, 
G. Fulbiszewska i N. Skrago po 3, A. Gre-

lak-2, D. Sęk - 1, A. Kuśmirak, A. Szalo
ny, G. Troszka. W zespole gospodarzy naj
więcej punktów zdobyła D. Leniek -16.

Po końcowym gwizdku trenerzy obu ze
społów powiedzieli: W. Krzysztofik/Kra
ków/ - Nie Uczyłem na zwycięstwo w tym 
spotkaniu. Jesteśmy klubem amatorskim, a 
swoją grę opieram na bardzo młodych ko- 
szykarkach. Rybniczanki, które moim zda
niem mają bardzo wielkie szanse na awans 
do I  ligi zagrały bardzo dobrze i ostrożnie 
w obronie, i był to klucz do zwycięstwa w 
tym spotkaniu. Kazimierz Mikołajec /Ryb
nik/ -Rozegraliśmy średnie spotkanie, moje 
podopieczne zagrały dobrze w  obronie, sła
biej w ataku. Za mało było pojedynków spar
ingowych, co dla zespołu, który chce wal
czyć o I  ligę jest bardzo ważnym elementem 
treningu. W dzisiejszym spotkaniu na wy
różnienie zasługują obie Rosjanki oraz A. 
Tomaszewska, nieco słabiej wypadły Skra
go i Fulbiszewska.

Jutro przed własną publicznością
Jutro o godz. 18.00 w hali widowi- 

sko-sportowej w Boguszowicach ko
szykarki KS Partners po raz pierwszy 
w tym sezonie rozegrają spotkanie li
gowe przed własną publicznością. Ich 
rywalem będzie AZS Lublin. Wszystkich 
stęsknionych kibiców w imieniu organi
zatorów bardzo gorąco zapraszamy na in
augurację ligowego sezonu w Rybniku.

Poniżej prezentujemy terminarz roz
grywek ligowych I rundy sezonu 1996/

Mistrzostwa 
Rybnika w szachach

97. W nawiasach podajemy terminy 
pojedynków rewanżowych:
5.10.96 AZS Kraków - KS Partners
/14.12.96/
12.10.96 KS Partners - AZS Lublin 
/2 1.12.96/
19.10.96 AZS Rzeszów - KS Partners
/1 1.01.97/

2.11.96 STK Starachowice - KS Part
ners/18.01.97/
9.11.96 KS Partners - Korona Kraków 
/25.01.97/
23.11.96 Stalowa Wola - KS Partners 
/15.02.97/
30.11.96 KS Partners - MOSM Bytom 
/22.02.97/

( ----------------------------------------A
Koszykówka

V  _____________________ /
W ubiegłą sobotę na hali sporto
wej MOSiR-u w Rybniku koszy
karze trzecioligowego MKKS 
Rybnik w derbach okręgu ryb
nickiego pokonali Odrę Wodzi
sław 111:86151:53/ i tym samym 
odnieśli trzecie pod rząd zwycię
stwo w obecnym sezonie ligo
wym.

Derby 
dla Rybnika
W pierwszej odsłonie spotkania żaden 

z zespołów nie mógł uzyskać zdecydo
wanej przewagi punktowej, dzięki cze
mu derbowy pojedynek zyskał na atrak
cyjności. W 17. minucie I połowy koszy
karze Odry uzyskali kilkupunktowe pro
wadzenie, jednak wspaniała gra rybni- 
czan w ostatniej minucie I połowy, w 
której zdobyli 8 punktów, dała rybnic
kim koszykarzom prowadzenie po I po
łowie. Później emocje opadły. Rybnicza- 
nie już dość wyraźnie górowali nad swo
imi rywalami i systematycznie powięk
szali punktową przewagę. W końcówce 
meczu trener rybnickiego zespołu wpu
ścił na parkiet drugą piątkę, która utrzy
mała w yrobioną wcześniej przewagę 
punktową nad zespołem Odry.

W spotkaniu derbowym punkty dla 
MKKS Rybnik zdobyli: A. Pierchala - 
44, T. Grzybek - 15, J. Muras - 13, R. 
Wróbel, M. Kaczmarek i J. Szymura 
po -10, Bober - 4, T. Sosna - 3, A. Ki
siel - 2, Zielonka.

Jutro rybniccy koszykarze rozegrają 
kolejny mecz ligowy na własnej hali, a 
ich rywalem będzie drużyna Piasta Cie
szyn. Początek o godz. 18.00. MaT

Szkolny turniej szachowy
W ramach Europejskiego Turnie

ju Szachowego dzieci do lat 7 prze
prowadzono rozgrywki mistrzostw 
Rybnika najmłodszych adeptów tej 
gry. Po zaciętej ryw alizacji w śród 
chłopców zwyciężył Dawid Kobiałko, 
który uzyskał 6,5 pkt. W yprzedził 
Kubę Wawrzyczka 16 pkt./ i Marci
na Karczewskiego /4 pkt/.
Wśród dziewcząt rywalizację wygrała 
Dorota Gramcow zdobywając 5 pkt. 
Za nią uplasowały się Beata Polok i 
Karina Stanisławska. Zwycięska trój
ka chłopców oraz dwie pierwsze dziew
czynki są wychowankami Młodzieżo
wego Domu Kultury w Rybniku.

W edług powszechnej opinii turniej 
był wzorowo przygotowany przez dzia
łaczy  S tow arzyszen ia  Szachow ego 
“CA ISSA ”, pod kierunkiem Piotra 
Bobrowskiego. S.

W poniedziałek 7 października br. 
w Szkole Podstawowej nr 14 w 
Chwalowicach rozegrano między
szkolny turniej szachowy dla uczniów 
rybnickich szkół podstawowych. Ini
cjatorem rozgrywek był Zarząd Miej
ski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Rybniku, a w turnieju wzięło udział 40 
uczniów z czterech szkół Rybnika - SP 
13, SP 14, SP 34 i SP 35.

Rozgrywki przeprowadzono zarów 
no w klasyfikacji indywidualnej jak  i 
drużynowej. W śród dziewcząt najlep
sza była aktualna M istrzyni Śląska 
Elżbieta Janiszyn, zdobyw czyn i 
kompletu 7 punktów, zaś druga była 
jej koleżanka z SP 13 Michalina Ga
jewska /6 punktów/. Należy podkre

ślić, że w aktualnej formie drużyna 
dziewczęca z SP 13 powinna zająć w 
zbliżającej się Wojewódzkiej Olimpia
dzie Szachowej jedno z medalowych 
miejsc. Trzecia była Anna Łapa z SP 
35. W śród chłopców  najlepszy był 
Jakub Czarnecki, drugi Jakub Mo
tyka, trzeci Jarosław Motyka - wszy
scy z SP 34.
Drużynowa rywalizacja była niezwy

kle zacięta i wyrównana. Ostatecznie 
zwyciężyła SP 34 /31 pkt/, drugie SP 
13 /29,5 pkt/, trzecie SP 14 /29 pkt/. 
Dobrze przygotow ana i przeprow a
dzona impreza sprawiła wiele przy
jem ności jej uczestnikom. Na zakoń
czenie młodzi szachiści otrzymali upo
minki. K.H.

f  "A
Kronika policyjna 

v _______________ ____ ___________ J
F ałszerz aresztowany 

W środę 2 października w okolicach 
Rynku policjanci zatrzymali na gorącym 
uczynku fałszerza. Mężczyzna ten przy 
pomocy podrobionych dokumentów 
usiłował od spółki “Tutaj” wyłudzić 
kredyt w wysokości 1969 zł. Sprawca 
został przekazany prokuraturze.

P obity pod kawiarnią 
W poniedziałek 30 września pobity 

został pod kaw iarnią “W isienka” w 
Boguszowicach mieszkaniec Jankowie. 
Poszkodowany doznał urazów całego 
ciała, w tym uszkodzenia prawego oka, 
wargi i głowy. Policja zna pseudoni
my wszystkich trzech napastników, co 
ułatwi wyjaśnienie całego zdarzenia.

Na ulicy P oprzecznej 
W nocy z 23 na 24 września niezna

ny sprawca włamał się do pomieszczeń 
gospodarczych jednego z domów przy 
ul. Poprzecznej, skąd skradł piłę tar
czową wraz ze stołem o wartości tysią
ca złotych. Natomiast w sobotę 5 paź

dziernika na tej samej ulicy nieznany 
jeszcze sprawca włamał się do jedne
go z domów. Złodziej wszedł do środ
ka przez wyłamanie drzwi, skradł ma
gn e to w id , ku rtkę  ze skóry  i inne 
przedm ioty o wartości około 600 zł. 
Podejrzanym w tej sprawie jest męż
czyzna, który usiłował wcześniej dom 
ten podpalić i groził jego mieszkańcom.

W ybita szyba

W niedzielę 6 października o godz. 
2.40 policja zatrzymała na gorącym 
uczynku dw óch spraw ców , k tórzy  
okradli sklep spożywczy przy ulicy św. 
Antoniego. Złodzieje wybili dużą szy
bę obok drzwi wejściowych i zajęci byli 
w ynoszeniem  tow aru na zew nątrz. 
Wtedy właśnie plany pokrzyżowała im 
policja. Sprawców zatrzymano.

P ijany na pijanego

W sobotę 5 października pewien 
mężczyzna powiadomił policję, że w 
centrum Rybnika rozpoznał nieznane
go z nazwiska osobnika, który dwa dni 
wcześniej okradł go przy ulicy Piłsud
skiego. Poszkodowany zeznał, że bę
dąc w stanie nietrzeźwym spał na ław

ce i przebudził się dopiero wtedy, gdy 
oskarżony kradł mu kurtkę o wartości 
70 zł i portfel z 50 zł. Policja zatrzy
mała wskazanego mężczyznę, który był 
w podobnym stanie jak poszkodowa
ny w chwili okradania.

C zy złodziejem był narkoman?
W nocy z 5 na 6 października okra

dziono przychodnię przy ulicy Piasta. 
Złodziej wszedł do środka przez w y
pchnięte okno balkonowe. Następnie 
dostał się do gabinetu stomatologicz
nego, skąd skradł około 30 strzykawek 
jednorazowych z igłami i opakowanie 
relanium.

Napad na kobietę

W niedzielę 6 października na ulicy 
W ieniawskiego nieznany mężczyzna 
uderzył pięścią w twarz przechodzącą 
tamtędy kobietę, która wskutek ciosu 
upadła na chodnik. Kobieta doznała 
poważnych obrażeń ciała w postaci 
wstrząśnienia mózgu, stłuczenia głowy 
i kręgosłupa. Sprawca napadu zbiegł 
spłoszony przez przechodniów , zaś 
kobietę przewieziono do szpitala przy 
ulicy Rudzkiej. szoł

Żużel Żużel

ę  O żużlowe mistrzostwo Rybnika
■ Zapowiadany na niedzielę 6 października turniej żużlowy o Indywidualne 
1 Mistrzostwo Rybnika został przełożony na nadchodzącą niedzielę 13 paź- 
I dziernika.
|  Zawody rozpoczną się na stadionie przy ul. Gliwickiej o godz. 13.30. Sym- 

patyków żużla zapraszamy.

■\
I
I
I
I

J

Modelarskie mistrcostwa w Krynicy
W trzeciej dekadzie września na zboczach 

Gorców w okolicach Krynicy zostały roze
grane XI Mistrzostwa Polski Modeli Stero
wanych Mechanicznie /klasa FIE/. Udział 
w zawodach wzięła rekordowa liczba za-

tizy aerokluby - Tatrzański, Podhalański oraz 
Aeroklub ROW. Wśród seniorów zwycię
żył będący w tym dniu poza zasięgiem ry
wali z kompletem punktów Franciszek 
Kańczok z ROW (Patrz również arty
kuł poniżej). Kolejni zawodnicy z Rybni
ka: A. Rduch, J. Wojtek i J. Morgała zajęli 
kolejno 4., 8. i 10. miejsce.

Niespodziankę sprawił najmłodszy ucze
stnik zawodów - 11-letni Marcin Rduch z

ROW-u, który wywalczył dla Rybnika w 
kategorii juniorów złoty medal. Czwarte 
miejsce zajął rybniczanin podobnie jak w 
kategorii seniorów, Marcin Wypiór, które
mu zabrakło zaledwie 1 sekunda do zajęcia 

Kolejne miejsca wśród ju
niorów zajęli A. Dudek, 
P. Morgała, K. Szulik zaj
mując 5., 7. i 10. lokatę.

W niedzielny poranek 
rozegrano zawody w tej 
samej klasie o Puchar 
Polski. W zawodach 
tych rybniczanie byli w 
zdecydowanie lepszej 
formie i w kategorii se
niorów pierwsze miejsce 
zajął P. Jankiewicz/AT/ 
, drugie J. Wojtek, a trze
cie F. Kaciczok - obaj z 
ROW-u. W kategorii 
juniorów  zwyciężył 
A. D udek  /R O W /, 
drugi był M. Wypiór 
/ROW/.

Nasz junior Marcin 
Rduch zapewnił sobie 
miejsce w kadrze Polski 
i będzie reprezentował 
nasze państwo w przy
szłym roku na Mistrzo
stwach Europy, które 
odbędą się w Czechach. 
Swoje wyniki Marcin, i 
nie tylko on, zawdzięcza 
dobrej współpracy z kie

rownictwem Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 
2 przy SP 22 w Rybniku-Niedobczycach. 
Dyrektor Maria Pysz stwarza bardzo dogod
ne warunki naszym modelarzom, również 
J. Grieger w dalszym ciągu wspomaga za
wodników. Powołanie do kadry naszego za
wodnika wiąże się z dużymi nakładami fi
nansowymi, w związku z tym każda fonna 
pomocy dla naszych modelarzy będzie bar
dzo mile widziana.

M.W.

wodników, bo aż 3 8, którzy reprezentował i trzeciego miejsca.

Na najwyższym podium Franciszek Kańczok 
z Aeroklubu ROW

Puchar Świata dla rybnickiego modelarza
W połowie września br. w miejsco

wości Turda w Rumunii rozegrano za
wody modeli latających klasy F1E o 
“Puchar Świata”.

Duży sukces odniósł tam zawodnik 
Aeroklubu ROW Franciszek Kań
czok, zdobywając I miejsce w kate
gorii seniorów.

Natomiast reprezentacja Polski, w 
której skład weszło jeszcze dwóch za
wodników Aeroklubu Tatrzańskiego, 
wywalczyła w klasyfikacji zespołów 
narodowych II miejsce.

W zawodach startowało 16 reprezen
tacji narodowych w kategorii seniorów 
i juniorów.

Mateusz Kusznierewicz w Rybniku

Regatowe weekendy
Przez dwa kolejne weekendy paź

dziernika na rybnickim zalewie odby
wać się będą regaty. W dniach 12-13  
bm. rozegrane zostaną Mistrzostwa 
Polski Masters w klasie Europa. Ofi
cjalne otwarcie regat nastąpi o godz. 
10.00, początek startów od 11.00 w so
botę i w niedzielę. Zakończenie regat 
przewidziano na godz. 16.00.

Natomiast od 18 do 20 bm. żeglarze 
walczyć będą o zwycięstwo w ramach 
Pucharu Rybnika ’96. Rywalizacja 
toczyć się będzie w klasach Optymist, 
Cadet, Europa, Laser, Laser Radial, OK 
Dinghy, Finn i Raceboard.

Regaty oficjalnie otwarte zostaną w piątek 
o godz. 10.00, a od 11.00 do 16.00, od 9.00 
do 16.00 w sobotę i od 9.00 do 14.00 w nie
dzielę odbywać się będą wyścigi. Zakończe
nie regat nastąpi w niedzielę o godz. 15.00.

Dodatkową atrakcją będzie wyścig o 
puchar Old Misia, który odbędzie się 
w sobotę 19 października o godz. 
16.00 oraz niezwykle atrakcyjny “W ie
czór olimpijski” z udziałem tegorocz
nych olimpijczyków-żeglarzy startują
cych w Savannah, w tym złotego me
dalisty Mateusza Kusznierewicza. 
Spotkanie przewidziano również na so
botę 19 października na godz. 20.00.

Wszystkie zawody i spotkania odby
wać się będą w Ośrodku Sportów 
Wodnych i Rekreacji elektrowni 
“Rybnik”, a organizatorem jest sekcja 
żeglarska RKS Energetyk.

W regatach stosowany będzie olim
pijski system punktacji. W każdym 
przypadku przewidywane jest rozegra
nie 7 wyścigów. /a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 '*22 9



Zdjęcie
z album u czytelników

Z apraszam y 
naszych C zytel
ników do wspól
nego og lądan ia  
zd jęć . W y star
czy przy jść  do 
redakcji z cieka
wym zd jęciem , 
które po opubli
kowaniu zwróci
my. /M ożna też 
w rzucić  je  do 
naszych "żó ł
tych skrzynek"/
.Raz >v miesią
cu autora naj
sympatyczniej
szego lub naj
bardziej "odja
zdowego" zdję
cia firma
" E K S P R E S  
FUJI", Rybnik, 
ul. Reja 2, na
grodzi bezpłat
nym wywoła
niem i wykona
niem odbitek z 
rolki filmu.

W naszym konkursie zwyciężyło zdjęcie ANNY ZATORSKIEJ z nr. 38/296 z 
20 września, pt.: "Tam gdzie Jagoda..."

Nagroda do odebrania w redakcji.

Nic, tylko ja ... Zdj.: A.K.

Sp. 2 0.0.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

1 2

K lub M iędzynarodow ej 
Prasy i K siążki 

R ybnik, ul. Sobieskiego 18
3 4 5 6 7 8 9

POZIOMO: A3 - Zeszyt do wpisywania notatek , C l - Pytanie mia
nownika (...? co?), C7 - Sklep z koszykami, E3 - Król Maroka od 
1961r., G2 - Największy starożytny rzeźbiarz grecki, 13 - Wystawa 
krajowa lub międzynarodowa eksponatów z różnych dziedzin umoż
liwiająca nawiązanie kontaktów handlowych, KI - Obrzmienie wy
wołane uderzeniem, K7 - Rodzaj wybielacza, M3 - W starożytności 
gród w Troadzie
PIONOWO: 1A - Pomocnik proboszcza, 1H - Swoiste słownictwo w 
danej gr. społecznej, 3C - Oficer administracyjno-gospodarczy na stat
ku, 5A - "Odlot", 51 - Najstarsze urządzenie do orki, 7C - Krzywa 
będąca wykresem zmian sinusa w zależności od zmian kąta, 9A - Ozdo
ba czapki dziecięcej, 9H - Materiał skalny niesiony przez lodowce 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie wg. szyfru: G7, 
F9,F1; 13, H7; A3, C3, K8, M l, A6; G8, M6, E4, A l, FI; H 9 ,17, F9, 
G3, H7, L9, FI, D3, E3; G4, M l, D7.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 38 z hasłem 
“NATURALNOŚĆ TO TRUDNA DO UTRZYMANIA POZA” 

otrzymuje ZYGMUNT SMOLKA, ul. Ligonia 8/26, 44-280 Rydułtowy.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Możliwy konflikt z osobą działającą z pozycji autorytetu - 
szefem, nauczycielem, seniorem rodu. By go uniknąć, zważaj na słowa, bo to one mogą 
stać się jego przyczyną. Jeżeli nie ufasz swojemu językowi - unikaj tych osób.
BYK - 21.04. - 20.05. - W nadchodzącym tygodniu to sprawy rodzinne i osobiste wysuną 
się na plan pierwszy. Już u- ten weekend możesz spodziewać się krewnych, którzy przy
niosą dobrą wiadomość. Jej konsekwencje, w dobrym tego słowa znaczeniu, odczuwać 
będziesz dłuższy czas.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 20.06. - Opadniesz nieco z sił fizycznych, bo czas przeziębień się 
zbliża, wyostrzą Ci się za to zmysły. Zareagujesz odpowiednio na sytuację, która mogła
by zagrozić Twoim interesom, udzielisz trafnej rady przyjacielowi, z łatwością przebrniesz 
przez nowe przepisy i instrukcje w pracy.
RAK - 21.06. - 20.07. - Jeżeli masz jakiekolwiek zobowiązanie - finansowe, towarzyskie, 
zaległą korespondencję, nieoddaną książkę - zrób to teraz. To czas wybaczenia, a nawet 
nawiązania niezwykle miłych, trwałych znajomości.
LEW  - 21.07. - 23.08. - Sytuacja wygląda na nieźle zagmatwaną, choć nie było w tym 
Twojej winy. Nie obejdzie się bez porady fachowca, co nieźle szarpnie Cię po kieszeni, 
ale oszczędzi wielu kłopotów. Nie próbuj robić niczego na własną rękę.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Znudził Ci się Twój obecny image, a boisz się zmian, które 
mogłyby nie zostać zaakceptowane przez Twoje otoczenie. Nic bardziej błędnego, wszy
stkim szczerze się znudziłeś i z radością będą obserwować Twoje przeistoczenie...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Jesteś artystyczną duszą, a nadchodzący jesienny tydzień przy
niesie Ci wenę i wiarę we własne siły. Jeżeli piszesz - słowa będą się układać po Twojej 
myśli, jeśli malujesz - zaskoczysz oryginalnością nawet dobrze Cię znające osoby. Wyko
rzystaj ten czas, bo nie będzie on trwał długo.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Warto rozpocząć jakieś nowe przedsięwzięcie, bo teraz 
właśnie początki będą łatwe. Im dalej, problemy będą się piętrzyć, dobry start pozwoli Ci 
je  przezwyciężyć, zatem końcówka też będzie niezła.
STRZELEC  - 23.11. - 21.12. - Jakieś radosne wydarzenie doda Ci skrzydeł i przesta
niesz wątpić w swoje możliwości. Może się ono stać - jeżeli nie zaraz, to w przyszłości - 
początkiem poważnych zmian w Twoim życiu, ale będzie to wymagało podjęcia dość ly- 
zykownych decyzji. Nie jesteś jednak bez szans.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Sen z powiek spędza Ci konieczność załatwienia waż
nej sprawy urzędowej. Pełen obaw staniesz przed biurem, a tu miła niespodzianka. Spo
tkasz się z kompetencją i życzliwością, co zweryfikuje Twoje niepochlebne zdanie o urzę
dnikach i ludziach w ogóle.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Sprawy bytowe, choć ważne i przysparzające Ci wielu trosk, 
odsuną się na plan dalszy. Do głosu dojdzie niematerialistyczna część Twojej natury, 
zapragniesz więc uczuć, piękna, estetycznych przeżyć. Jeżeli nie będzie do tego okazji - 
frustracja murowana.
RYBY  - 20.02. - 20.03. - Wejście w nowy krąg ludzi pozwoli Ci z dystansu spojrzeć na 
swoją hierarchię wartości i nieco ją  zmodyfikować. To nie będzie wielka rewolucja, ale 
poczujesz się potem jakby lżejszy i bardziej niezależny.

Jesienią
w garniturze

Bardzo, ale to bardzo modne są damskie garni
tury. Ich noszenie możemy rozpocząć jesienią i 
spokojnie kontynuować zimą, narzucając luźny 
płaszcz czy dużą kurtkę. Fasony garniturów są 
dość spokojne. Przeważają te o wąskich spodniach 
i długich, dość dopasowanych marynarkach. No
wością są spodnie obcisłe u góry, a lekko rozsze
rzane od kolan, do których najlepiej wygląda dość 
mocno wcięty żakiet. Obcisłe spodnie mają czę
sto zamek z boku, choć wiem, że panie, ja zresztą 
również, nie bardzo to lubią. Rzucają się w oczy 
dość ozdobne paski, a wtedy bluzki, a raczej ob
cisłe trykoty nosimy do środka.

W różka

Fatałachy 
f¿ naszej szafy

Rybnickie puzzle

Dziś kolejne dwa 
z ośmiu fragmen
tów. Należy złożyć 
je w całość, nakle
ić na kartkę i przy
słać do redakcji 
łub wrzucić do 
którejś z naszych 
żółtych skrzynek.

Wśród autorów 
prawidłowych roz
wiązań, na które 
czekamy do 10 li
stopada, rozlosu
jemy dwie nagrody 
pieniężne wartości 
20 zł każda.

Nagrodę za prawidłowe ułożenie poprzedniej łamigłówki otrzymują:
ALOJZY BERNAT, ul. Kościuszki 33/1, 44-200 Rybnik
oraz JERZY WARZESZKA, ul. Rymera 6/24, 44-310 Wodzisław ŚI.

QFM2ÍSHtm
I nteractive C ourse 
of E nglish - E uro- 
P lus

Doskonały profesjo
nalny kurs języka an
gielskiego dla użyt
kowników kom pute
rów. W przystępny 
sposób, działając w 
środowisku Windows niewidzialny, ciek 
troniczny nauczyciel w niezwykle atrakcyj
ny sposób przeprowadza kolejne lekcje, 
ćwiczenia, a nawet testy. Od teraz nauka 
języka jest przyjemnością.

M edycyna dla ciebie, 
N r 10 PAŹDZIERNIK 
1996

Polski miesięcznik 
w s p ó łre d a g o w a n y  
przez lekarzy, specjali
stów rozmaitych cho
rób. W tym numerze 
znaleźć można m.in 
kilka tekstów dotyczą

cych serca, kompilacyjny materiał na te
mat snu, porady dotyczące hodowli zwie
rząt w domu i nowe propozycje dań z ryb.

M aanam - Ł óżko 
Jeszcze ciepła nowa 

płyta zespołu, na której 
znalazły się bardzo sto
nowane, jednolite pio
senki, które przypadną 
do gustu szerokiej pu
bliczności. Prosta linia melodyczna utwo
rów stanowić będzie doskonałe ubarwienie 
każdej prywatki.

N irvana - F rom the
MUDY BANKS OF THE 
WISHKAH

Płyta legendarnego 
zespołu zawierająca re
jestrację koncertu, dla
tego znalazły się tu 
zmienione wersje nie

których utworów. I choć widoczny jest brak 
warsztatu muzycznego, ogromna żywioło
wość rekompensuje to w pełni.

Sp. 2 o.o.
Klub Międzynarodowej Prasy i Książk 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

JoSTEIN G aARDER - 
Świat Zofii, W arsza
wa 1995, W ydawnic
two J acek Santorski 
& CO

Poprzez tę prostą i 
głęboką zarazem lektu
rę odkrywamy na nowo 
dawno już zapomniany 
św iat. Dzięki m i
strzowskiemu przewo
dnictwu norweskiego nauczyciela filozofii 
podążając śladami Platona, Sokratesa 
Heideggera docieramy do siebie samych 
otwierając się na niewyczerpane zasoby 
własnej mądrości i wrażliwości.

K rystyna Nepomucka 
- Serafina i kochan 
kowie , W arszaw 
1996, W ydawnictwo 
A nta

Skandalizująca hi 
storia Serafiny, jej po 
twomej ciotki, a także 
zdarzenia z udziałem 
wielu sympatycznych 
lub okropnych męż 

czyzn przew ijających się przez łóżko 
współczesnej panienki z niezbyt dobrego 
domu, to temat tej powieści. Groteska 
humor nic przesłonią nikomu faktu, że wie
le tu twardej prozy życia.
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