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GAZETA RYBNICKA Październik 1997

Kultura
czy instytucje?

Kolejne Rybnickie Dni Literatury za nam i. Przy ich okazji 
w środow iskach tw órczych, na łam ach prasy, a także w śród 
anim atorów  i po tencjalnych  odbiorców  kultury potoczyły 
się dyskusje nad jej kondycją w naszym  m ieście. Pow rócił 
tem at zniknięcia z kulturalnego pejzażu  Rybnika Filharm o
nii ROW, poruszen ie  w zbudziło  też n iedaw ne ograniczenie 
dostępu do sali TZR Dyskusyjnem u Klubowi Filmowemu 
"Ekran". Kontrowersje dotyczą zatem  przede wszystkim dzia
łań m iasta zuboża jącego  jakoby ofertę kulturalną d la  jego 
m ieszkańców , jeśli idzie o filharm onię, konsekw encją po 
sunięć w ładz miasta nie jest w cale  brak w ydarzeń m uzycz
nych, czem u zaprzeczyć m oże tylko ktoś o bardzo złej woli. 
Ich ilość i jakość m ożna spraw dzić zag lądając w stecz do 
repertuarów  Teatru Ziemi Rybnickiej, Małej Sceny, progra
mu Biura K oncertow ego Rybnickiego Centrum  Kultury orga
nizującego rów nież koncerty kam eralne w hallu M uzeum , 
czy w ertu jąc prasę. O  cóż w ięc chodzi? O  dobrą m uzykę 
czy o instytucję? Takie pytanie zadał m ediom  odpow iedzia l
ny za kulturę w  m ieście w iceprezydent. Kręgom zbliżonym  
do rozw iązanej orkiestry oczyw iście o instytucję i to jest z 
ich punktu w idzen ia  zrozum iałe . Jako osoba, z racji swych 
zaw odow ych  obow iązków , ale i z czystej przyjem ności, 
byw ająca na w iększości koncertów , zaczynam  się zastana
w iać komu w takim  razie chodzi o muzykę? M oże tym n ie
spełna 150 w idzom , które przybyły na koncert znakom itej 
filharm onii ostraw skiej, a m oże "elitarnem u gronu" w  sile 
51 osób, które chciały  n iedaw no w ysłuchać recitalu św iet
nego, m łodego francuskiego śpiewaka? Nie było tłum ów  
na koncercie orkiestry "Amadeus" Agnieszki D uczm al, zn a 
nej w św iecie orkiestry kam eralnej "Sinfonietta Cracovia" z 
solistą - sławnym  w iolonczelistą  Borysem Pergam ensziko1 
wem, czy na ubiegłorocznym  koncercie Poznańskich Sło
wików w  sali TZR. Na w ielu z tych koncertów  nie zauw aży 
łam też osób, które tak się m artw ią "ubogą" ofertą m uzycz
ną dla rybniczan spow odow aną ponoć brakiem  rodzim ej 
filharm onii. Co się zatem  dzieje, jak zw ykło się m ów ić, z

w yedukow aną m uzycznie  rybnicką publicznością? G dzie 
są uczn iow ie  tak zasłużonej szkoły m uzycznej? I, w brew  
opinii niektórych, problem  nie leży w dotarciu do w idza - 
M arcin D aniec i film z Jasiem Fasolą reklam ę i prom ocję 
m ają podobną . C hlubny w yjątek stanow ią im prezy m u
zyczne organizow ane w kościołach, co potw ierdziły ostat
nie koncerty "Poznańskich Słowików". Poniew aż koncer
ty w kościołach są z reguły darm ow e, tzn do tow ane przez 
m iasto, m oże problem  leży w p ien iądzach  i pauperyzacji 
społeczeństw a. Ale to osobny tem at. O czyw iście  miasto, 
choć  zdaje  sobie spraw ę, że  krąg odb iorców  tzw. w yższej 
kultury jest z natury swojej ograniczony, nadal będzie  kie
row ało do niego w iele propozycji.

Jako film oznaw ca z w ykształcenia chcia łabym  rów nież 
w trącić sw oje trzy grosze do  spraw y DKF. D ecyzja dyrek
cji RCK o ogran iczen iu  klubow ych seansów  w sali teatru 
w zbudziła w iele krytycznych uw ag i polem ik. Chwała pre
zesow i B ronow skiem u za w iele  lat przybliżania kinom a
nom  filmów, których nie m ożna było zobaczyć w  sieci 
dystrybucji państw ow ej i za  edukację  film oznaw czą, czy
li dz ia łan ie  zgodne ze statutem  DKF-ów. Dziś egzystencja 
klubów  jest, moim zdaniem , nadal uzasadniona, pod w a
runkiem  jednak  pokazyw ania film ów niekom ercyjnych, 
które w bieżącym  repertuarze przem ykają jak m eteor lub 
nie ma ich w cale, a lbo  w przypadku organizacji cykli hi
storycznych, tem atycznych itp., lub spotkań z tw órcam i 
czy dyskusji. Dyskusji w DKF "Ekran" nie było od daw na, 
były za to filmy z b ieżącego  repertuaru, co  kłóci się ideą 
klubow ą. Pew ne formy się przeżyw ają i nie ma w tym nic 
dziw nego, a pow yższe dyw agacje, w  sytuacji kiedy około 
80 proc. klubów  nie istnieje, nie są naw et zbyt odkryw 
cze. W  dobie  łatw ego dostępu do filmów, rów nież RCK 
m oże sobie pozw olić na sp row adzenie  tytułów  dla kone
serów  i p raw dopodobn ie  będzie  to robić. Chodzi w ięc o 
dobre filmy czy instytucję?

Redaktor naczelna
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Sesja Rady Miasta

Pierw szy krok ku papieskiej w izycie
Pierwsza powakacyjna sesja m iała bardzo bogaty program. Bezsprzecznie najważ-

do odwiedzenia Rybnika. Józef M akosz opowiadając jak  wyobraża sobie organizację 
tego największego w dziejach m iasta wydarzenia, nie ukrywał wzruszenia, ale i entuzja
zmu. Zapewne minie jeszcze sporo czasu zanim w W atykanie zapadnie decyzja w tej 
sprawie, jednak pierwszy, znaczący krok przybliżający tę wizytę został już uczyniony. 
Oto pełny tekst uchwały podjętej w tej sprawie przez Radę M iasta.

K ieru jąc  się
- g łęb o k im  szacu n k iem  w o b ec  o soby  O jca  Ś w ię teg o  Jan a  P aw ła  II, 

p ie rw szeg o  w d z ie jach  P ap ieża -P o lak a
- d o n io s łą  ro lą  m o ra ln eg o  au to ry te tu  ja k ą  w y p e łn ia  O n  w e w sp ó łczesn y m  

św iec ie , a tak że
- p rag n ien iem  d o w arto śc io w an ia  i o p a rc ia  na  m o cn y m  fu n d am en c ie  

m o ra ln y m  tru d u  p rzek sz ta łcan ia  naszej śląsk iej - ry b n ick ie j z iem i

1. Zaprosić Jego Świątobliwość - Ojca Świętego
Jana Pawła II do odwiedzenia Rybnika w czasie 
Jego najbliższej Pielgrzymki do Ojczyzny.

2. P o w ierzy ć  P rezy d en to w i M ias ta  o raz  P rzew o d n iczące j 
R ad y  w y sto so w an ie  w sp ó ln eg o  zap ro szen ia .

3. U ch w ała  w ch o d z i w  ży c ie  z d n iem  pod jęcia .

niejszym  punktem  było zaproszenie Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II

c.d. na stronie II Monitora Miejskiego

U C H W A Ł A  Nr 285 / XXVIII/97  
Rady Miasta Rybnika 

z dnia 8 października 1997 roku

w sprawie zaproszenia Jego Świątobliwości Ojca św. Jana Pawia II
do odwiedzenia Rybnika

R a d a  M ia sta  R y b n ik a  
p o sta n o w ią

b n ik a

Tel. 42-28-825
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wyboru...
kacji UM Tadeusz Szostok, a Kurato
rium Oświaty reprezentowała Maria 
Lipińska. Poinformowała ona, że za 
szczególne sprzyjanie miejskim inicja
tywom opiekuńczo - wychowawczym 
członkini Zarządu Miasta dr Marii Ku- 
fie-Skorupowej K urator Oświaty 
przyznał odznakę Zasłużony dla oświa
ty.

Po raz trzeci w swej ponad trzydzie
stoletniej pracy pedagogicznej Nagro
dę Ministra Edukacji Narodowej otrzy
mała rusycystka Danuta Soluch, od 
1985 roku ucząca języka rosyjskiego 
w II LO w Rybniku. Pod jej opieką 
siedmioro uczniów weszło do etapu 
centralnego olimpiady z tego przed

miotu, wielu z powodzeniem 
brało udział w etapach rejono
wych i wojewódzkich.

- Jest wielu uzdolnionych 
uczniów - mówi Danuta Soluch.
- Ważne, by nauczyciel umiał 
dostrzec te predyspozycje i po
prowadził młodego człowieka w 
odpowiednim kierunku. W tym 
roku jej uczennica Ula Mazela- 
nik z drugim wynikiem w kraju zdała na 
japonistykę, a dzięki udziałowi w central
nym etapie olimpiady, była zwolniona na 
egzaminie z j. rosyjskiego. Pani Danuta 
nie żałuje swego wyboru. Uważa, że nie 
mogłaby być nikim innym niż nauczy
cielem. Zapomina o wszystkich trudach 
i problemach kiedy np. młodzież przy
nosi jej kwiaty w ... Dniu Matki. Cóż do
dać?!

Nagrodami Kuratora Oświaty uhono
rowano: Krystynę Wróbel (Przedszko
le nr 37), Barbarę Kies (Przedszkole nr 
42), Barbarę Kies (Przedszkole nr 31), 
Joannę Czech (SP 1), Helenę Zaik (SP 

9), Adama Kalińskiego (SP 10), Grzegorza 
Hermana (SP 11), Henryka Kowalczyka (SP 
17), Bożenę Szymurę (SP 29), Urszulę Ziewiec 
(I LO), Grażynę Szulik (II LO), Ewę Nowak 
(II LO), Marka Szołtyska (IV LO), Urszulę 
Grzonkę (ZSME), Lucjana Janika (ZSME), 
Eleonorę Palarz (ZSZ-2) i Romualda Jokela 
(ZSZ-2).

Swoje nagrody dla dyrektorów placówek 
oświatowych wyróżniających się wzorową re
alizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, będących również dobrymi go
spodarzami w swoich placówkach, przyznał Pre
zydent Miasta, a otrzymali je: Marian Groborz 
(IV LO), Zbigniew Sobik (ZSME), Romana

Olszewska (SP 9), Elżbieta Rzok (SP 23), 
Wacław Mickiewicz (SP 13), Marek Florczyk 
(SP 34), Maria Rzonsik (Przedszkole nr 41) i 
Anita Geratowska (OPP „Przygoda”).

- Od kiedy samorząd przejął rybnicką oświatę 
odpadło nam wiele problemów natury material
nej. Już nie muszę drżeć czy starczy mi środków 
na opłacenie energii elektrycznej czy telefonu -

Laureat nagrody Prezydenta Miasta - Marian 
Groborz.

mówi dyrektor IV LO w Rybniku Marian Gro
borz.
- Nasza szkoła zyskała już w czasie pilotażu, kiedy 
to miasto wyremontowało wymiennikownię cie
pła, później otrzymaliśmy nowoczesną, szafko
wą szatnię. Staramy się wspomagać miasto i po
zyskiwać pozabudżetowe środki na wyposażenie 
szkoły. Ostatnio zakupiliśmy z nich nowoczesny 
komputer. Ważna jest więc rola dyrektora jako 
gospodarza szkoły - musi on zadbać o racjonal
ne gospodarowanie środkami, a część z nich pró
bować pozyskać. Ale jest to coraz trudniejsze, 
gdyż nie można już liczyć na sponsorów. Jednak 
rola gospodarza czy menadżera nie może prze
słonić dyrektorowi jego głównego zadania - by
cia pedagogiem i wychowawcą. Choć w nazwie 
kuratorium pozostała tylko oświata, a zniknęło 
wychowanie, nie możemy wszystkich problemów 
wychowawczych zrzucić na dom. A nie da się 
ukryć, że problemów tych przybywa. Nie jest sztu
ką praca z młodzieżą zdolną, ale nawet w tym 
przeciętnym i sprawiającym kłopoty wychowaw
cze uczniu trzeba dostrzec przede wszystkim czło
wieka...

Wszystkim pedagogom w szkołach i przed
szkolach redakcja „Gazety Rybnickiej” ży
czy dumy z wychowanków i wielu sukcesów 
osobistych.

/r/
Zdj. szoł.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 
otrzymała Danuta Soluch.

Szanowni Państwo 
- Drodzy Wyborcy

Składam serdeczne podziękowania za zaufa
nie jakim obdarzyliście mnie w wyborach do sej
mu RP 21 września, oddając głos na listę Akcji 
Wyborczej Solidarność i moją kandydaturę.

Po raz trzeci będą miał zaszczyt reprezento
wać Was i nasz region w Sejmie RP.

Sprawując mandat poselski zrobię wszystko, 
aby nie zawieść Państwa zaufania, godnie repre
zentować i bronić interesów regionu i Polski.

Z szacunkiem 
C zesław  S obierajski 

Szczęść Boże

Dzień Edukacji Narodowej

Nie żałują
Bycie nauczycielem to niepowtarzal

na okazja kształtowania młodych cha
rakterów i umysłów. Im więcej wiedzy, 
tym mniej kompleksów będą mieli wasi wy
chowankowie w zjednoczonej Europie.
Życzę wam, byście wytrwali w tym co 
robicie i dziękuję za dotychczasowy trud 
- powiedział prezydent Józef Makosz 
na uroczystości wręczenia najlepszym 
rybnickim nauczycielom nagród i wy
różnień z okazji Dnia Edukacji Naro
dowej.

W uroczystości wzięli również udział wicepre
zydent Jerzy Kogut, naczelnik Wydziału Edu-

Teł. 42-28-825



W ielka podróż “śladem partner
stw a” rozpoczęła się, jeszcze bez 
udziału radnych, kilka dni wcześniej,

w Dorsten.
Tradycyjnym Dniom Rybnika w tym 
westfalskim mieście, powiązanym w 
tym roku z Dniami Polskimi w Niem
czech, nadano wysoką rangę. Obok 
gospodarzy - szefa Koła Przyjaciół 
Rybnika w Dorsten Hansa-Joachima 
Thelena, burmistrza Karla-Christia- 
na Zahna ze współpracownikami i 
gości z Rybnika - prezydenta Józefa 
Makosza, wiceprezydenta Ryszarda 
Kufla i in., w oficjalnych spotkaniach 
wzięli również udział przedstawiciel 
władz landu z M ünster dr Twenhöfen 
oraz sekretarz ambasady polskiej w 
Kolonii Jacek Żachowski. W czasie 
dyskusji o perspektywach partnerstwa

uprzedzeń kontakty niemiecko-fran- 
cuskie pracowano wiele lat. Zgodzo
no się, że wspólny, europejski dom 
powinniśmy budować na wszystkich 
szczeblach i w różnych dziedzinach.

Jak się wydaje, idea ta znalazła w 
Dorsten swoje odbicie. Interesujące 
było dyskusyjne forum dorsteńskich 
i rybnickich architektów, na którym 
wymieniono uwagi dotyczące proce
dury planowania przestrzennego na
szych miast, rozmawiano o sposobach 
rewitalizacji starych osiedli robotni

czych czyli znanych i u nas “fam ilo
ków”, w czym Niemcy mają duże do
świadczenie, dyskutowano też o po
zycji architekta w obu krajach. W

Ho, ho, ho, ale fajnie...

Ho, ho, ho, ale fajnie tutaj jest... podsumowywali 
śpiewająco każde spotkanie rybniccy radni 
i przedstawiciele rad dzielnic odwiedzający we 
wrześniu kilka zaprzyjaźnionych z Rybnikiem 
francuskich miast.

sk ład  naszej delegacji w chodzili 
Miejski Konserwator Zabytków A le
ksandra Frydrychowicz, W ojciech 
Student z pracowni projektowo-ar- 
chitektonicznej Projekt 3 oraz szef 
pracowni urbanistycznej W iesław  
Chm ielewski, którego wystąpienie 
zostało przez niemieckich kolegów po 
fachu bardzo dobrze przyjęte. Grupa 
pracow ników  rybnickiej oświaty z 
szefem Wydziału Edukacji UM Ta
deuszem Szostokiem rozmawiała z 
n iem ieckim i partneram i na tem at 
ewentualnych perspektyw współpra-

Przed aulą Petrinum (od lewej): wi
ceprezydent Ryszard Kufel, sekretarz 
polskiej ambasady w Kolonii Jacek  
Zochowski, burm istrz Dorsten Karl- 
C hristian  Zahn, p re zy d en t J ó ze f  
M akosz i Zdzisław Konopka z Izby 
Handlów o-Przemy slow ej ROP

obu miast podkreślano wagę wzajem
nych kontaktów, które nie powinny 
się jednak ograniczać do oficjalnych 
rozmów przedstawicieli władz miast. 
Zwrócono uwagę na wciąż jeszcze 
istniejące uprzedzenia, i to z obu stron 
ale zgodzono się, że to właśnie róż
norodność kontaktów  prowadzi do 
ich przełamywania. Na wolne dziś od

Otwarcie wystawy rybnickich plastyków w Dorsten. Na zdjęciu od lewej: 
wiceburmistrz Dorsten Friedhelm Frageman, Joachim i Danuta Lippoko- 
wie oraz Zbigniew M ura i M aria Budny-M alczewska.

Tel. 42-28-825

cy między placówkam i szkolnymi. 
Podjęto również rozmowy na tematy 
gospodarcze, a niemieccy specjaliści 
zadeklarowali chęć zorganizowania

dla kadry inżynieryjnej rybnickich 
kopalń szkolenia na tem at restruktu
ryzacji przemysłu węglowego. W roz
mowach brał także udział przedsta
wiciel Izby Handlowo-Przemysłowej 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
Zdzisław Konopka.

Historię Rybnika na tle dziejów Eu
ropy przybliżył m ieszkańcom  Dor
sten M arek Szołtysek, wygłaszając 
w szkołach i miejskiej bibliotece cykl 
prelekcji ilustrowanych przeźrocza
mi. Obawy autora czy treść i forma 
wystąpienia zainteresuje odbiorców, 
szczególnie młodzież szkolną, okaza
ły się bezpodstawne.

Prezydent M akosz zaś publicznie 
zapewnił, że w czasie następnej w i
zyty w Dorsten postara się nie korzy
stać z pomocy tłumacza.

W Dorsten nie zabrakło też akcen
tów artystycznych. Oficjalne spotka
nie w auli Petrinum zakończył spek
takl teatru R eduta’90 utworzonego 
przez osiadłego w Niem czech pol
skiego aktora Romana Wiesława The- 
singa pt. Berlin-Warszawa bez wizy. 
Literacko-muzyczny kolaż, wykony
wany wspólnie z niem iecką aktorką 
pokazywał jak  ludzie odmienni kul
turowo i o innej m entalności mogą 
współistnieć i uzupełniać się.

W Miejskiej Bibliotece w Dorsten 
swoje prace wystawiali rybniccy pla
stycy: M aria Budny-M ałczewska i 
Zbigniew M ura, którzy ekspozycję 
zorganizowali i byli obecni na werni
sażu oraz Krzysztof Dublewski i Jan 
Karwot. W ystawa wzbudziła oży
wioną dyskusję, a to znaczy, że cel, 
czyli zain teresow anie tam tejszego

środowiska twórczością rybnickich 
plastyków, został osiągnięty. Podoba
ły się również przedstawiające Ryb
nik fotogramy autorstwa Zbigniewa

Solarskiego wystawione w jednym  z 
dorsteńskich banków. Już po raz dru
gi miał okazję zaprezentować się w 
D orsten  Z espół Tańca L udow ego 
“P rzygod a” , a grupę artystyczną 
wzmocnili w tym roku soliści Nor
bert Prudel (fo rtep ian ) i A ntoni

Smółka (wiolonczela) oraz złożony z 
absolwentów rybnickiej szkoły mu
zycznej zespół “6x6” Kilka koncer
tów dała również orkiestra dęta ko
palni “Anna” . W spólnie z zespołem 
“6x6” “ozdobiła” ona muzycznie pol
sko-niem iecką mszę w kościele św. 
M ikołaja, kończącą Dni Rybnika w 
Dorsten.

Warto podkreślić, że w organizację 
i realizację Dni Rybnika włączyli się 
całkow icie społecznie m ieszkańcy 
Dorsten. Obok Danuty i Joachim a  
Lippoków od lat zaangażowanych w 
kontakty rybnicko-dorsteńskie, były 
to osoby związane z tamtejszym urzę

dem miasta, a także wiele innych, któ
re uważają, że to kontakty interper
sonalne są najlepszym sposobem  na 
realizację idei europejskości. R ów 
nież prasa niemiecka szczegółowo i 
z życzliwością odnotowywała każde 
wydarzenie związane z Dniami Ryb
nika, uznając zapewne, że każda ini
cjatywa mająca na celu przełam ywa
nie wzajemnych uprzedzeń jest god
na poparcia.

Kolejnym etapem podróży było po
łożone w Burgundii miasteczko

Saint-Vallier,
z którym Rybnik nawiązał kontakty 
już pod koniec lat 60. Dotąd miały one 
przede wszystkim  form ę wym iany 
m ło d z ieży  z m ie jsco w e j szk o ły  
z uczniami II LO w Rybniku, ale jak  
zapewnił urzędujący od ponad 30 lat

m er Saint Vallier Jean-M arcel Bou- 
teloup, możliwość kontaktu z przed
stawicielami miasta Rybnika ceni so
bie bardzo wysoko i nie kryje, że ta
kiego gestu oczekiwał. M ieszkańcy 
tego niew ielkiego, 10-tysięcznego 
miasteczka, przyjęli polską grupę bar
dzo serdecznie, goszcząc młodzież z 
“Przygody”, “6x6” i osoby towarzyszą- ^ 
ce w swoich domach. Artyści odwdzię
czyli się niezwykle udanym koncertem '  
w nowoczesnym Centrum Kultury Lo
uisa Aragona. Wielu mieszkańców Sa
int - Vallier to potomkowie przybyłych

«Sr 8

Oficjalne spotkanie w Saint-Vallier: w środku m er Jean-M arcel 
Bouteloup, obok prezydent J ó zef M akosz i przewodnicząca R M  
Urszula Szynol
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tu do pracy polskich górników. Dziś, 
kiedy kopalnie przestały istnieć, mie
szkańcy tego regionu, odczuw ają 
skutki ekonom icznego załam ania. 
Nasze problemy nie są im więc obce, 
a z racji zw iązków z Polską, m ie
szkańcy z ciekawością śledzą wyda
rzenia w naszym kraju. Przy pożegna
niu nie zabrakło oczywiście pieśni 
Ho, ho, ho, ale fajnie...

Nie mogło jej zabraknąć również

... w Mazamet,
miasteczku u stóp Pirenejów, gdzie 
wielu rybniczan czuje się jak  u siebie 
w domu. Radni przybyli tu nieco póź

Dla grupy rybnickich działaczy samo
rządowych pobyt w Mazamet był bar
dzo pracowity. Odwiedzili oni miejski 
kompleks rekreacyjny i zapoznali się z 
jego funkcjonowaniem, zwiedzili sta
cję uzdatniania wody, gdzie zaskoczyli 
gospodarzy swoją dociekliwością, zaś 
na własną prośbę obejrzeli też wysypi
sko śmieci i porównali sposoby ich uty
lizacji. Biorąc pod uwagę proporcję, 
jako że Mazamet liczy sobie 11,5 tys. 
mieszkańców, a wraz z całą aglomera
cję 28 tys., zaś Rybnik, jak wiemy, 150 
tys., problemy naszych miast są podob
ne. W Mazamet nie ma oczyszczalni 
ścieków, problem em  jest utylizacja 
śmieci. Podobnie jak w Rybniku, wła

Spotkanie rybnickich działaczy samorządowych w merostwie w Mazamet

niej niż grupa artystyczna, gdyż po 
drodze z Saint-Vallier odwiedzili je 
szcze Lourdes. W spółpraca z M aza
met została zapoczątkowana w poło
wie lat ’80, kiedy to katolickie liceum 
Joanny d ’Arc w tym mieście nawią
zało kontakt z rybnickim liceum ss. 
urszulanek. Jego uczennice wielokrot
nie przebyw ały w zaprzyjaźnionej 
francuskiej szkole szlifując język, a 
sporo absolwentek “urszulanek” ukoń
czyło pomaturalną szkołę marketingu 
istniejącą przy liceum Joanny d ’Arc. 
Później współpracę rozszerzono na 
oba miasta, a w Mazamet powstało To
warzystwo Przyjaźni Rybnik-Maza- 
met, którego animatorem i szefem jest 
dyrektor liceum Joanny d ’Arc Jacqu
es Beaulieu.

dze Mazamet, które jest centrum usług 
komunalnych dla całej aglomeracji, 
uważają, że w kosztach inwestycji po
winny partycypować okoliczne gminy, 
co, jak na razie, natrafia na opory. Wię
cej szczegółów na temat struktury ad
ministracyjnej francuskich gmin, ich 
kompetencji i problemów z tym zwią
zanych, przekazał rybnickim radnym 
mer Michel Bourguignon na spotka
niu w siedzibie merostwa. Okazuje się, 
że negatywne skutki rozdrobnienia pań
stwa po Rewolucji Francuskiej są tu od
czuwalne do dziś. We Francji istnieje 
ponad 20 tys. odrębnych gmin z ilością 
m ieszkańców poniżej 500 osób, co 
ogromnie podraża koszty administra
cji.Wraz z sąsiednią gminą Aussillon, 
Mazamet stanowi wspólną jednostkę

urbanistyczną, ale administracyjny po
dział gmin stwarza sporo problemów. 
Dodać trzeba, że kompetencje gmin są 
we Francji o wiele mniejsze niż w Pol
sce, gdzie samorząd gminny wykonuje 
często zadania dużego regionu francu
skiego. Czy argumenty mających wie
loletnie doświadczenia francuskich sa
morządowców przekonują obecnych na 
spotkaniu zwolenników oderwania dwu 
dzielnic od Rybnika?

W ielkie polsko-francuskie spotka
nie zakończone  w spó lną zabaw ą 
odbyło się w Salle de Congres, gdzie 
prezydentowi Józefowi M akoszowi 
oraz szefowej rybnickiego Alliance 
Française Elżbiecie Paniczek za oży
wianie kontaktów między Rybnikiem 
a M azamet wręczono specjalne m e
dale. Tu również zaprezentowały się 
zespoły “Przygoda” oraz “6x6” .

Ostatnim etapem podróży było

Saint Christol Lez 
Aleś oraz Aleś

- miasto, w którym przed laty prezy
dent M akosz zdobywał pierwsze do
świadczenie w zarządzaniu miastem 
i wiele z nich przeniósł na grunt ryb
nicki. Fachowcy z Aies, m.in. od go
spodarki terenami zielonymi, m iej
skiej kom unikacji czy gospodarki 
kom unalnej w ielokrotnie gościli w 
Rybniku, zaś nasi inżynierowie w ła
śnie w Aies podpatrywali działania 
służb miejskich, przenosząc co lep
sze rozwiązania do Rybnika.

Obok kontaktów oficjalnych czy 
gosp o d arczy ch , w arto  podkreślić  
wagę więzów czysto ludzkich, które 
dzięki podróży powstały, bo to one 
tak naprawdę zbliżają do siebie róż
ne nacje. We w szystkich m iastach 
młodzież gościły u siebie francuskie 
rodziny. Wspólne posiłki, zwiedzanie 
zabytków, uczestnictwo w koncertach 
sprawiły, że znikły wszelkie bariery 
i zw yciężała w zajem na ciekawość. 
O kazyw ało się, że w ięcej m iędzy 
nami podobieństw niż różnic, co do
brze rokuje na przyszłość. Teraz czas 
na rewizyty.

Tekst i zdj.: /szoł, r/

T o l
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W Dziejach miasta Rybnika... Artur Trun- 
khardt tak opisuje początki szkolnictwa śre
dniego w Rybniku: W 1908 roku zamieniono 
istniejącą tu wyższą szkołę dla chłopców na 
gimnazjum (...) Obecny budynek gimnazjalny 
przy ulicy Kościuszki zbudowano w 1910 roku.

Rybnik wraz z całym Śląskiem był wtedy 
częścią cesarskich Niemiec. Kiedy po Powsta
niach Śląskich i Plebiscycie ziemie te w 1922 
roku wróciły do Macierzy, w polskie ręce 
wróciło też szkolnictwo. Wtedy też rozpoczął 
się nowy rozdział w dziejach dzisiejszegol Li
ceum Ogólnokształcącego w Rybniku im. 
Powstańców Śląskich. W roku bieżącym mija 
zatem 75 rocznica istnienia szkoły.

Przez większość rybniczan, ale i mieszkań
ców okolicznych gmin, IL O  do dziś uważane 
jest za wiodącą placówkę szkolnictwa średnie
go w mieście. Wciąż więcej jest kandydatów 
niż miejsc, a uczęszczanie do “powstańców”, 
członka Klubu Przodujących Szkól, nobilitu
je... Na tę pozycję szkoła pracowała przez 
wszystkie lata swego istnienia. Do legendy 
przeszła postać ks. dr. Stefana Siwca, pierw-

75-lecie 1 LO

Szkoła 10 nie tylko mury...
szego dyrektora szkoły, ogromnego autorytetu 
moralnego, uczonego, który zrezygnował z 
propozycji pracy na uniwersytecie, by pozo

stać w szkole. Wielkie są zasługi dla szkoły, 
szczególnie jej bazy, pierwszego po wojnie dy
rektora Edwarda Szymańskiego. Ze szkołą

Dawni uczniowie, dziś w słusznym już wieku, wymieniają bez trudu z pamięci profesorów: 
Popiołka, Herza, Udzielę, Spendela i innych. Wiele im zawdzięczają... Na zdj.: drugi od 
lewej ks. Henryk Fros SJ - naukowy autorytet w dziedzinie hagiografii.

Uczestnicy uroczystości jubileuszowych, z abp. Damianem Zimoniem, 
przed rybnicką bazyliką

zawsze kojarzyć się będzie niezwykła osobo
wość prof. Innocentego Libury. nauczyciela 
języka polskiego, ale przede wszystkim opie
kuna harcerzy i piewcy dziejów Ziemi Ryb
nickiej. Indywidualnością wśród pedagogów 
była polonistka prof. Wanda Różańska, po
chodząca z domu o dużych tradycjach patrio
tycznych, więziona za polskość w obozie w 
Ravensbriick. Pracę w gimnazjum rozpoczęła 
w 1945 roku, by pozostawać w gronie nauczy
cielskim aż do 1990 roku. W czasie tegorocz
nego jubileuszu pełniła, jako nestorka pedago
gów, funkcję wiceprzewodniczącej Honorowe
go Komitetu Organizacyjnego.

Szkoła-jubilatka, niezależnie od kontekstu po
litycznego, starała się kształtować właściwe po
stawy - etyczne, patriotyczne, ludzkie. I pewnie 
jej się to udawało, skoro może się poszczycić 
setkami wybitnych wychowanków.
Każdy kolejny dyrektor zaznaczył się w hi
storii szkoły: Jan Drozdowski, Barbara 
Ostrogowa, Edyta Korepta, Janina Wy- 
stub, Zbigniew Tomala i aktualny Tadeusz 
Chrószcz. przed którym stoi trudne zadanie 
kontynuowania tradycji.

Główne jubileuszowe uroczystości miały 
miejsce 4 października br. W bazylice św. An
toniego trzydziestu duchownych-absolwen- 
tów liceum odprawiło uroczystą mszę św.. Byl 
wśród nich Metropolita Katowicki ks. abp 
Damian Zimoń, który podczas kazania powie
dział m.in.: Ta szkoła nie tylko nas kształciła, 
ale była też znakomitym ośrodkiem wychowaw
czym. Arcybiskup D. Zimoń życzył aktualnie

“3* 2 0
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Kontakty obu szkół datu
ją się od momentu powsta
nia szkoły w Rybniku, a 
m łodzi Francuzi brali 
udział w jej uroczystym 
otwarciu. Od tego czasu 
również uczniowie z Ryb
nika złożyli wizytę w Ma- 
zamet, zapoznając się ze 
specyfiką nauczania zawo
dowego we Francji.

Przyszli francuscy ga
stronom i obserw ow ali 
pracę kilku rybnickich lo
kali: Metro, Art-Cafe, Te
atralnej oraz Igo, zwiedzi
li browar, ale uczestniczy
li też w lekcjach Grupa francuskich uczniów szkoły hotelarskiej w Mazamet z wizytą w rybnickim
i zajęciach praktycznych ośrodku Alliance Française

swoją opinię.
Jak stwierdził opie

kujący się grupą Guy 
Birbes, kontakty mię
dzy szkołami są w do
brych rękach, mając na 
myśli m.in. Jolantę 
Kulę i Aleksandrę 
Złotek z ZSE-u, które 
zajmowały się organi
zacją  w izyty. O bie 
strony zgadzają się, że 
współpracę warto je 
szcze uściślić, a na 
pewno kontynuować.

Irl

Już po raz trzeci rybnicki Zespół Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych gościł grupę kilkunastu uczniów szkoły ho
telarskiej w Mazamet.

w szkole. Młodzi Francuzi bardzo sobie chwa
lili gościnę u rodzin swoich rybnickich przy
jaciół, bo to pozwoliło lepiej poznać się na
wzajem i zmienić obraz naszego kraju, który 
dotąd kształtowały niezbyt dla nas korzystne 
stereotypy.

Goście zaserwowali w rybnickiej szkole 
francuski obiad, udawadniając po raz kolej

ny, że kuchnia tego 
k ra ju  za s łu g u je  na

IH-P ROP wraz z polską ambasadą w Chor
wacji i kilku innymi polskimi instytucjami 
należała do głównych organizatorów polskiej 
ekspozycji na zagrzebskich targach. A była 
to ekspozycja bardzo imponująca - na ponad 
2 tys. m kw. powierzchni wystawiało 86 pol
skich firm, z tego 16 z naszego regionu. W 
tym roku Polska, wygrywając współzawo
dnictwo z Niemcami i Włochami, wystąpiła 
w roli oficjalnego kraju - partnera gospoda
rzy. W skład polskiej delegacji rządowej, obok 
szefów Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Pol
skiego Koksu S.A. wchodził prezes Izby Han- 
dlowo-Przemysłowej ROP Andrzej Żylak, co 
świadczy o randze naszego regionu oraz za
sługach samorządu gospodarczego z siedzi
bą w Rybniku dla propagowania polskich, ślą
skich, ale i rybnickich firm na tamtejszym 
rynku. Na zagrzebskich targach szczególnie 
dobrze zaprezentował się Polski Koks S.A., 
podpisując od razu umowę, zainteresowanie 
wzbudziły też słodycze firmy “Mirana” z Go- 
rzyczek, co trzeba podkreślić, zakładu pracy 
chronionej, w którym połowę załogi stano
wią osoby niepełnosprawne. Delegacji oficjal
nej towarzyszyła reprezentacja artystyczna - 
orkiestra dęta kopalni “Borynia”, majoretki z 
czesko-polskiego zespołu “Impuls” oraz ze
spół folklorystyczny Akademii Rolniczej z 
Lublina.

Izba Handlowo-Przemysłowa ROP, wraz ze 
zmianą nazwy z Rybnickiej Izby Handlowo- 
Przemysłowej, poszerzyła swój rejon działa-

Izba Handlowo-Przemysłowa ROP

Stąpamy po ziemi
Po Zagrzebiu, Dubrowniku, Splicie, Rijece i Krapinie, 

samorządy gospodarcze dwu kolejnych chorwackich 
miast - Puli i Śibenika - podpisały umowy z Izbą Handlo- 
wo-Przemysłową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. 
Okazją do tego były Jesienne Targi Gospodarcze w Za
grzebiu, największa tego typu impreza w tej części Eu
ropy.

W czasie wizyty na stoisku Polskiego Koksu S.A. na zagrzebskich 
targach prezydent Chorwacji Franjo Tudjman otrzymał od śląskich 
przedsiębiorców górniczą lampkę. Z lewej - prezes Izby Handlowo- 

Przemysłowej ROP - Andrzej Żylak

nia, co umożliwia jej tworze
nie oddziałów terenowych. 
Jej kontak ty  z partnerem  
chorwackim są szeroko zna
ne. - Stąpamy po ziemi - 
mówi prezes Żylak. Wybie
ramy partnerów równych so
bie, którym możemy coś in
teresującego zaoferować 
i vice versa. Chorwacja to ry
nek będący blisko Bośni 
i Hercegowiny, a tak ie  
Wioch. Ale myślimy też po
ważnie o nawiązaniu bliż
szych kontaktów z Czechami. 
Dla potencjalnych inwesto
rów, obecność samorządu 
gospodarczego w mieście 
jest bardzo ważna, często tu 
właśnie kierują oni swoje 
pierwsze kroki. Z  drugiej 
strony w mieście o takiej 
aktywności gospodarczej jak 
Rybnik, również Izba jest po
strzegana bardziej pozytyw
nie.

Irl



Październik 1997ETA RYBNICKA

RYBNICKIE
DNI

LITERATURY
5-5 2 PAŹDZIERNIKA - RYBNIK '97

Tańca Ludowego “Przygoda”, który ob
chodził właśnie 25-lecie swojego istnie
nia (patrz artykuł w Gazecie Rybnickiej 
z września br.).

Wręczając statuetkę Złotej Lampki wi
ceprezydent Jerzy Kogut podziękował 
pani Renacie za wieloletni wysiłek, któ
ry zaowocował wieloma sukcesami ze
społu, rozsławiając tym samym Rybnik 
w kraju i poza jego granicami. Nazwanie 
“Przygody” dziełem życia Renaty Hup- 
ki wydaje się być bardzo trafne...

Ziemi Rybnickiej, kierowała W ydziałem  
Tańca i Folkloru Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Katowicach, była wizytatorem 
zajęć pozaszkolnych Kuratorium Oświaty i 
W ychowania w Bielsku-Białej.

Potem przyszedł czas "Przygody". Była 
nie tylko kierownikiem zespołu, ale również 
głównym choreografem - układy taneczne, 
które zdobywały aplauz widowni i wysokie 
oceny jury, sq jej autorstwa. A  przecież 
nauczanie tanecznych kroków to nie wszyst
ko. Renacie Hupce zależało na tym, by dzie
ci taniec ludowy i w ogóle folklor pokocha
ły i z uśmiechem prezentowały go na ca-

^RDL po raz XXVIII •  Honorowa Złota Lampka Górnicza dla Renaty Hupki
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Dzięki bardzo reprezen
tatywnej grupie dolnoślą
skich pisarzy i publicy
stów przybyłych na 
XXVm Rybnickie Dni Li
teratury, tym razem mie
liśmy okazję poznać śro
dowisko literackie tego 
właśnie regionu.

- Pan z W rocławia? Ja też ze Lwowa... 
Ta krótka anegdotka, którą przytoczył 
prowadzący w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
inaugurację tegorocznych Dni... Włodzi
mierz Skoczylas, czyli 1/4 kabaretu “Eli
ta”, dość dobrze oddaje specyfikę miasta 
nad Odrą, które przyjęło po wojnie wie
lu przedstawicieli lwowskiego środowi
ska artystycznego i intelektualnego. Ich 
wpływu na kształt życia umysłowego 
Wrocławia nie sposób przecenić... Przy
bliżający sylwetki przybyłych do Rybni
ka literatów naczelny redaktor miesięcz
nika “Odra” Mieczysław Orski z apro
batą stwierdził, że po przełomie lat ’90, 
zaczęła się liczyć sama literatura w swej 
czystej formie ...bez otoczki politycznej, 
bez protez i handicapów.

Tradycyjnie już, na uroczystości inau
gurującej jesienne spotkania z literaturą 
w Rybniku, wręczono, po raz 13 zresztą. 
Honorową Złotą Lampkę Górniczą, przy
znawaną za szczególne zasługi w rozsła
wianiu przez działania kulturalne nasze
go miasta. Tegoroczną laureatką została 
Renata Hupka - współzałożycielka, cho
reograf i długoletnia szefowa Zespołu

Hasło "Przygoda" - odzew... Renata Hup
ka. To proste skojarzenie jest jasne dla każ
dego, kto z zespołem się zetknął. W spół
pracę w 1973 roku podjęła ze skromnym, 
utworzonym przez J. Sporka zespołem wo
kalnym, by przeobrazić go w kilkusetoso
bowy zespół folklorystyczny. Trzeba było nie 
lada wyobraźni oraz wiedzy i doświadcze
nia, by tego dokonać. Renacie Hupce nie 
brakowało widać ani jednego, ani drugie
go..

Urodzona w znanej w Cieszynie rodzi
nie W ojnarów - ojciec był prawnikiem, 
matka pedagogiem i poetką - z tańcem ze
tknęła się bardzo wcześnie w sekcji rytmiki 
KS "Ogniwo". Taniec znaczył dla niej wie
le, rodzice woleli jednak, by wybrała bar
dziej "praktyczny" zawód. Ukończyła więc 
Technikum Budowlane, a potem rozpoczę
ła studia na Politechnice Sl., gdzie od razu 
wstąpiła do zespołu tanecznego. Tam po
znała Mariana Hupkę, wyszła za mąż, uro
dziła córkę i na uczelnię nie wróciła. W ró
ciła za to do swej pierwszej i jak się okaza
ło, największej życiowej pasji - tańca. Ukoń
czyła Studium Tańca przy Ministerstwie Kul
tury i Sztuki, studia magisterskie na W y
dziale Pedagogiki Pracy Kulturalno-Oświa
towej filii U.SL. w  Cieszynie oraz podyplo
mowe Studium Etnografii na Uniwersytecie 
M.Kopernika w  Toruniu. Kwalifikacje pod
wyższała udziałem w wielu kursach specja
listycznych, również za granicą. Przez wiele 
lat prowadziła grupy taneczne w DK w 
Chwałowicach, zajęcia z tańca klasyczne
go w klubie gimnastycznym w Radlinie, a 
będąc kierownikiem świetlicy szkoły w Kle- 
szczowie założyła tam wspólnie z  Józefą 
Kania, zespół "Szkolaki". Do dziś współ
pracuje z Zespołem Pieśni i Tańca "Kryry" 
przy Kole Gospodyń Wiejskich w tej miej
scowości. Prowadziła też zespół taneczny 
w DK w Żorach, współpracowała z Teatrem

Laureatka Honorowej Złotej Lampki Górniczej 
Renata Hupka

łym świecie. Renata Hupka jest najlepszym 
przykładem umiłowania tego co się robi, 
jest też dobrym pedagogiem, skoro potra
fiła zarazić swoją pasją wiele, wiele osób, 
które z zespołem były lub są związane po 
kilkanaście i więcej lat. Po pierwsze, swoje 
własne dzieci, a nie było innego wyjścia, 
bo "Przygoda" pochłaniała cały, również 
tzw. wolny czas.
Nic więc dziwnego, że dziś to właśnie jej 
córka Anita Geratowska jest dyrektorem 
"Przygody", a w zespole występuje nadal 
jej syn, synowa i troje wnuków.

Uroczystą inaugurację zakończył spektakl 
Teatru W spółczesnego z Wrocławia, który j I  
przedstawił Komedię sytuacyjną J. Mortime- v 
ra i B. Cook’a, o tym jak autorzy komedio
wych seriali TV wykorzystują, w przypływie 
niemocy twórczej, osobiste perypetie...

T el. 42-2R -R 2.1S
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Olga Tokarczuk '  gorące nazwisko 
polskiej literatury, nominowana za powieść 
Prawiek i inne czasy do prestiżowej nagrody 
Nike. Już jej dwie wcze
śniejsze książki Podróż 
ludzi Księgi i E.E. zdoby
ły uznanie krytyki i czy
telników, a ich autorkę 
uznano największym ta
lentem epickim literatury 
polskiej ostatnich lat. Zq- 
stała wyróżniona presti
żową “Nagrodą Wydaw
ców” i Paszportem “Po
lityki”. Jej powieści prze
tłumaczono już na kilka 
języków.

Drobna, niewysoka, 
młoda kobieta na spotka
niu z młodzieżą IV Li
ceum w Rybniku mówi
ła: Bohaterowie moich 
powieści, chociaż żyją 
w XVII-wiecznej Fran
cji czy Wrocławiu po
czątku XX wieku, są na swój sposób współ
cześni. Ja sama zresztą zwrócona jestem  
w przeszłość bądź w przyszłość, natomiast 
“dzisiaj ” nie rozumiem. Nie rozumiem po
lityków, nie wiem o co im chodzi. W pisa
niu wykorzystuję psychologiczne wykształ
cenie, pytanie samej siebie, co ja  zrobiła
bym na je j miejscu. Ale jednocześnie psy
chologia mi przeszkadza, zwłaszcza wte
dy, gdy w zdania wkładam zbyt dużo psy
chologicznych, naukowych terminów.

- Nie odczuwam specjalnej dumy z m o
ich osiągnięć - mówiła. Zycie jest jeszcze

przede mną, a skoro uważa się powszech
nie, że na pisanie prozy je st czas w później
szych latach życia, mam więc wiele czasu 
na rozwój. Ale dziś pisanie je s t dla mnie 
ważne, daje mi poczucie spokoju i nieza
leżności. Teraz mogę spokojnie poświęcić 
się wyłącznie pisaniu. Piszę najczęściej 
rano, kiedy umysł je s t świeży. Często ko

rzystam  z w ła 
snych snów, ze 
stanów em ocjo
nalnych po prze
budzeniu. Do p i
sania potrzebuję 
zamknięcia, spo
koju, klimatu, ale 
nie przeszkadza  
mi rozsypany cu
kier na dywanie. 
Często więc p i
sząc spędzam  
czas w bałaganie.

Na koniec Olga 
T okarczuk p rze 
czy ta ła  fragm en
ty sw oje j o s ta t
niej książki Pra
wiek i inne czasy, 
która rozeszła się 
w n a k ła d z ie  15 

tys. egzem plarzy. Pow ieść należy do nur
tu zw anego “realizm em  m agicznym ”, a jej 
fragm enty w prow adziły słuchaczy w świat 
bohaterki - zw ariow anej F lorentynki, o to 
czonej przez psy i koty. Ta stara kobieta 
rodziła k iedyś dziecko za dzieckiem . D zi
siaj zniszczona i bezzębna, o suchej cerze 
i obw isłych piersiach je s t m arnością nad 
m arnościam i i jednocześnie m ądrością nad 
m ądrościam i. F lorentynka Olgi Tokarczuk 
je s t m ądrością z lasu, pachnąca ziołam i, 
je s t jak  w yśm iew ani starożytni filozofo
wie. B

Pobyt Olgi Tokarczuk w Rybniku za
kończyło w torkow e otw arte spotkanie z 
czytelnikam i w sali konferencyjnej MBP, 
ja k o  że w czy te ln i zab rak łoby  m iejsc . 
Potw ierdziło ono fascynującą osobow ość 
pisarki. Już 19 października dow iem y się 
czy niedaw na laureatka N agrody Fundacji 
im. Kościelskich - “polskiego Nobla dla pi
sarzy przed czterdziestką” zdobędzie naj
w yższą polską nagrodę literacką - N agro
dę N ike. Już wiadomo, że została “miss pu
bliczności”.

Nam - św iadkom  sw oich trium fów  - za
p rezen tow ała  się jak o  osoba n iezw ykle 
skrom na. Po odczytaniu fragm entu osta t
niej pow ieści przyszedł czas odpow iedzi 
na liczne pytania. Swoje satysfakcje prze
żył obecny na sali m ieszkaniec Kurozwęk, 
który odkrył realia rodzinnej m iejscow o
ści zaw arte w pow ieści. Pisarka - z zaw o
du psycholog i terapeutka z W ałbrzycha, 
zafascynow ana teoriam i C.G. Junga - cha
rakteryzow ała swoje pisanie jako  dociera
nie do nieśw iadom ego, sztukę jako  jeden  
z m ożliw ych języków  pojm ow ania ducho
wości ludzkiej. Żyjemy w subiektywnych 
światach - rzeczywistość obiektywna to mit 
- to w stępne założenie je j intelektualnej 
postawy.

M ityzuje sw oje fabularne światy, w ierzy 
w tajem ne sensy ukryte w niem al każdym  
okruchu św iata. P isarka mówi tak, jak  p i
sze: prosto, ale precyzyjnie. Czujem y, że 
opow iadanie spraw ia jej radość w tym sa
mym stopniu, co nam - słuchanie. N ielicz
ne książki Tokarczuk zniknęły z rybnickich 
księgarń , zdobyła  tu sobie zatem  w ielu 
sym patyków i pozostaje liczyć na to, że do
w iedzą się o tym nasi księgarze. Sukces!

szot, gw/

Tb wspaoiiAłc 
H A w c r A ć  m ł o t a c h . . .

Joanna Pyszny - profesor literatury 
XX w. na Uniwersytecie Wrocławskim, nie za
pomina o swoich rybnickich korzeniach. Po spo
tkaniu z maturzystami w swoim macierzystym 
I LO im. Powstańców Śląskich, nie odmówiła 
sobie przyjemnoći serdecznej rozmowy z daw
ną polonistką Alicją Godlewską. - To była nie
zwykle żywa i błyskotliwie ripostująca dziewczy
na - mówi prof. Godlewska. Nie zmieniła się 
zresztą do dziś ani trochę. Na jej zdolnościach 
humanistycznych poznała się już w czasie jed
nej z moich lekcji pokazowych metodyczka z Ku
ratorium Oświaty. Byłam zawsze przeciwniczką 
nudnego stylu nauczania języka polskiego, cie

szę się, że przyniosło to efekty w postaci nauko
wej kariery Joanny...

Joanna Pyszny urodziła się w Niedobczy- 
cach, maturę w rybnickim I LO zdawała w 
pamiętnym 1968 roku, wtedy też zdecydowa
ła się podjąć studia polonistyczne na Uniwer
sytecie Wrocławskim. Wybór nie był trudny, 
a niew ątpliw y nań wpływ m iała atm osfera 
domu rodzinnego: ojciec był polonistą, matka 
bibliotekarką w Niedobczycach. Już w czasie 
studiów w iedziała, że to w łaśnie literatura 
współczesna stanie się jej pasją. - A jeżeli do 
pasji dodać pracowitość, można być pewnym 
sukcesu - mówi Joanna Pyszny.

Przeszła w hierarchii uczelnianej wszystkie

Tel. 42-28-825 WHNKKKRitKffl
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u c m o m p /s z Ą O literaturze emigracyjnej
Profesor Stanisław Bereś, wykła

dowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwer
sytetu Wrocławskiego, spotkał się z ucznia
mi klas IV Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usłu- 
gowych. Opowiadał o swoich doświadcze
niach zdobytych we Francji, gdzie w latach 
1987-1993 wykładał na Uniwersytecie Char
les^ de Gaulle'a w Lille. Opublikował tam 
m.in. książkę Poeci Apokalipsy, Antologia po
ezji polskiej, hebrajskiej i żydowskiej. W Lon
dynie natomiast wydał Pół wieku czyśćca. 
Rozmowy z Tadeuszem Konwickim. W kręgu 
zainteresowań profesora znajduje się twór
czość Tadeusza Gajcego, któremu poświęcił 
opracowanie Uwięziony w śmierci. Poezję 
wileńską natomiast przedstawił w Szkicach o 
poezji kręgu Żagarów. Profesor publikuje na 
łamach najważniejszych czasopism krajo
wych i emigracyjnych. Obok literatury intere
suje się również teatrem, był zresztą wykła
dowcą w Państwowej Szkole Teatralnej, w 
związku z czym opublikował także szereg 
rozważań teoretycznych związanych z tea
trem. Od roku 1995 jest redaktorem "Telewi
zyjnych Wiadomości Literackich". Znaczą
cym dziełem w dorobku profesora z ostatnich 
lat jest Słownik dzieł i tematów literatury fran
cuskiej wydany we Wrocławiu w 1995 roku.

W iersze - broszki
Tomasz Majeran to najmłodszy, 26- 

letni przedstawiciel środowiska wrocławskich 
twórców. Debiutował w 1994 roku tomem 
wierszy pt. Elegia na dwa głosy. Obecnie jest 
sekretarzem redakcji miesięcznika “Odra” a 
wiersze, recenzje i szkice ogłasza w różnych 
pismach literackich i społeczno-kulturalnych. 
W roku akademickim 1995/96 studiował fi
lologię angielską i filozofię na Uniwersyte
cie W iedeńskim z rekom endacji W isławy 
Szymborskiej. Kończy studia polonistyczne.

Na swych spotkaniach autorskich prezento
wał najnowsze wiersze, mówił o własnych 
wyborach artystycznych i czytelniczych. Za-

Profesor przybliżył nam sylwetki Gombro
wicza, Kosińskiego, Miłosza, Herlinga-Gru- 
dzińskiego. Zrozumieliśmy, jak w ieloznacz
ne jest pojęcie "pisarz emigracyjny". To nie 
tylko ten, który publikuje w języku polskim 
na łamach "Kultury Paryskiej", ale także, jak 
np. Kosiński, ten, który doskonale opanow ał 
język swojej drugiej ojczyzny i dzięki temu 
zw iększa się zakres oddziaływ ania jego 
utworów. W iele uwagi poświęcił profesor 
sprawom cenzury, która nie dopuszczała do 
publikacji utworów wartościowych, lecz nie
zgodnych z linią polityczną ów czesnego 
ustroju Polski. Pobyt na emigracji był szansą 
na realizację swojej "tęsknoty do wolności". 
W rozmowie profesor przyznał, że jego sze
ścioletni kontrakt we Francji stanowił okres 
wytężonej pracy, poznawania ludzi, pogłę
biania znajomości języka, jednak tęsknota za 
ojczyzną zadecydow ała o powrocie "do ko
rzeni".

Podobał nam się gawędziarski, dowcipny 
styl wypowiedzi profesora okraszony aneg
dotami i ciekawostkami. Żałowaliśmy, że 
spotkanie było tak krótkie, gdyż problematy
ka twórczości emigracyjnej jest bardzo cie
kawa, a brakuje wnikliwej analizy tego typu 
twórczości.

Kiedy pytaliśmy profesora o wrażenia wy
niesione z pobytu w Rybniku, przyznał, że 
dopiero drugi raz jest na Śląsku. Po raz pierw
szy był w Bytomiu, lecz to miasto go nie za
chwyciło. Jest natomiast oczarowany Rybni
kiem. Urzekła go zabudow a "starówki" ryb
nickiej, czystość miasta tonącego w zieleni. 
Stwierdził, że z przyjemnością odwiedziłby 
nasze miasto raz jeszcze. Przy okazji z podzi
wem mówił o naszej szkole. Podobał mu się 
budynek, ogrom na ilość pom ieszczeń i z 
sympatią wyraził się o swoich słuchaczach.

Ewa Tyl

fascynowany poezją Josifa Brodskiego, zaczął pi
sać bardzo wcześnie. Tworzy - jak mówi - rzadko i 
niechętnie, 2-3 wiersze rocznie. Wiersz nie jest 
miejscem, gdzie należałoby mówić o swoich uczu
ciach - to byłoby w złym smaku. Inspiracją twór
czą w przypadku T. Majerana staje się najczęściej 
nieoczekiwane połączenie słów, które domaga się 
“obudowania”, rozwinięcia, często w ulubionej 
formie sonetu. Na przykład wyrażenie “wigilijne 
wanny ” dało początek wierszowi pt. “Śnieg, świa
tło ”.

Współczesny przedstawiciel poetyki klasycy- 
stycznej, tworzy gęste, igrające znaczeniami słów 
wiersze - broszki, których forma dopięta jest do 
ostatniej (z)głoski.

MM .«S, . . .  * .i*  MMMMMM NllllIlIflMj
stopnie - od asystentki, doktorantki, poprzez habilitację za publikację 
Czytać nie czytać. Informacje o literaturze i życiu literackim w popu
larnych magazynach ilustrowanych, aż do stopnia profesora uniwer
syteckiego. Specjalizuje się w polskiej literaturze socrealistycznej i re
alizmu socjalistycznego, wiele publikacji poświęciła twórczości Marka 
Hłaski. W latach 1980-1983 wykładała język i literaturę polską na uczel
niach w Finlandii. Jest współautorką Słownika literatury i kultury popu
larnej. Interesuje się również filmoznawstwem, prasoznawstwem oraz 
społecznymi i politycznymi kontekstami powojennej literatury polskiej. 
Wiedzę z dużym talentem przekazuje swoim studentom. - To wspaniale 
nauczać młodych ludzi, którzy podzielają moją pasję - mówi Joanna 
Pyszny. - Chciałabym przekazać im przede wszystkim aktywny stosunek 
do literatury.

Swój wykład dla uczniów ostatnich klas I LO rozpoczęła od przy
bliżenia młodzieży literatury “drugiego obiegu” z połowy lat 70, umie

szczając ją w odpowiednim kontekście historycznym. Późniejsze dzieje 
polskiej literatury, a więc lata 80. i okres przełomu przedstawiła w 
wykładzie tak przejrzystym, że wszystko wydało się jasne i proste.

- Spotkanie z prof. Pyszny trwało jedynie godzinę, lecz pozwoliło w 
znacznej mierze poznać i przybliżyć nam polską literaturę współcze
sną - powiedziała uczennica maturalnej klasy I LO Monika Zając. - 
Taki wykład był szczególnie ważny dla nas, tegorocznych maturzy
stów. Szeroki zakres informacji jaki otrzymaliśmy był bardzo przejrzy
sty i łatwo przyswajalny. Chociaż zgodnie z programem nauczania 
literaturę współczesną będziemy przerabiać później, to niewątpliwie 
przekaz naszego gościa zachęcił nas do sięgania do niej nie tylko w 
ramach lektur szkolnych. Chcielibyśmy mieć częściej możliwość uczest
nictwa w tego typu wykładach, gdyż program szkolny nie daje nam 
takich możliwości.

Tel. 42-28-825



sicali i filmów, wykorzystując przy tym spo
re umiejętności aktorskie, pantomimiczne i

O b r , *  g o ś c i e m

Na spotkanie z redaktoram i w rocławskiej
“Odry” Mieczysławem Orskim i To- 
maSZem Ma jera nem w Klubie Energe
tyka stawiła się cała redakcja rybnickiego pisma 
artystycznego “Plama” oraz niektórzy jej współ
pracownicy. Długa, pełna gorących polemik roz
mowa toczyła się wokół tajników redakcyjnych 
"kuchni” .

Ze wspomnień Mieczysława Orskiego, jego rad 
i podpowiedzi redaktorzy “Plamy” zapewne dłu

go będą korzystać. Niezwykle przy
datne będą także krytyki Tomasza 
Majerana. Spór o uniwersalne i re
gionalne wartości na łamach pisma 
będzie się toczył dalej, już na jego 
stronach. To czytelnicy ocenią, czy 
drugi num er “Plam y” , który już 
można kupić w rybnickich księgar
niach, sklepie plastycznym  przy 
Rynku czy na dworcu PKP, wska
zuje na jego rozwój lub regres.

Wszyscy byli zgodni, że przed 
“Plamą” jeszcze długa droga, choć 
że pismo już jest barwne - nikt nie 
miał wątpliwości.

Bicie, t>użo bieli
Otwarcie wystawy obrazów Ałły Klement- 

Laskowskiej w Galerii TZR rozpoczęło cykl 
im prez  a rty s ty cz n y ch  to w arzy szący ch  
XXVIII Rybnickim Dniom Literatury. Z Wro
cławiem artystka związana jest od 1946 roku. 
Tu tańczyła w balecie Opery Wrocławskiej i

była solistką Teatru Pantomimy Henryka To
maszewskiego. Tu także odbyła studia malar
skie w Akademii Sztuk Pięknych.

Wśród prawie 40 olejnych płócien widz z 
łatwością wyróżni kilka cykli - od tancerek,

Jeśliś sympatyczny - poczujesz się dowartościo
wany. Ponuraka, pysznego, nadętego spotka tu za
służony zimny prysznic. Firma bidna, ale solidna - 
zdaje się mówić spektakl Teatru Na Bruku pn. 
“Fotograf’, już drugi raz z rzędu otwierający im
prezy towarzyszące Rybnickim Dniom Literatury.

Tym razem na estradzie pod teatralną wierzbą w 
niedzielne popołudnie 5 października br.

przez “portrety” kwiatów, aż po detale wnętrz 
barokowych kościołów. Lecz większość ob
razów zdradza fascynacją artystki pejzażem 
miejskim. Są tu widoki z podróży do Włoch i 
Francji. Malarka przedstawia obiekty bardzo 
znane i liczne, anonimowe zaułki wielkich 
miast.

Trwają tu unieruchomione z osypu
jącym i się liszajami starych tynków, 
ujęte w rozedrgany, to zanikający, to 
mocniej zarysowany kontur. Biele - 
dużo bieli, delikatne róże, ugry, fiole
ty. Drga faktura warstw nakładanej far
by i w najlepszych obrazach Ałły Kle- 
ment-Laskowskiej nie odróżnisz, czy to 
niepokój budynków (zanurzonych nie
kiedy w bujnej zieleni) udziela się nie
bu, czy na odwrót. Zrobisz kilka kro
ków wstecz i wtedy z większości pej
zaży tchnie spokój, ciepło wygaszo
nych odcieni. Bo utrwalanie śladów 

przemijania, zamienianie ich w obiekt arty
styczny jest głównym celem malarki. To jej 
optymizm wywiedziony z nauk polskich ko
lorystów. /gw/

Fotograf t>wsz
Artyści z Wrocławia - Bogdan Michalewski, 

Marek Oliwa i Artur Borkowski w przebra
niach fotografa, policjanta i goryla - proponują 
prostą rozrywkę w konwencji kina niemego. 

Gagi, zaskakujące zwroty akcji, gonitwy, 
wciąganie w wykreowany na pół godzi
ny świat pantomimy przygodnych wi
dzów. I tym razem się udało: w miąrę 
trwania zabawy grupa widzów potrójnie 
się rozrosła do ok. 150 osób. Jak tu nie 
być ciekawym, czyją fizjonomię plażo
wy fotograf utrwali na wieki jako urodzi
wą panienkę, dzielnego marynarza czy 
groźną małpę? Na koniec zgromadzonym 
widzom dostała się zbiorowa fotka w po
staci grupy kościotrupów, ale uśmiech je
szcze dłuższą chwilę gościł na naszych 
twarzach. Miło jest przecież gościć choć

by na moment w świecie burleski i slapsticku. 
/gw/

Głosem i gestem
Nie zawiodła się, nazwana przez Kamilę 

Kiełbińską “elitarnym gronem”, skąpa pu
bliczność przybyła do Teatru Ziemi Rybnic
kiej na recital młodego francuskiego baryto
na Paul'a-Henry Lacrambe'a. Kon
cert odbył się w ramach XXVIIIRDL, ale przy
gotowało go Biuro Koncertowe RCK, a arty
stę zaprosił ośrodek Alliance Française.

Młody śpiewak odniósł niedawno spory 
sukces na spotkaniach gwiazd w Międzyzdro
jach, wcześniej bywał i poznał swoją polską 
akompaniatorkę Beatę Cywińską na wagne
rowskim festiwalu w Bayreuth.

W Rybniku zaśpiewał kilka pieśni Paderew
skiego, Ra vela i Masneta, dwie arie operowe, 
w tym słynną torreadora z Carmen Bizeta. W 
drugiej, lżejszej części recitalu Lacrambe 
przedstawił kilka związanych w dramatur
giczną całość przebojowych utworów z mu-

taneczne. Szkoda, że tak oryginalnego, o du
żym uroku osobistym artystę zobaczyła zale
dwie garstka widzów.

Tel. 42-28-825
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PAŹDZIERNIK 1997

Na sesji 8 października  
Rada M iasta Rybnika

postanowiła:
§1

1. W prowadzić w następujących m iejscach i obiektach 
miasta stały zakaz spożywania napojów alkoholowych:
- rynek,
- place publiczne, które w swojej nazwie mają 

słowo “Plac” ,
- parki, skwery i place zabaw,
- obiekty sportowe,
- parkingi miejskie,
- ogólnodostępne części wspólne komunalnych 

budynków mieszkalnych czyli: klatki schodowe 
i podwórka.

2. Zakaz ten nie dotyczy organizowania w tych miejscach 
imprez masowych, festynów przez miasto, jego jednostki 
organizacyjne i pomocnicze, a także organizacje społecz
ne - jeżeli organizator uzyskał jednorazow e zezwolenie 
wydane przez Prezydenta M iasta.

§2
Kto narusza zakaz wynikający z paragrafu 1 niniejszej 
uchwały, podlega odpowiedzialności określonej w art.43 
ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowa
niu w trzeźw ości i przeciw działaniu  alkoholizm ow i. 
(Dz.U. N r 35 poz. 230 z późn.zm.)

§3
Zakaz o którym  m owa w paragrafie 1 nie dotyczy spoży
wania napojów alkoholowych w otwartych palcówkach 
gastronomicznych oraz wydzielonych w tym celu ogród
kach gastronomicznych, w których podawanie i spoży
wanie alkoholu odbywa się w ramach zezwolenia udzie
lonego przez Prezydenta Miasta.

§4
W ykonanie uchwały powierza się Zarządowi M iasta, z 
zobowiązaniem do wystąpienia z apelem do wszystkich 
właścicieli lub zarządów pozakomunalnych obiektów czy 
urządzeń o charakterze publicznym  o zawarcie w regula
minach korzystania z takich obiektów (urządzeń) zakazu

wprowadzanego niniejszą uchwałą.
§ 5

Traci moc Uchwała N r 203/XVIII/96 Rady M iasta Ryb
nika z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie zakazu spoży
wania napojów alkoholowych w m iejscach publicznych 
na terenie miasta Rybnika.

§6
Uchwła niniejsza podlega ogłoszeniu poprzez rozplaka
towanie w m iejscach publicznych oraz opublikowaniu w 
prasie lokalnej.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem  31 października 1997 
roku.

Zaiząd Miasta Rybnika 
ogłasza pizetaig 
likogtaiiiczony

l )

na wykonanie wodociągu wraz z przyłącza
mi oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą
czami do 4 budynków jednorodzinnych przy 

ulicy Raciborskiej w Rybniku.
Termin realizacji: m ożliwie jak  najkrótszy. 
Specyfikację istotnych warunków zam ów ienia m ożna 
uzyskać w W ydziale G ospodarki Komunalnej Urzędu  
M iasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pok. 245.
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wym a
ganiami specyfikacji należy złożyć do dnia 24.10.1997 r. 
do godz. 9.00 w W ydziale Gospodarki Komunalnej. 
Przetarg odbędzie się we dniu 24.10.1997 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu M iasta Rybnika przy ulicy Chro
brego 2, pok. 138.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówie
nia m ożna uzyskać w W ydziale Gospodarki K om unal
nej Urzędu M iasta Rybnika, teł. 42-21177.

I



Sesja Rady Miasta

c.d. ze str. 4 Gazety Rybnickiej

Uchwały “przeciwalkoholowe”
Uchwałą nr 291 dokonano zmian w 

programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych dla naszego 
miasta. Radni wyposażyli Prezydenta 
Miasta w możliwość administracyjnego 
ograniczenia czasu handlu napojami al
koholowymi przez osoby posiadające 
stosowne zezwolenia w rejonach nasi
lonego zakłócenia porządku i spokoju 
publicznego. Proponowane zmiany po
dyktowane są zdarzającymi się przypad
kami interwencji policji, straży miejskiej 
oraz skargami mieszkańców w związku 
z zakłóceniem porządku przez bywal
ców niektórych punktów sprzedaży na
pojów alkoholowych.

Uchwałą nr 292 radni ustalili miej
sca na terenie miasta Rybnika, w któ
rych obowiązuje zakaz podawania i spo
żywania napojów alkoholowych. 
Podjęcie uchwały wynikało ze zmian w 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
wniosków przedstawionych przez Pro
kuratora R ejonow ego w R ybniku. 
Uchwała w prow adza w konkretnie 
wskazanych miejscach stały zakaz spo
żywania napojów alkoholowych. Cho
dzi tutaj o Rynek, place publiczne, któ
re w swojej nazwie mają słowo “Plac”, 
parki, skwery i place zabaw, obiekty spo
rtowe, parkingi miejskie, ogólnodostęp
ne części wspólne komunalnych budyn
ków mieszkalnych, czyli: klatki schodo
we i podwórka. Pełny tekst uchwały w 
tej sprawie publikujemy na str I Moni
tora Miejskiego.

Zdecydowane “nie” dla secesjonistów.
Uchwałą nr 302 Rada Miasta posta

nowiła negatywnie zaopiniować wnio
ski Grup Inicjatywnych z dzielnicy 
Chwałowice i Niedobczyce zmierzają
ce do odłączenia się od miasta i utwo
rzenia odrębnych gmin. W uzasadnie
niu tej decyzji czytamy, że Rada Miasta 
przyjmując na sesji w dniu 13.04.1997 
r. - jako własne - “Stanowisko Zarządu

Miasta w sprawie wniosków Grup Ini
cjatywnych z dzielnicy Niedobczyce i 
Chwałowice o utw orzeniu nowych 
gmin”, w sposób jednoznacznie oceniła 
je negatywnie, stwierdzając w konklu
zji, że nie służą one dobru tych dzielnic 
ani całemu miastu. Oceny i wnioski tego 
dokumentu pozostają w całości aktual
ne. Ponadto przeprowadzone z inicjaty
wy Rad Dzielnic zebrania mieszkańców 
nie potwierdziły tezy o powszechnej 
woli mieszkańców Chwałowic i Niedo- 
bczyc odłączenia się od Rybnika. Do
datkowo w przypadku Niedobczyc nie 
istnieje możliwość odtworzenia odręb
nej gminy sprzed 1975 roku, bowiem 
Rady Dzielnic Radziejowa, Popielowa 
i Niewiadomia zdecydowanie odrzuci
ły ten zamysł. W tej sytuacji brak jest 
przesłanek do podejm owania przez 
Radę jakichkolwiek kroków w kierun
ku podziału miasta i tworzenia na jego 
obszarze nowych gmin.

Jednocześnie Rada 30 głosami za, 
przy 2 przeciwnych i 3 wstrzymujących 
się odrzuciła projekt trzech radnych o 
przeprowadzenie konsultacji w w/w 
dzielnicach.
Ponadto Rada Miasta:
1. dokonała zmian w budżecie miasta 
Rybnika oraz w planie finansowym 
gminnego Funduszu Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej na 1997 r. 
(uchwała nr 286)
2. wyraziła zgodę na zaciągnięcie po
życzki w wysokości 767 tysięcy złotych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
modernizację kotłowni na gazowo-ole- 
jową wraz z sieciami w Państwowym 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych przy ulicy Gliwickiej (uchwa
la nr 287)
3. stwierdziła wygaśnięcie z dniem 1 
września br. mandatu radnego Jerzego 
Pysza z listy “Wspólny Dom” w związ
ku z powierzeniem mu funkcji dyrekto
ra szkoły. Na zwolnione miejsce wstę
puje Zdzisław Durczok - kandydat z tej 
samej listy, który uzyskał największą 
liczbę głosów i nie utracił prawa wybie

ralności (uchwała nr 288)
4. dokonała wyboru Urszuli Szynol na 
P rzew odniczącą K om isji O św iaty 
(uchwała nr 289)
5. nadała statut nowo powstałej Szkole 
Podstawowej nr 36 (uchwała nr 290)
6. zaakceptowała propozycje nabycia, 
zbycia, oddania w wieczyste użytkowa
nie oraz w ydzierżaw ienia gruntów 
(uchwała nr 293)
7. wyraziła zgodę na warunkowe naby
cie od spółki “PepsiCo Poland” kamie
nicy Rynek 14 w przypadku gdyby Spół
ka do 17 września 1998 r. nie otrzymała 
od Miasta pozwolenia na budowę w tym 
miejscu restauracji (uchwała nr 294)
8. wystąpiła z wnioskiem do Wojewo
dy o komunalizację nieruchomości przy 
ul. Morwowej, Ogrodowej, Armii ludo
wej, Sztolniow ej i N ow om iejskiej 
(uchwała nr 295)
9. upoważniła Zarząd Miasta do podję
cia czynności zmierzających do utwo
rzenia Spółki z o.o. pod Firmą “Towa
rzystwo Budownictwa Społecznego - 
DOM” z siedzibą w Rybniku z udzia
łem innych podmiotów gospodarczych 
(uchwała nr 296)
10. wyraziła zgodę na zawarcie poro
zumienia komunalnego gminą Czer- 
wionka-Leszczyny oraz z innymi gmi
nami, które wyrażą taką wolę, na odpłat
ne korzystanie ze świadczeń rehabilita
cyjnych dzieci niepełnosprawnych z ich 
terenu w Ośrodku im. Jana Pawła II w 
Rybniku (uchwała nr 297)
11. wyraziła zgodę na przystąpienie do 
sporządzania miejscowych planów za
gospodarow ania przestrzennego  
(uchwały nr 298 i 299)
12. wyraziła zgodę na rozwiązanie sto
sunku pracy z radnym Jerzym Gorczy
cą w związku z wnioskiem Spółdzielni 
Mieszkaniowej “Centrum” (uchwała nr 
301)
13. wystąpiła z wnioskiem do Wojewo
dy Katowickiego o przyznanie dotacji 
celowej na finansowanie bieżących za
dań własnych związanych z usuwaniem 
skutków powodzi (uchwala nr 303)
14. dokonała poszerzenia składu Komi
sji Oświaty RM o radnych Edwarda Gaw- 
liczka i Jerzego Koguta (uchwała nr 300)

II
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W  kręgu  
"Prawieku"

Prawiek wyłania się ze zmroku i zapada w 
zmrok. Niepotrzebna kurtyna - wystarczy gra 
świateł. W centrum sceny na podium stoi kufer, 
który można rozkładać i składać. Jego we
wnętrzne ściany zawierają ludowe malunki - wi
doki czterech stron świata takiego, jaki kryje się 
pod “prawiekiem”, bo to na wieku skrzyni na
malowano widok Prawieku, czyli miejsca, któ
re leży w środku wszechświata.

Cytat ten rozpoczyna powieść Olgi Tokarczuk, 
będącej podstawą adaptacji scenicznej Towa
rzystwa Wierszałin z Supraśla. Siedmioro 
aktorów tego sławnego już w świecie teatru, gra 
tak, że nawet najbardziej rozbrykany młody 
widz milknie i musi wejść w przedstawiony 
świat, by tam znaleźć coś z siebie. A gdy zeń 
wychodzi, unosi ze sobą duchowy posag i prze
żywa prawdziwe uczucie katharsis.

Prawiek to świat mitu, nasycony symbolicz
nymi sensami. Został ulokowany gdzieś na pol
skiej wsi, której z czterech stron świata grożą 
“niepokój podróży”, “pragnienie posiadania i 
bycia posiadanym”, pycha i głupota. Dlatego 
Prawieku broni czterech archaniołów. Natural
ne przenika nadnaturalne, człowiek rodzi się ze 
swoim zapisanym wysoko wizerunkiem i od
chodzi z nim do grobu. Stąd gra aktorów nie 
tylko ciałem, ale i ludowymi malowidłami - ich 
portretami. Każdemu towarzyszy jego własny 
anioł, a w obrzędowym kręgu przedstawienia 
jesteśmy świadkami ludzkich i nieludzkich sza
leństw i norm. Siedmioro aktorów zagra o wie
le więcej ról - ich przemiany następują na na
szych oczach.

Aktorzy wystukują rytm młyńskiego koła, 
wymlaskują rytm kopyt końskich, wydmuchu
ją melodie na pustych flaszkach, wytupują rytm 
historii, wyśpiewują swój lament: “Bóg widzi, 
czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka 
Niecielesne, nadludzkie są tylko dźwięki dzwo

nów. Obrzędowy krąg współtworzą cztery słu
py - ni to studzienne żurawie, ni to podpory pło
tów i sznurów do suszenia bielizny, aż wreszcie 
stają się filarami “ośmiu światów” gry, jaką dzie
dzic Popielski w swoim szaleństwie toczy z Bo
giem o świat. Bo jedynym wartym wysiłku ludz
kim działaniem jest poznawanie tego, czym jest 
Bóg - twierdzi pisarka.

Malowniczy spektakl: na długo zapamiętamy 
dynamiczne sceny Kioski z arcydzięglem, ta
niec kochanki dziedzica Marii Szerczy statycz
ne - gdy to “Michał wymyślił dom” albo "por
tret” Prawieku i czterech jego rubieży ułożony 
ze ścianek skrzyni na kształt krzyża. I nade 
wszystko cudowny wizerunek Matki Boskiej 
Jeszkotlowskiej, który ożywa i ingeruje w spra
wy ludzkie.

Warto było obejrzeć ten nagradzany już spek
takl - niecodzienne dopełnienie rybnickich spo
tkań z Olgą Tokarczuk i jej prozą sprzed kilku 
zaledwie dni. /gw/

W ieczór kończący XXVIII Rybnickie Dni Literatury uśw ietnił 
recital Edyty Geppert. Usłyszeliśmy w iele now ych piosenek i kil
ka starych, dobrze  znanych  utw orów , ale artystka udow odniła 
także, że  potrafi zaśp iew ać w  każdej konw encji. W ydaje się, że  z 
czasem  Edyta G eppert stała się pogodniejsza, podobn ie  jak jej 
repertuar. Ale jej fani w olą Edytę refleksyjną i w zruszającą, choć  
docen ia ją  oczyw iście skalę jej talentu . O w acja  na stojąco i kilka 
bisów  było miarą podziw u dla tej artystki, która w czasach 
inercji potrafiła zachow ać  swój styl i bezkom prom isow ość.

Kolejne Rybnickie Dni Literatury dobiegły końca. Tegoroczna 
ich edycja była w yjątkow o adekw atna do swej nazwy. Dzięki 
kilku w ybitnym  autorom  środow iska dolnośląskiego, to w łaśnie 
literatura zagrała w D niach... g łów ną rolę, a im prezy tow arzy
szące były napraw dę tow arzyszące. O prócz  typow ych im prez 
artystycznych m ożna do nich zaliczyć rów nież niezw ykle intere
sujący i dobrze przyjęty przez m łodzież odczyt S. Krotoskiegoo 
teatrze G rotow skiego, a także interdyscyplinarna konferencja dla 
nauczycieli plastyki, muzyki i języka polskiego pt. Pogranicza 
postrzegania teatru w życ iu  i sztuce. Prow adziła ją Elżbieta Olin-

kiewicz - w ykładow 
ca W yższej Szkoły Te- 
a tra lne j w e W ro c ła 
wiu, filolog, teatrolog, 
pedagog, krytyk oraz 
konsu ltan t pracow ni 
d o  sp ra w  ro z w o ju  
p rz e z  sz tu k ę  i tea tr 
przy W O M -ie z W ro
cław ia.

Konferencji to w a
rzyszyły warsztaty po 

cę m etody w y
k o rzy s tu jąc e  p roces 

w  zajęciach z 
m łodzieżą. Jednym z 
końcow ych akcentów  
D ni... było rozstrzy
gn ięcie  konkursu W 
m ojej M ałej O jczy 

źnie. Jury najw yżej ocen iło  pracę Andrzeja Piontka (go
dło Paź) "M oje trzy grosze". Dwie drugie nagrody ex 
aequo  zdobyli: Michalina Chomerska (godło Katarzyna 
Świt) za pracę "Ślązak nie M aorys" i Bogdan Dzierżawa 
(godło Danek) za pracę "Stary D ąb". Przyznano rów 
nież dw ie trzecie  nagrody, a otrzym ali je: Tomasz Kranc 
(bez godła) za pracę "Pow roty" i Marcin Margoński (go
d ło  Marcin Grzymała)za pracę "Ślązaków rozm owy w ie
czorne". O m ów ien ie  konkursow ych prac zam ieścim y 
w listopadow ym  num erze "GR", rozpoczniem y też druk 
fragm entów  prac laureatów .

Trzeba podkreślić także w yjątkow o interesującą szatę 
graficzną m ateriałów  prom ujących XXVIII Rybnickie Dni 
Literatury. Zw racała uw agę jednorodność  opraw y pla
stycznej i c iekaw e w ykorzystanie architektury W rocła
w ia jako głów nego jej e lem entu .
Do zo baczen ia  na XXIX Rybnickich D niach Literatury w 
przyszłym  roku.

Laureaci konkursu: (od lewej) Marcin Margoński, Michalina Chomerska, Bogdan 
Dzierżawa i zwycięzca - Andrzej Piontek

^  - 1 n r-t r>r> r-»
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- Chór to najpiękniejszy instrument, bo złożony z żywych 
ludzi. Nasz chór brzmi jak dobrze zestrojone organy. 
Dziękuję Bogu, że w moim ogrodzie hoduję tak wspania
łe kwiaty - powiedział o swych śpiewakach prof. Stefan 
Stuligrosz przy okazji rybnickich koncertów “Poznańskich 
Słowików”, jakie odbyły się pod koniec września w  ryb
nickiej bazylice i kościele pw. św. Teresy w  Chwałowicach.

Występy zespołu profesora Stuligrosza 
różnią się od tradycyjnych koncertów 
chóralnych. Dyrygent jest tu jednocześnie 
konferansjerem i komentatorem. Stara się

charakterystyczną potoczystą polszczy
zną wprowadzić słuchacza w świat mu
zyki i związany z nią świat wartości, stąd 
porównania przeżyć estetycznych do mo

dlitwy. Oprócz filozoficzno-religijnych 
komentarzy, Stuligrosz przybliża też słu
chaczom polską tradycję muzyczną - 
mówi o patriotyzmie, wierności tradycji 
i dumie z bycia Polakiem. Wypowiedzi 
te są jednak tylko tłem dla wspanialej mu
zyki, bowiem punktem centralnym całe
go wydarzenia jest oczywiście muzyka. 
Brzmienie “Poznańskich Słowików” jest 
tak samo perfekcyjne przy wykonywa
niu utworów chorałowych (Bogurodzi
ca), renesansowych ( ’’A lle lu ja” Sebastia
na z Felsztyna), barokowych ( ”0  glorio
s a ” Mikołaja Zieleńskiego) czy współ
czesnych ( ’’A n g e li...” Tadeusza Szeli- 
gowskiego). Perfekcja wykonawcza chó
ru oraz komentarze dyrygenta sprawiały, 
że rybnickie koncerty zadowoliły gusta 
wszystkich słuchaczy. Na tym polega ge
niusz Stuligrosza - mistrza i popularyza
tora w jednej osobie, dla którego muzy
ka wydaje się być celem i jednocześnie 
drogą w świat wartości.

Trudno sobie wymarzyć lepszą opra
wę artystyczną święta chwałowickiej 
parafii, jakim były obchody setnej rocz
nicy śmierci jej patronki - św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Ta francuska karmeli
tanka zmarła na niuleczalną wtedy gru
źlicę w 24 roku życia. Przedtem zdążyła 
napisać słynne "Dzieje duszy". Sylwet
kę świętej przypomniał Jan Paweł II 
w czasie spotkania z młodzieżą przyta
czając jej zawołanie: Bóg je s t miłością, 
każda bez wyjątku osoba je s t przez niego  
kochana, On zaś oczekuje od nas m iłości 
oraz otwarcia się na nowo.

/szoł/

T Chór to
n a jp iękn ie jszy  instrum ent

Koncert w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach

Ta kilkusetletn ia kap liczka  p .w . św . Jana Ne
pom ucena w  R adzie jow ie  doznała pow ażnych  
zn iszczeń  w  czasie  lip cow ych  u lew nych  de
szczy . Jednak dzięki zapałow i i p racy o k o lic z
nych m ieszkańców  szybko odzyskała swój daw- 
ny w yg ląd . Podczas prac w ym ien io no  także 
krzyż oraz odnow iono figurkę świętego. Całość 
robót sfinansow ano ze składek w ie rn ych , po 
1000 z ł p rzyznała  zaś Rada D z ie ln icy  i Zarząd  
M iasta. M iasto zrob iło  chodniki do kap liczk i, 
w  p rzysz ło ro czn ych  p lanach p rzew id u je  się 
zrob ien ie  ław eczek  i posadzenie św ierków .

T¿>1



O ła d n f c j c z y  R y lin ifr
Jak co roku u schyłku łata rozstrzygnięto konkurs Prezydenta Miasta 

“O ładniejszy Rybnik”. Prawdopodobnie na skutek ulewnych deszczów  
wpłynęło zaledwie 28 zgłoszeń we wszystkich kategoriach konkursowych.

W kategorii na najładniej ukwiecony balkon 
i loggię najwyżej oceniono wkład pracy Zofii 
Wolfard, mieszkającej w Rybniku przy ulicy 
Kominka 2 1 b/16, drugie miej sce przyznano Bar
barze Macko z ulicy Armii Ludowej 29b/5 
w Rybniku-Boguszowicach, zaś trzecie - Wan
dzie Gałuszka z ulicy Gliwickiej 60/5 w Rybni
ku.

W grupie na najładniej zagospodarowany teren 
wokół budynków prywatnych dwa równorzędne 
I miejsca przyznano Ilonie Frelich z ulicy Jemio- 
łowej 2a w Rybniku-Boguszowicach oraz pań
stwu Janinie i Józefowi Holom przy ulicy Dzi
kiej Róży 30 w Rybniku-Orzepowicach. Kolejne 
zajęli Jan Rojek mieszkający przy ulicy Zaplo
cie 26a w Rybniku-Gotartowicach oraz państwo 
Joanna i Jan Zimończykowie z ulicy Grono
wej 33g w Rybniku-Boguszowicach. Ponadto w 
tej grupie konkursowej za duży wkład pracy, cie
kawe i urozmaicone rozwiązania przyznano 11 
wyróżnień.

W grupie trzeciej na najlepiej urządzony i utrzy
many teren wokół budynków mieszkalnych wie
lorodzinnych w ramach administracji spółdziel
czej, zakładowej i komunalnej komisja nie przy
znała żadnej nagrody z 
powodu braku zgłoszeń.

W ostatniej grupie na 
najładniej urządzone oto
czenie pawilonów han
dlowych i innych obiek
tów użyteczności pu
blicznej drugie miejsce 
przyznano Komendzie 
Rejonowej Państwo
wej Straży Pożarnej w 
Rybniku przy ulicy św.
Józefa, postanowiono też 
wyróżnić Krystynę Sie- 
dlaczek właścicielkę pa
wilonu handlowego przy 
ulicy Niewiadomskiej 14 w Rybniku-Niewiado- 
miu i Huberta Tomiczka - właściciela pawilonu 
handlowego przy ulicy Staromiejskiej 22 w Ryb

niku-Niewiadomiu. W tej kategorii komisja nie 
przyznała pierwszego i trzeciego miejsca.

Szkoda że tak niewielu mieszkańców Rybnika, 
ale i instytucji decyduje się na udział w konkursie. 
Podziwiamy przecież coraz większą dbałość o es
tetykę otoczenia i jest pewnie jeszcze wiele balko

W grupie na najładniej zagospo- 
daowany teren wokół posesji jedno 
Z dwu równorzędnych pierwszych 
miejsc zdobyła Ilona Frelich z ul. 
Jemiołowej w Boguszowicach.

Fantazyjnie przycięte iglaki w 
ogrodzie Krystyny i Henryka Wier- 
cigrochów z Boguszowie.

nów i ogrodów, które zasługiwałyby na nagrodę. 
W tym roku być może to aura zmniejszyła zainte
resowanie konkursem...

Najpierw błonia
Na konkurs dotyczący opracowania 

koncepcji zagospodarowania rekrea
cyjno-sportowego terenu w dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski, otoczonego ulica
mi Mikołowską, Przemysłową, Sta
wową i Za Torem, a nazywanego od 
niedawna rybnickimi błoniami, wpły
nęły cztery prace.

Po zapoznaniu się z nimi i po oględzinach 
terenu przeznaczonego pod zagospodarowa
nie specjalna komisja pod przewodnictwem 
wiceprezydenta Michała Śmigielskiego po
stanowiła nie przyznawać pierwszej i dru
giej nagrody, zaś trzecim miejscem nagro
dzić koncepcję mgr. inż. arch. Wiesława 
Chmielewskiego. Komisja postanowiła tak
że przyznać wyróżnienie pracy wykonanej pr 
zez Studio Architektoniczne Mieczysława 
Nawrockiego. Zgodnie z regulaminem kon
kursu dwie najlepsze prace przechodzą na 
własność miasta, jednak autorzy pozostałych 
dwóch koncepcji: Przedsiębiorstwo Wielo
branżowe “Danmar” i Pracownia Projekto
wa “Projekt 3” także zrzekły się praw autor
skich na rzecz miasta.

Wszystkie nadesłane koncepcje zagospo
darowania są bardzo urozmaicone. Uwzglę
dniają obiekty już istniejące, obejmując też 
tereny nie będące w łasnością komunalną 
gminy Rybnik. Termin realizacji koncepcji 
zagospodarowania tych terenów zależny bę
dzie od kondycji finansowej gminy. Na ra
zie przystąpiono do realizacji pierwszego eta
pu prac - niwelacji terenów, nasadzania traw 
i pozostawienia terenów w formie obszaru 
zieleni łęgowej oraz budowę drogi łączącej 
ulice Stawową i Przemysłową. Teren ten jest 
przewidywany jako miejsce ewentualnego 
spotkania z Ojcem Świętym (patrz relacja z 
sesji Rady Miasta).

Być może za parę łat właśnie na paruszowiec- 
kich błoniach będą organizowane wielkie im
prezy i widowiska plenerowe o znaczeniu po- 
nadlokalnym, a na codzień z terenów spacero
wych i rekreacyjnych będą korzystać wszyscy 
mieszkańcy Rybnika. Mat

Gmina przejęła kolejne parkiW ostatnim czasie gmina Rybnik prze
jęła od kopalni “Chwałowice” park 
Górnik znajdujący się przy ul. Chwało
wickiej, a od kop. “Rydułtowy” ziele
niec znajdujący się w Niewiadomiu.

Parki te zostały gruntownie wyremontowa
ne i przekazane w administrację Zarządowi 
Zieleni Miejskiej, który już zatroszczy się o to, 
aby cieszyły oko przechodniów. W niedługim 
czasie pracownicy “zieleni” odtworzą trakt spa- 
cerowo-rowerowy wzdłuż rzeki Nacyna od ul. 
Kotucza do Wierzbowej.

Pomimo wielu apeli i próśb skierowanych 
do wszystkich mieszkańców Rybnika, z tere
nów zieleni zaopatrzonych w systemy nawa
dniania co jakiś czas znikają elementy skła
dowe tych systemów. Jeżeli ta sytuacja nie 
ulegnie zmianie, już w niedługim czasie no
woczesne "deszczownie" zostaną zastąpione 
gumowym wężem i blaszaną konewką.

Nadal niszczone i wykradane są również

wysadzane rośliny, jak  choćby miało to miej
sce w nowym pasażu między ulicą Sobieskie
go, a PI. Wolności.

Apelujemy zatem raz jeszcze do mie
szkańców: zwracajmy uwagę osobom, któ
re mają zamiar niszczyć dobro publiczne, 
nie bądźmy obojętni na przejawy wandali
zmu, traktujmy miejskie parki jak własne 
ogrody.
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lu było “zbójowanie”. Najbardziej zna
nymi rozbójnikami beskidzkimi byli Ma
rek Wojciura, Jura Fiedor Proćpak, Jan 
Kulik, Jan Gonioła, Maciej Hajdys i 
przede wszystkim najbardziej znany 
zbójnik beskidzki Andrzej Szebesta zwa
ny Ondraszkiem

Kiedy w XVI wieku powstawały 
pierwsze osady Beskidu Śląskiego, zie
mie będące pod rządami książąt cieszyń

rzeczy  ś lą sk ich

Mamy jeszcze w pamięci wzruszają
cy hołd górali polskich złożony w Za
kopanem Ojcu Świętemu w czasie jego 
tegorocznej pielgrzymki do kraju. Tak 
bliska naszemu papieżowi kultura gó
ralska jest przez Polaków odbierana 
przede wszystkim przez pryzmat Tatr 
i ich stolicę Zakopane. Nam, Ślązakom 
równie bliscy są górale beskidzcy z Wi
sły, Jaworzynki, Koniakowa czy Isteb
nej.

Tereny te były zaludnione stosunko
wo późno. Do najstarszych miejscowo
ści Beskidu Śląskiego należy Ustroń, któ
ry wzmiankowany jest już w 1308 roku, 
jednak osadnictwo na terenach górzy
stych Beskidu Śląskiego rozpoczęło się 
dopiero w XVI wieku. Wtedy pojawili 
się wędrowni pasterze. Ze stadami owiec 
i kóz stopniowo zaj
mowali oni górskie 
łąki. Pasterze ci, na
zywani w Beskidzie 
Śląskim wałachami, 
wytworzyli z czasem 
odrębną kulturę. Z 
dala od gwaru miast 
i mieszczańskiej kul
tury, na trudno do
stępnych zboczach 
gór, wytworzył się 
typ górala Beskidu 
Śląskiego, z odrębną 
gwarą, strojem i kul
turą muzyczną. Nale
ży podkreślić, że two
rzące się górskie osa
dy podlegały władzy książąt cieszyń
skich. Ci natomiast zmierzali powoli do 
ograniczania wolności górali, nakładając 
na nich takie same ciężary pańszczyźnia
ne jak na siedloków czyli gospodarzy w 
dolinach. Polityka ta doprowadziła oczy
wiście wałachów na granicę ubóstwa. Za 
pracę na książęcych polach płacono gó
ralom piwem lub wódką. W ten sposób 
nieszczęśliwi ludzie pogłębiali jeszcze 
swą biedę popadając w pijaństwo Kon
sekwencją biedy i nadużywania alkoho

skich objęte były reformacją. Za księcia 
cieszyńskiego Wacława II Adama (1540- 
1579), dominowało wyznanie ewange
licko-augsburskie. Ugruntowało się ono 
nie tylko w miastach, ale także wśród 
ludu wiejskiego i górali. Przestała istnieć 
jedyna podbeskidzka parafia katolicka w 
Ustroniu. Można by zadać pytanie czy 
kultura beskidzkich górali przetrwałaby 
do dnia dzisiejszego, gdyby już na zawsze 
pozostali oni protestantami? W prote
stanckich Niemczech kultury góralskiej

szukać by na próżno, w odróżnieniu od 
górzystych terenów katolickiej Francji 
czy Włoch. To, że śląscy górale odkryli 
katolicyzm, było to zasługą jednego czło
wieka - jezuickiego księdza Leopolda 
Tempesa. Wiosną 1716 roku przybył on 
do Istebnej, zamieszkał w namiocie i roz
począł wielką akcję misyjną. Działalność 
swą zakończył wzniesieniem tam drew
nianego kościoła katolickiego. Podobne 
zasługi miał ks. Tempes w innych podbe- 
skidzkich osadach: Koniakowie, Jawo
rzynce i Wiśle, gdzie w 1718 roku po
święcił kapliczkę pod wezwaniem Wnie
bowstąpienia Pańskiego.

Do dnia dzisiejszego górale, w tym 
również beskidzcy, bardzo silnie identy
fikują się ze swoją tradycyjną kulturą. 
Wystarczy trafić na niedzielną, a jeszcze 
lepiej odpustową mszę do kościoła, by 
zobaczyć górali w regionalnych strojach, 
które zakładają zresztą przy każdej uro

czystej okazji. To 
co jest najlepszego 
w tradycji górali 
beskidzkich poka
zują choćby impre
zy Tygodnia Kultu
ry Beskidzkiej. 
Tam można poczuć 
autentyczną więź 
ludzi gór ze starą 
tradycją swych 
przodków.

Należy podkre
ślić, że po odzyska
niu niepodległości 
przez Polskę w 
1918 roku, więź 
naszych górali be

skidzkich z Górnym Śląskiem podkreśla
ła przynależność tych ziem do Woje
wództwa Śląskiego i do diecezji katowic
kiej. Dzisiaj więź tego terenu z Górnym 
Śląskiem ma już jedynie wymiar kultu
rowy, ponieważ od trzydziestu lat Beski
dy należą do województwa bielsko-bial
skiego, zaś od 1992 roku pod względem 
kościelnym do diecezji bielsko-żywiec- 
kiej.

Marek Szołtysek

Tel. 42-28-825



Na mocy art. 68 ustawy z dnia 5 maja 1926 
roku wojewoda śląski Mieczysław Bilski zarzą
dził przeprowadzenie wyborów gminnych w gór
nośląskiej części województwa śląskiego na okres 
trzyletni. Miały się one odbyć we wszystkich gmi
nach równocześnie w niedzielę 14 listopada 1926 
roku, według specjalnie 
przygotowanego kalen
darza wyborczego.

Kampania wyborcza 
rozpoczęła  się już  
znacznie wcześniej. Sy
tuacja w yborcza dla 
orientacji polskiej nie 
była korzystna. Nasila
ło się niezadowolenie 
społeczne wywołane 
ciągle trudną sytuacją 
ekonomiczną, narastał 
powoli konflikt polsko- 
niemiecki. W lipcu postanowiono, że przestanie 
się używać w ramach walki z niemczyzną języ
ka niemieckiego na forum Rady Miejskiej i 
Magistracie. Sytuacja stawała się z każdym 
dniem coraz bardziej napięta.

28 sierpnia wyłoniono w Hotelu Polskim przed
stawicieli do Komitetu Wyborczego na miasto 
Rybnik czuwającego nad właściwym przebiegiem 
wyborów. W tym celu utworzono pięć grup za
wodowych. Do grupy robotniczej wybrano p.p. 
Biczysko, Sprysza, Kolonkę, do grupy kupiec
kiej p.p. Prusa, Kocjana i Basistę, do grupy urzęd
niczej p.p. Kozoka, Zellnera, Nowomiejskiego, 
do grupy przedsiębiorców p.p. Winklera, Wien- 
dlocha, Wieczorka, a do grupy rzemieślniczej p.p. 
Botora, Myśliwca i Leśnika.

W Rybniku złożonych zostało 8 list kandyda
tów do Rady Miejskiej. Zgodnie z zarządzeniem 
wojewody termin przedłożenia grup wyborczych 
upłynął 31 października 1926 roku. Główne 
stronnictwa polskie Chrześcijańska Demokracja

i Narodowa Partia Robotnicza stanęły do nich 
zespolone. Tylko Polska Partia Socjalistyczna 
odmówiła przystąpienia do “jednolitego frontu 
polskiego”. Listę Polskiego Zjednoczenia Stron
nictw Chrześcijańskich poparły w Rybniku Zwią
zek Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ) i Zwią

zek Powstańców Ślą
skich (ZPŚL), chociaż 
na ogół występowały na 
Śląsku osobno. Rów
nież Niemcy wysunęli 
jedną główną listę (Bur- 
gerpartei), do której 
przyłączyli się socjalde
mokraci, postępując 
odmiennie niż Zarząd 
Okręgowy DSAP Gór
nego Śląska oraz grupa 
A rtura Trunkhardta, 
pragnąca osłabić w ten 

sposób skutki presji "nacjonalizmu polskiego”.
3 października odbył się w restauracji “Świer

klaniec” wiec wyborczy Zjednoczenia Stron
nictw Chrześcijańskich na który przybył Woj
ciech Korfanty. W swym przemówieniu, popie
rając listy polskie, namawiał obywateli do licz
nego udziału w wyborach. Zjednoczona lista pol
ska liczyła aż 45 nazwiska kandydatów.
Jak już wcześniej wspomniano, pomiędzy po

szczególnymi ugrupowaniami toczyła się nie
zwykle ostra walka przedwyborcza. Przewijała 
się ona na łamach prasy lokalnej: niemieckiej 
socjaldemokratycznej "Katholische Volkszei- 
tung” i “Sztandarze Polskim i Gazecie Rybnic
kiej” zbliżonej do Chrześcijańskiej Demokracji. 
Prowadzona była również propaganda i agita
cja przedwyborcza na wiecach oraz bezpośre
dnio na ulicach miasta, co doprowadzało często 
do awantur ulicznych, gdyż m.in. grupy ludzi 
reprezentujące poszczególne listy wyborcze roz
klejały afisze z odezwami, zdzierając przy tym

Godałyjtioki z rynkowyj latarni
Ptok piyrszy

Fany, fany, fany, fany...
Świat je  nimi łobwiyszany!
Zajazdy, bary, hotele,
Sklepy, hurtownie, tanksztele,
Salony samochodowe 
Mają fany swe firmowe.

Ptok drugi
Jak peregrynacjo przidzie,
To już tam kaj yno idzie,
Wiyszo sie fany i fanki,
Na drogi, dróżki i ganki!

Ptok trzeci
Czy na listopadowe 
Święto nasze narodowe 
Fany mają chorobowe ?

/fra-szoł-ka/

afisze i odezwy ugrupowań przeciwnych.
W programie Polskiego Zjednoczenia Stron

nictw Chrześcijańskich na czoło wysuwane były 
problemy polityczne. Akcentowano przede 
wszystkim znaczenie solidarnego wystąpienia 
obozu polskiego tak, aby zdobył on większość 
mandatów w radzie. Nawoływano i ostrzegano 
jednocześnie, że w razie korzystnego dla Niem
ców wyniku wyborów, będą oni chcieli wyko
rzystać ich rezultaty na arenie międzynarodo
wej, m.in. na forum Ligi Narodów i wysunąć 
sprawę rewizji granicy polsko-niemieckiej.

Polska Partia Socjalistyczna na plan pierwszy 
wysuwała program społeczno-gospodarczy. 
Domagała się m.in. likwidacji bezrobocia, uru
chomienia zamkniętych zakładów przemysło
wych, zwiększenia subwencji na pomoc społecz
ną oraz likwidacji kryzysu gospodarczego. Duże 
znaczenie przywiązywała też do zagadnień po
litycznych. Atakując wszystkie pozostałe partie 
polityczne za “wstecznictwo”, podkreślała 
przede wszystkim, że w wyborach toczy się 
walka nie tylko o zdobycie władzy, lecz o kształt 
i przyszłość Górnego Śląska.

c.d.n.
D. Prus

Konkurs wiedzy 
o Rybniku

W  IV LO  w Rybniku-Chwałowicach od
był się pierwszy "Konkurs wiedzy o Ryb
niku" zorganizowany przez podkomisję ds. 
turystyki Rady Miasta Rybnika.

Do udziału zgłosiło się 39 uczniów ryb
nickich szkół podstawowych. Zgodnie z re
gulaminem młodzież korzystała z "pomo
cy" naukowych w  postaci mapy miasta 
Rybnika oraz publikacji Znakowane szlaki 
turystyczne... Jerzego Michalskiego i Ryb
nik nasze gniazdo  Marka Szołtyska.

Jedno z konkursowych pytań kazało ucze
stnikowi wymyślić i uzasadnić postawienie 
jakiegoś pomnika w  centrum Rybnika. Naj
więcej uczniów proponowało postawienie 
pomnika burmistrzowi Weberowi, drugi w 
kolejności był papież Jan Paweł II, a po nim 
burmistrz Antoni Żelazko, książę Mieszko I 
Plątonogi, św. Antoni, św. Jan Sarkander itd.

Do finału, który odbył się w poniedzia
łek 20 października br. w  Miejskiej Biblio
tece Publicznej w  Rybniku zakwalifikowa
ło się 7 uczniów klas V il i VIII: z najwięk
szą ilością punktów Marek Trojan, Paweł 
Zwoliński, Arkadiusz Trzebuniak, Magda
lena Trojanowska, Ewelina Styperek, Mag
dalena Kolańczyk i Tymoteusz Staniucha.
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Okazały budynek u zbiegu ulic 3 Maja 
i Chrobrego o charakterystycznej dla 
przedwojennego budownictwa bryle wrósł 
mocno w pejzaż centrum Rybnika. Od za
wsze kojarzy się też rybniczanom z placów
ką bankową. Mija właśnie 60 lat od jego 
powstania.

- Przez oszczędność podnosimy gospodar

dzierniku 1856, roku zaś jej zatwierdzenie 
przez władze nastąpiło dopiero w lipcu 1858 
roku. Pierwszą siedzibą KKO był budynek 
geodezji obok starostwa, zaś od listopada 
1932 budynek dr. Białego przy Alei 3 Maja 
11, będący wcześniej siedzibą Kasy Skarbo
wej. Natomiast Miejska KKO w latach mię
dzywojennych mieściła się w Ratuszu na Ryn

ku, a później na Pla
cu Wolności 7.

Po w ybuchu II 
w ojny św iatow ej 
budynek został sie
dzibą niem ieckiej 
K reissparkasse, a 

i  od 1943 roku - Kreditinsti- 
 ̂ tut. Po wyzwoleniu ponow

nie wróciła do historyczne
go budynku K om unalna 
Kasa Oszczędności aż do 
maja 1949 roku, kiedy to 
pow stał rybnicki oddział 
N arodow ego Banku Pol
skiego. Jego pierwszym dy

60-lecie gmachu PBK 
w Rybniku

Budynek banku dziś...

... i w okresie międzywojennym

kę narodową i dobrobyt ogólny. Tu, na kreso
wej śląskiej ziemi jest to szczególnie ważne - 
takimi słowami 31 października 1937 roku ks. 
dziekan Tomasz Reginek rozpoczął uroczy
stość poświęcenia oddawanego do użytku no
wego gmachu Komunalnej Kasy Oszczędno
ści powiatu rybnickiego u zbiegu Alei 3 Maja 
i ulicy Gimnazjalnej (obecnej Chrobrego). 
Datę oddania do użytku tego budynku wybra
no nieprzypadkowo. Tego dnia bowiem co 
roku uroczyście obchodzono Międzynarodo
wy Dzień Oszczędności.

Zaproszonych gości, w tym przedstawicie
la ministerstwa skarbu, prezesa Zw. Stołecz
nego Kas Oszczędności, dyrektora KKO w 
Warszawie, prezydenta Katowic Adama Ko
cura, starostę Wyglendę i burmistrza W łady
sława Webera powitał dyrektor KKO - Kurcz.

Nowy gmach KKO opracowany według 
nowoczesnych norm architektonicznych był 
pierwszym polskim budynkiem bankowym w 
Rybniku. Posiadał 14 pomieszczeń biuro
wych, schron oraz 59 pomieszczeń mieszkal
nych. Wydzierżawiono również tutaj lokum 
na kancelarię znanego przedwojennego adwo
kata - Walentego Pientki.

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu 
rybnickiego nie była nową instytucją. Zosta
ła założona przez sejmik powiatowy w paź-

rektorem był Józef Jasiński. W latach 1970- 
71 wyodrębniony został w ramach NBP Od
dział I w Rybniku. Do 1 lutego 1989 roku NBP 
był nie tylko bankiem centralnym, ale jedno
cześnie realizował funkcje banków komercyj
nych. Po 1989 roku ze struktury NBP wyo
drębnione zostało 9 banków komercyjnych, 
m.in. Państwowy Bank Kredytowy w War
szawie, a budynek przy ulicy 3 Maja stał się 
jego rybnicką siedzibą. Od listopada 1991 
roku PBK stał się jednoosobową spółką skar
bu państwa i został przemianowany na Po
wszechny Bank Kredytowy w Warszawie. Po
wojennymi dyrektorami rybnickiego banku 
byli: Edm und K aczm arski, M arian B ła
szczyk, Józef Lepiarczyk, Janina Matla-Ro- 
sowska. Od 1 czerwca br. funkcję naczelne
go dyrektora pełni Krystyna Stokłosa. Aktu
alnie finalizowany jest proces prywatyzacyj
ny banku, skutkiem czego z końcem paździer
nika akcje PBK winny znaleźć się w obrocie 
giełdowym.

Stanisław Kuś
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Szkoła to nie tylko mury...

kształcącym się w I LO równie 
dobrych nauczycieli do jakich miało szczę
ście starsze pokolenie absolwentów. We mszy 
św. w bazylice uczestniczyło ok. 2 tys. osób, 
w większości absolwentów starszych roczni
ków. Śpiewał szkolny chór, grała orkiestra ka
m eralna rybnickiej szkoły muzycznej. Po 
mszy jej uczestnicy ruszyli w uroczystym po
chodzie na Rynek, prowadzeni przez Miejską 
Orkiestrę Dętą “Rybnik” . Tam, w imieniu

I
 organizatorów jubileuszu przemówił Tadeusz 

Meisner: ...Chcemy zamanifestować łączność 
naszej szkoły z Rybnikiem i Ziemią Śląską. W 
czasie tych ostatnich 75 lat przez mury naszej 
szkoły przewinęło się pięć tysięcy uczniów... 

|  Na Rynku głos zabrał również prezydent Jó- 
|  zef Makosz: ...To dla naszego miasta dzień 

szczególny! Możemy mówić o wspaniałych lu- 
j dziach, którzy ukończyli tę właśnie szkołę. Wa

sze liceum przygotowało całe zastępy wielkich 
Polaków. Należy tu przypomnieć jednego z 

I  pierwszych absolwentów kardynała Bole sła
li wa Kominka, m. in. inicjatora polsko-niemiec- 
: kiego porozumienia (...)N a koniec prezydent 
I  zwrócił się do nauczycieli: ...niechaj dzięki 

waszym wysiłkom młode pokolenie odważnie 
|  wkracza w życie... Z Rynku wszyscy przema- 
]' szerowali do budynku I LO przy ul. Kościu- 
|  szki. Na dziedzińcu szkoły jej dyrektor Ta

deusz Chrószcz zwrócił się do zebranych ze 
słowami: ...szkoła to nie tylko mury, które są 
przedmiotem troski dyrektora czy władz sa- 

I  morządowych. To nie tylko mury, niezależnie 
od tego, jak bardzo dawne czy zabytkowe. Nie 
tylko one stanowią walor tej szkoły. Piękno, 
dobro i prawda - oto ideały, które budują tu- 

1 taj wewnętrzny ład jednostki (...) Następnie 
uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowa
nie, zaś zasłużonym dla szkoły wręczono ju 
bileuszowe medale. Otrzymali je  m.in.: abp 
Damian Zimoń, wojewoda katowicki Euge
niusz Ciszak, prezydent J ózef Makosz, prof. 
Wanda Różańska, Piotr Paleczny, ks. pra
łat Alojzy Klon, kurator oświaty Krystyna 
Sowa, byli dyrektorzy szkoły i wielu innych. 

Później większość absolwentów odnawiała 
I  stare szkolne przyjaźnie. Raz po raz ktoś się 

witał i obejmował, ocierano łzy wzruszenia, 
wymieniano adresy i numery telefonów. Chęt
nie nabywano wydaną specjalnie księgę pa
miątkową szkoły i jubileuszowe "koszulki" z 

i odpowiednim nadrukiem. Absolwenci spoty
kali się w swoich dawnych klasach bacznie 

|  się sobie przyglądając, by czasem nie prze- 
j oczyć znajomego ze szkolnej ławy.

/szoł., r/

Tel. 42-28-825
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Dzisiejsze tereny Ligockiej 
Kuźni stanowiły od końca XIII 
wieku część tworzącej się wtedy 
wsi Ligota. Leżały w tym miej
scu pola uprawiane przez mie
szkańców Ligoty. Natomiast 
nowe osiedle nazwane Ligocką 
Kuźnią powstało dzięki zapotrze
bowaniu na żelazo.

W tym miejscu bowiem w 1740 roku 
w łaścic iel “państw a rybn ick iego” 
Franciszek Karol Węgierski założył 
zakład produkujący żelazo. Składał się 
on z dwóch fryszerek czyli pieców, w 
których żarzono rudę żelaza, by ją na 
gorąco skuwać, usuwając niepotrzeb
ne domieszki np. żużel. Takie, a nie 
inne usytuowanie Ligockiej Kuźni nie 
było oczywiście przypadkowe. Na tych 
terenach odnaleziono i eksploatowano 
nisko położone pokłady rudy darnio
wej, nadającej się do produkcji żela
za. Poza tym ziemie te nie były szcze
gólnie urodzajne. Czynnikiem decydu
jącym o lokalizacji Kuźni była bliskość 
rzeki Rudy, jej wody bowiem ułatwia
ły pracę kuźnikom. Pierwszą nowocze
sną hutę o nazwie “Karstenhiitte”, wy
budowano w Ligockiej Kuźni na po
czątku XIX wieku. Była ona własno
ścią króla Prus. Dokładnie w latach

1821-1822 powstały dwie fryszerki i 
dwa młoty. Młoty poruszane były siłą 
wody. W tym właśnie celu ligoccy ku- 
źniczanie musieli zmienić koryto rudy. 
Wyprostowano je, przesuwając nieco

na południe. Do dzisiaj jeszcze w lesie 
obok rzeki widać pozostałości po daw
nych zakolach Rudy. Z “wyprostowa
nej” rzeki kanałami prowadzono wodę 
na śluzy, gdzie spadająca woda napę
dzała m łoty .S tarsi m ieszkańcy tej 
dzielnicy pamiętają jeszcze sterczące 
fundamenty tych konstrukcji. W mia
rę rozwoju XIX-wiecznego przemysłu 
hutniczego, podrybnickie huty w Ryb
nickiej Kuźni, Gotartowicach czy w 
Ligockiej Kuźni przestawały przyno
sić wielkie dochody. Dlatego pruskie 
władze, a konkretnie Królewski Urząd 
Górniczo-Hutniczy w 1864 roku sprze
dał zakłady hutnicze w Ligockiej Ku
źni berlińskiemu bankierowi Izydoro
wi Mamrothowi. Zakłady te w następ
nych latach zmieniały jeszcze właści
cieli, aż wreszcie pod koniec XIX wie
ku, prawdopodobnie w 1889 roku zo
stały ostatecznie zamknięte. Majątek 
ten rozparcelowano i sprzedano

22Kaplicę w Ligockiej Kuźni ufundował w połowie XIX wieku Jan Piecha
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w prywatne ręce . Do dzisiaj jeszcze 
stoi w Ligockiej Kuźni dom przy ulicy 
Partyzantów 57, w którym kiedyś mie
szkali ligoccy ku
źnicy czyli hutnicy.
Zaś na parceli przy 
ulicy Partyzantów - 
66 stała niegdyś ku
źnia, której resztki 
w ysadzili Niemcy 
podczas drugiej 
wojny światowej. W 
tej części Ligockiej 
Kuźni czyli pomię
dzy ulicą Partyzan
tów, a rzeką Rudą 
mieszkańcy bardzo 
często wykopują je 
szcze w ogrodach 
bryły rudy darnio
wej i hutnicze odpa
dy poprodukcyjne 
czyli żużel.

Od samego po
czątku swego istnie
nia Ligocka Kuźnia, 
podobnie jak cała Ligota, należały do 
parafii boguszowickiej. W połowie XIX 
wieku ligocka osada było już na tyle 
duża i znacząca, że boguszowicki pro

boszcz zezwolił na wystawienie kapli
cy pod wezwaniem św. Jana Nepomu
cena. Stanęła ona niedaleko Rudy i ów
czesnych zakładów hutniczych, przy

dzisiejszej ulicy Partyzantów. W środ
ku oprócz drewnianej figury Nepomu
cena umieszczono bardzo stare malo
widło na płótnie przed

s taw ia jące  M atkę 
Boską Bolesną pod 
Krzyżem. Kaplicę tę 
odrem ontowano, a 
właściwie wybudo
wano na nowo w 
1985 roku. N a to 
miast przełomem dla 
L igock iej K uźni 
było przeniesienie 
tam  d rew nianego  
kościoła z Boguszo
wie. Ten wspaniały 
zabytek z 1717 roku 
pod wezwaniem św.
Wawrzyńca stanął przy ulicy Wol
nej w 1975 roku, zaś dwa lata póź
niej ustanow iono tam parafię. 
Pierwszym proboszczem był za
mordowany w niewyjaśnionych 
okolicznościach ks. Henryk Kuś, 
zaś aktualnym proboszczem jest ks. 
Bronisław Matysek. Tak jak kiedyś 
kuźnia żelaza, tak dziś kościółek 
św. Wawrzyńca jest charaktery
stycznym dla tej części miasta wy

znacznikiem.
Należy też wspomnieć o patriotycz

nych tradycjach tej dzielnicy. Pocho
dziło stąd wielu powstańców śląskich, 

wielu też oddało życie 
podczas drugiej woj
ny światowej, o czym 
przypom ina tab lica 
pamiątkowa na kapli
cy św. Jana Nepomu
cena. Nie można też 
pominąć śpiewaczych 
tradycji, które współ
tworzył chór “Moniu
szko”. Sportowe tra
dycje dzielnicy sięga
ją  1922 roku, kiedy 
pow stało  T ow arzy
stwo Sportow e 
“Gw iazda” Ligocka 
Kuźnia, które słynęło 
z drużyny palantowej. 
W 1950 roku "Gwia
zda” połączyła się z 
Zespołem Sportowym 
“Stal” i tak powstał 
istniejący do dzisiaj 

Klub Sportowy “Silesia”, specjalizu
jący się w baseballu i skacie. Jego ak
tualnym prezesem jest Jan Cnota.

Na koniec trzeba podkreślić, że Li
gocka Kuźnia, będąca wtedy formal
nie częścią wsi Ligota stała się dziel
nicą Rybnika 15 października w 1926 
roku. Nie ma więc Ligocka Kuźnia her
bu, gdyż nigdy nie była samodzielną 
gminą. Dzisiaj jest jedną z najmniej
szych dzielnic Rybnika, bardzo czystą, 
spokojną i malowniczą.

ciągle upiększany. Tego lata wybudowano 
drewnianą bramę kościelną u zwieńczenia 
której umieszczono patrona parafii św. Waw
rzyńca

Powstańcy śląscy z Ligockiej Kuźni. Zdjęcie z ok. 1935 roku zostało zrobione 
przed karczmą Alfreda Szymury. Przed wojną miejsce pełniło funkcję centrum 
kulturalnego Ligockiej Kuźni. Tam odbywały się spektakle teatralne, koncerty 
chórów, wybory, itd.

W tym domu przy ulicy Partyzantów 
mieszkali niegdyś ligoccy kuźnicy

_____________TN>1 / < 7 - 7 « . « 7 ^
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Licząca około 1200 mieszkańców 
Ligocka Kuźnia nie stanowi dzisiaj 
odrębnej administracyjnie dzielnicy 
miasta, ale jest składową, razem z Li

gotą i Raszowcem, dzielnicy o nazwie 
Ligota-Ligocka Kuźnia. Jednak w hi
storycznej świadomości mieszkańców 
Ligocka Kuźnia posiada swoje odręb
ności.

Aktualnym problemem mieszkań
ców Ligockiej Kuźni jest brak kanali
zacji. Jest szansa na skanalizowanie 
ulicy Wolnej, którą być może, uda się 
podłączyć do kolektora idącego od 
strony Paruszowca. - Bliższe realiza
cji - mówi przew odniczący  Rady 
Dzielnicy Jerzy Rojek - jest utwar
dzenie 110 metrów ulicy Partyzantów. 
Istnieje też potrzeba wykonania nowej 
nawierzchni asfaltowej ulicy Ligockiej 
oraz chodnika przy ulicy Wolnej na od
cinku od ulicy Ligockiej do Gotarto-

wic. W ramach przebudowy ulicy Żor
skiej powstanie być może chodnik na 
odcinku od ulicy Sienkiewicza do Go- 
tartowic. Planujemy też zamontować

kilka punktów świetlnych około cmen
tarza przy ulicy Wolnej. Aktualnie 
kończy się telefonizacja całej dzielni
cy. Nie ma problemów z wodą, a część 
mieszkańców ma gaz. Jesteśmy też w 
trakcie remontu boiska sportowego 
przy ulicy Partyzantów. Mieszkańcy 
skorzystają też na oddanym do użytku 
nowym rondzie u zbiegu ulicy Bogu- 
szowickiej i Żorskiej. Natomiast do za
kończonych w ostatnich dwóch latach 
inwestycji na terenie Ligockiej Kuźni 
trzeba zaliczyć przede wszystkim  
utwardzenie części chodnika i na
wierzchni ulicy Wolnej oraz utwardze
nie metodą gospodarczą ulic Zuchów 
i fragmentu Rejtana.

Głównie z inicjatywy proboszcza,

ks. Bronisława Matyska i dzięki ak
tywnej pomocy parafian, plac kościel
ny wygląda jak botaniczny ogród. W 
tym roku zrobiono tam nowe ogrodze
nie ze wspaniałą stylową bramą oraz 
fontannę, której kształt wzorowany 
jest na podobnym obiekcie sprzed wa
tykańskiej bazyliki. Integracyjny cha
rakter mają też “wawrzyńcowe festy
ny” oraz pielgrzymki parafialne, jak 
dwie ostatnie do Ziemi Świętej i do 
Rzymu. Kościół p.w. Wawrzyńca jest 
więc dumą całej dzielnicy i parafii, 
coraz więcej też zagląda tu turystów. 
Zwłaszcza teraz, zostały umieszczone 
cztery tablice informujące przejeżdża
jących ulicą Żorską o zabytkowym ko
ściółku w Ligockiej Kuźni. Ten pięk
ny kościół coraz więcej narzeczeń- 
skich par obiera sobie na miejsce ślu
bu. W Ligockiej Kuźni dzieje się do
brze!

M ateriały dotyczące dzielnicy 
Ligocka Kuźnia zebrał 

Stanisław Kuś i M arek Szołtysek  
Opracował i zdjęcia wykonał 

M arek Szołtysek

Co się dzieje 
w Ligockiej Kuźni

C i e k a w o s t k i  z  L ig o c k ie j  K u ź n i
□  W  kap licy  p rzy u licy  Partyzantów  w  Ligockie j 
Kuźni znajduje się stary obraz, przedstaw iający Mat
kę Boską Bolesną pod krzyżem . W  prawym  dolnym  
rogu obrazu w id n ie je  sym bo liczna scena pogrzebu 
zakonn ika , prawdopodobnie w  hab icie  cysterskim . 
M oże ktoś w ytłu m aczy  skąd ten obraz pochodzi?
□  N a jp op u la rn ie jszym i n azw iskam i w  L igockie j 
Kuźni to: Sm ółka, D z iu b a , Kaczm arczyk , Piercha- 
ła, Fre lich  i M ura.
□  P ie rw sze n azw y u lic  w  Ligockie j Kuźn i nadano 
dopiero 27 m arca 1931 roku. Do tego czasu m usia
ła w ystarczyć tylko num eracja dom ów. Oto k ilka  
dawnych nazw  u lic z których parę pozostało do dziś: 
"W olna" (podczas okupacji "Sandstrasse"), "Leśna"

(podczas okupacji "W aldstrasse", a dzisia j "Partyzan
tów "), "Rybna" (podczas okupacji "Entengaschestras- 
se", za raz po w o jn ie  "B u ch a lik ó w " , a dzisia j "L igoc
ka") itd.
O  Ligocką Kuźn ię , podobnie jak P iask i, ze lektryfiko
w ano w  1931 roku.
O  Przed drugą w o jną św iatową w  Ligockiej Kuźni były 
104 budynki, dzisia j jest ich 278 . M ieszka w  nich 
około 1200 m ieszkańców .
□  O p ró cz za interesow ań botan icznych  proboszcz 
z  Ligockie j Kuźn i za jm uje  się też hodow lą gołębi po
cztow ych  oraz bażantów , zaś w  oczku w odnym  "z ło 
tych" rybek.

r» r > n  r> o  r
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E . Sosna mistrzem Rybnika
Żużlowiec RKM-u Roger Rybnik Eugeniusz So

sna został Indywidualnym Mistrzem Rybnika na 
1997 rok.

W turnieju zorganizowanym na rybnickim torze udział wzię
li prawie wszyscy żużlowcy wywodzący się z Rybnika. Tak 
więc, poza żużlowcami RKM Roger, rybniccy kibice mogli po 
dłuższej przerwie obserwować jazdę E. Tudzieża, H. Bema, 
M. Węgrzyka, P. Padowskiego i K. Mrowca. Najwięcej braw 
od publiczności, poza zwycięzcą turnieju, otrzymała rybnicka 
młodzież, która w trakcie sezonu poczyniła znaczne postępy 
i w następnym sezonie powinna stanowić o sile rybnickiej dru
żyny.

W dodatkowym biegu o Puchar Prezydenta Rybnika zwy
ciężył E. Skupień przed swoim starszym bratem Antonim, a 
trzeci był E. Sosna.

Rozgrywki drugiej ligi żużlowej do
biegły końca. Żużlowcy RKM Roger 
Rybnik w końcowej tabeli uplasowali 
się na szóstym miejscu.

W 20 rozegranych potyczkach ligowych ryb
niccy żużlowcy odnieśli 11 zwycięstw, 8 razy 
musieli uznać wyższość rywala, a raz podzielić 
się z rywalem punktami. W zakończonym se
zonie ligowym punkty dla RKM-u Roger zdo
byli: E.Skupień 211, A. Pawliczek 127,
D. Fliegert 112, E. Sosna 90, S. Darkin 86, W. 
Węgrzyn 65, A. Skupień i M. Furgoł po 46, 
K. Fliegert 45, W. Woronkow i M. Korbel po 
29, B. Ficner 23, A. Svab 16, R. Chromik 7 i 
M. Kiermaszek 6.

■
¡

Z koszykarskich boisk
Inauguracja pierwszoligowego se

zonu w Rybniku wypadła nadzwy
czaj okazale. Po uroczystej prezen
tacji zespołów sam Przemysław Sa- 
leta w asyście kominiarza wręczył 
kwiaty zawodniczkom obu zespo
łów. Były też konkursy dla kibiców i 
występy zespołów tanecznych.

Pomimo porażki z wicemistrzem 
Polski - Fotą Porta Gdynia, koszy- 
karki Color Cap-u Rybnik w  swoim 
pierwszym pojedynku pokazały 
olbrzymią chęć walki, a to chyba 
rzecz najważniejsza. Tydzień póź
niej pokonały drugiego beniamin- 
ka - zespół Perfopolu Starachowi
ce 76:66 i odniosły tym samym 
pierwsze ligowe zwycięstwo.

Pierwsze spotkanie wyjazdowe 
rybniczanki rozegrały w Łodzi, gdzie 
po zaciętej grze uległy mistrzyniom 
Polski - koszykarkom ŁKS-u Żywiec 
zaledwie różnicą 9 pkt (67:76). Te trzy 
osiągnięte przez rybnicką drużynę re
zultaty napawają optymizmem przed 
kolejnymi pojedynkami ligowymi.

W  drugiej lidze żeńskiej mło
dziutki zespół RMKS-u Partners 
Rybnik uległ bardziej doświadczo
nym i utytułowanym koszykarkom 
AZS-u Rzeszów 43:68, ale tydzień 
później pokonał w Bytomiu tam
tejszy MOSM 81:66. Jest to zespół 
bardzo młody (średnia wieku nie
wiele ponad 16 lat) któremu braku
je jeszcze, jakże niezbędnego w

Medale szachistów
Na rozegranych w Estonii M istrzostwach  

Europy do lat 20 szachistka M KSz-u Rybnik 
M onika Bobrowska wywalczyła drugie m iej
sce, zdobywając tym samym srebrny medal 
M istrzostw Europy.

Natomiast na rozegranych Mistrzostwach Polski w 
szachach aktywnych, złoty medal w kategorii do 10 
lat wywalczył zawodnik MKSz Rybnik M ateusz 
Kulesza, a jego klubowy kolega Bartłomiej Heber- 
la w starszej kategorii wiekowej wywalczył medal 
srebrny.

walce sportowej, doświadczenia. 
Ale za kilka lat...

jedyny przedstawiciel męskiej ko
szykówki, zespółMKKS-u Rybnik li
gowy sezon rozpoczął od dwóch 
przegranych pojedynków wyjazdo
wych. Jednak w spotkaniu rozgry
wanym przed własną publicznością 
pokonał AZS Opole 85-71.

P o d w ó j n y  

sukces M.Małka
M irosław  M ałek, zawodnik 

Energetyka Rybnik na rozegranych 
Mistrzostwach Polski w żeglarstwie 
w klasie Mistral, nie mając sobie 
równych, zdobył złoty medal, a kil
kanaście dni później w Mistrzo
stwach Europy wywalczył medal 
srebrny.

Pod koniec września na boiskach Energetyka Ryb
nik rozegrano piłkarski turniej szkół podstawowych  
o p uchar T ow arzystw a K ulturaln o-S p ortow ego  
“Kuźnia” .

Puchar dla SP 34
W turnieju, w którym udział wzięło 13 drużyn, zwyciężyła 

reprezentacja SP 34, drugie miejsce wywalczyła SP 15, a 
trzecie SP 35. Zwycięski zespół otrzymał od organizatorów 
turnieju puchar przechodni oraz komplet strojów piłkarskich.
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Wśród autorów prawidłowych rozwiązań 
krzyżówki rozlosujemy dwa bony towarowe 

wartości 50 zł każdy, ufundowane przez
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki CzS P łK. 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18.
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Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 9 
z hasłem "NIE WSZYSTKO ZDROWE 

CO SMAKUJE" otrzymują: 
AGNIESZKA WENGRZIK, 
ul. Szeroka 2,44-292 Rybnik 

MARIAN KOŁODZIEJCZYK, 
ul. A. Bożka 4b, 44-213 Rybnik 

Bony towarowe do odebrania w redakcji 
przez miesiąc od daty ogłoszenia 

nazwisk zwycięzców.

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które po
wstanie po uporządkowaniu ponumerowa
nych liter od 1 do 26.

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 6 listopada pod adresem 
redakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek 12a, 44- 
200 Rybnik, lub wrzucić do naszych "żółtych 
skrzynek" (ulica Kościuszki, Zamkowa).

Opatrywanie rozwiązania kuponem nie jest ko
nieczne.

Sp z o o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18
Gordon Fraser, Egil Lil- 
lestift, Ingę Sellewg, W p o 
szu k iw a n iu  n ie sk o ń 
czon ośc i. Na tropie  
wszechświata.
W prow adzenie Stephena 
Hawkinga. Wyd. “Pascal”

Książka próbuje odpowie
dzieć na pytanie o genezę i budowę wszechświa
ta, przybliżając największe odkrycia naukowe 
w tej materii. Podróżujemy zatem z uczonymi 
w głąb najmniejszych cząsteczek wszechświa
ta i w najdalsze przestrzenie kosmosu. Wiele ilu
stracji i anegdot. Dla wszystkich, których cie
kawi otaczający nas świat.

Nadieżda Mandelsztam, 
Nadzieja w beznadziei 

W spomnienia żony wiel
kiego rosyjskiego poety 
Osipa M andelsztama, za
mordowanego w stalinow
skim łagrze. Autorka za
warła w nich obraz walki 
męża, u boku którego sta
ła. o zdobycie i utrzymanie 

niezależności artystycznej w okresie stalinow
skiego terroru, a także pokazała postawy i za
chowania wobec niego różnych grup społecz
nych.

Rodzinna encyklopedia 
medycyny

Pierwszy z 90. zeszytów, 
które złożą się na ponad 2 tys. 
stron metodycznie i fachowo 
opracowanej informacji me
dycznej, zebranej w kilku 
działach, a zawierającej wszy
stko co należy wiedzieć o swoim zdrowiu oraz 
zdrowiu najbliższych, porady jak je chronić i za
chować. Kolejne zeszyty przygotowane do wpię
cia do segregatora.

Joe Cocker - Across from 
Midnight

Nowy CD “starego, dobre
go” dinozaura, który swoją 
formą zakasowałby niejedne
go młodego rockmana. Kie
dy swoim schiypniętym gło

sem śpiewa rytmiczne ballady, czas jakby się za- 
trzymaL.

Tr>l



KINO “PREMIEROWE” TZR
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Kiler, poi.
20.10., godz. 17.00, 19.00, 21.00
21.10., godz. 10.00, 17.0, 19.00,21.00
22 - 23.10., godz. 17.00, 19.00, 21.00______________

Dzień ojca, poi.
24-26.10. godz. 15.00, 19.00 
28-30.10., godz. 15.00, 19.00

Historie miłosne, poi.
24 - 26.10., godz. 17.30, 21.30
27.10., godz. 17.00,
28.10., godz. 10.00, 17.30,21.30 
29-30.10., godz. 17.30,21.30.

Brat naszego Boga, poi
31.10., godz. 17.00, 19.30
2.11., godz. 17.00, 19.30

Szczęśliwego Nowego Jorku, poi. 
20 - 23.10., godz. 17.30, 19.30 
24 - 26.10., godz. 18.30, 20.30 
27-30.10., godz. 19.30_________________

Faceci w czerni, USA  
24-26.10., godz. 16.30 
27-30.10., godz. 17.30
31.11., godz. 17.00, 19.00
2.11., godz. 17.00, 19.00

Kino “ZEFIR” - DK Boguszowice 
Krzyk, USA
19 - 23.10., godz. 17.00, 19.00_______________

Speed 2, USA
26 - 30.10., godz. 17.00, 19.00

Kino “WRZOS” - DK Niedobczyce
26  Władza absolutna, USA - 26.10., godz. 17.00 

Turbulencja, USA - 9.11., godz. 17.00 
Zaginiony świat, USA -16.11., godz. 17.00 
Miłość jak narkotyk, USA - 23.11.,godz. 17.00 
Brat naszego Boga, poi. - 30.11., godz. 17.00

Przed nami...
...’’Zemsta” Aleksandra Fredry w wyk. Teatru Nowego z Zabrza 22 

października o godz. 10.00 w TZR oraz “Dziady” Adama Mickiewicza w 
wyk. Teatru Wodzisławskiej Ulicy pod kier. Doroty Nowak na cmentarzu w 
Popielowie 3 1 października o godz. 18.00, dla dzieci ‘Słoń Trąbatski” w 
wyk. Teatru Mobile z Krakowa 21 października w DK Niedobczyce

W Klubie Energetyka trwa od 10 października turniej drużyn ryb
nickich szkół średnich pod nazwą “Pojedynek na słowa” w recyta
cji poezji XX-wieku i poezji śpiewanej. Młodzież oceniają wybitni 
aktorzy scen polskich: Magda Teresa Wójcik. Henryk Boukolowski. 
Nina Repetowska, Wojciech Siemion (31 października)

20 października w Klubie Energetyka o godz. 18.00 benefis Woj
ciecha Bronowskiego

Od 24 do 26 października trwać będzie II Rybnicka Jesień Kaba
retowa. Występy w Klubie Energetyka zapowiedziały: Kabaret Ciach 
(24 października godz. 21.00), Kabaret Potem (25 października, godz. 
20.30), Grupa MO-Carta oraz Ireneusz Krosny-Teatr Pantomimy
(26 października, godz. 20.00 i 21.15). Przeglądowi towarzyszyć bę
dzie wystawa rysunków Henryka Sawki (od 22 października do 6 
listopada), wystawa poplenerowa Koprivnice ’97 (od 27 październi
ka) oraz wystawa IV Mistrzostw Polski Fotografików (od 31 paździer
nika wernisaż - godz. 17.00).

8 listopada w DK w Niedobczycach odbędzie się uroczystość z 
okazji jubileuszu 50-Iecia Miejskiej Orkiestry Dętej “Rybnik” -
wystąpi Jubilat oraz Orkiestra Dęta kopalni “Jankowice” .

15 listopada o godz. 16.00 na Święto Pieśni do DK w Niedobczycach 
zjadą się chóry Okręgu Rybnickiego PZCh i O. Odbędzie się śpiewanie, 
koncert sekstetu smyczkowego, który będzie także akompaniamował chó
rzystom oraz spotkanie towarzyskie naszych śpiewaków.

W Teatrze Ziemi Rybnickiej
•  6 listopada - uroczysty koncert z okazji obchodów Święta Niepodle
głości - orkiestra Filharmonii w Zabrzu pod dyrekcją Jerzego Salwa- 
rowskiego.

9 listopada - recital Anny Szałapak.
15-16 listopada tradycyjny Silesian Jazz Meeting. /gw/

Francuskie
Centrum

Kultury

M iejska B iblioteka Publiczna  
44-200 Rybnik, ul. Szafranka 7, tel. 0-36/4224097

Najtańsze kursy języka francuskiego!
Grupy: /  początkująca 

/  średnia II 
/  średnia III 
/  dla maturzystów 
/  konwersacyjna 

Kurs intensywny 
20.10.97- 19.12.97 
3 razy po 120 min. w tygodniu 
Kurs dla studentów w soboty

l e i

Punkt Konsultacyjny d/s Narkomanii
Przychodnia Rejonowa nr 1, Rybnik, ul. Reymonta 

Wtorki 9.00 - 11.00, Piątki 14.00-17.00  
Tel. 42-26582, w. 39



P.P.U.H. „FABET" Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Boczna 6
Tel (036) 73-40-500; 73-40-510 

Tel./fax (036) 73-40-501
W S Z Y S T K O  

D O  B U D O W Y  D O M U
►stropy prefabrykowane - dł. do 7,8m, 
►elementy ścienne (bloczki, pustaki), 
►płyty dachowe, belki nadprożowe, 
►płyty drogowe płytki chodnikowe, 
►krawężniki, obrzeża , 

koryta odwadniające,
►stal, wyroby stalowe, siatki zgrzewane, 
►wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 

budowlanego, tel. (036) 73-40-526. 
Garaże prefabrykow ane
•  pojedyncze, podw ójne oraz kompleksy, 

o r a z
S T A R E  P R E F A B R Y K A T Y  -  T ANI O 
Z N A K O M I T E  D O U T W A R D Z A N I A  

____________N A W I E R Z C H N I

w ä W m o
W WORKACH 50 kg

Długość do 7,8 m
Za p raszamy 

rów u ież 
w so boty
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Aëfitr
Firma Handlowo-Usługowa 
44-200 Rybnik, 
ul. Poprzeczna 4 
(boczna Wodzisławskiej), 
tel. (0-36) 42-25-484
s/ciAD MATrmók/BmmwcH o baz m/łczt/wm \ 

Zaprasza na zakupy
Z  Boazerie PCV - zewnętrzne i wewnętrzne 
/  Boazerie panelowe - Kospan 
/  Kleje do glazury - Atlas, Ceresit 
/  Pokrycia dachowe 
/  Panele podłogowe - import 
y  Kasetony i inne materiały

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991)

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

Ogłoszenia drobne

KAWALERKA DUŻA DO WYNAJĘCIA 
Kontakt: Rybnik, ul. Gliwicka 54a/5, 

od 9.00 do 11.00

SPRZEDAM SKUTER 
Peugeot (stan idealny). 

Książenice, tel. 0-32\239-31-75

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel.42-35-323

Montaż paneli podłogowych,!
żaluzji pionowych, 

cy klinowanie, teł. 42-21-051

Agencja reklamowa

INFOMAX
zatrudni pracowników na stanowisku 
k o n s u l t a n t a  r e k l a m o w e g o

Oferujemy pracę:
□  w młodym i zgranym zespole
□  możliwość wszechstronnego 

rozwoju
□  wielostopniowe szkolenie

pensję uzależnioną od własnej 
efektywności

□

Wymagamy:
□  miłej aparycji
□  kultury osobistej
□  dyspozycyjności
□  zdolności negocjacyjnych
□  umiejętności samodzielnego 

organizowania czasu pracy
□  operatywności

27

INFORMACJE:
Rybnik, Rynek 12 a, tel. 423-80-88, 423-80-90

Tel. 42-28-825
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TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe: 999, 42-23-666
Straż Pożarna: 998, 42-22-277
Policja: 997 ,42-21-091
Straż Miejska: 42-27-254 w godz. 600-2200
Pogotowie Weterynaryjne: 42-22-461
Pogotowie Gazowe: 42-23-419 po godz. 1500 45-53-791
Pogotowie Energetyczne: 42-210-71
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681,42-26-192, 42-26-647
Pogotowie Komunikacji Miejskiej-Dyspozytor: 42-23-096
Pogotowie Ciepłownicze:
Pomoc Drogowa:
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 
Pogotowie Ratunkowe Kolejowe: 
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 
Pogotowie Zimowe:
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny:

42-24-956, 42-24-645
42-27-569
42-26-599
42-22-638
45-51-289
42-21-233
42-21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE
Informacja: PKS 42-22-242, PKP 42-23-009, KM 42-27-122 
Informacja o numerach telefonów:
Nadawanie telegramów:
Zamawianie rozmów międzymiastowych:
Budzenie telefoniczne:
Zegarynka:
Informacja i reklamacja międzymiastowa:
Zamawianie rozmów międzynarodowych:
Postój taxi: 236-60, 286-60, Radio taxi:
Postój taxi bagażowych: ul. Młyńska:
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów:

913 
905 
900
900 
926 
909
901
42-27-000 
42-23-561

42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. Gliwicka 33)

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00 -17.00 
w siedzibie naszej redakcji (Rynek 12a, tel. 42-28-825) 

dyżuruje prawnik udzielający bezpłatnie porad

f EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 10 zł

GAZETA  
RYBNICKA

^  1 3 .0 0 0

MMćADóf (¡RAW S/
CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ: 

wewnątrz numeru  
ogłoszenia drobne 
słowo - 0,99 zł
słowo wytłuszczone -1,49 zł 
w ramce, z tłem -1,99 zł

Ceny ogłoszeń drobnych
________ z podatkiem VAT______
cała strona - 840 zł
1/2 strony - 420 zł
1/4 strony - 210 zł
poniżej 1/4 strony -1,95 zł/cm2

mm/cm
¿O/CM/WmMD

twojego oposem
OKŁADKA (tylna -  pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona - 1607 zł
1/2 strony - 803 zł
1/4 strony - 402 zł
strona wewnętrzna 
cała strona - 1435 zł
1/2 strony - 717,5 zł
1/4 strony - 358,75 zł

miEpm

BEZPóAT/WmPORTAŻ
RABATY:
cykl 3 emisji -10%
cykl 6 emisji -15%
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

28 GAZETA
RYBNICKA

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik samorządowy. 
WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka"

na zlecen ie  Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: W iesław a R óżańska. 
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: IMrOMAX, Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 4 23 -80 -88 , tel./fax 423 -8 0 -9 0  od 8.00 do 15.00 

^Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

ADRES REDAKCJI: > 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 42-28-825  
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku  
od 9.00 do 17.00 y

Tel. 4 2 -2 8 -8 2 5



Szybko! Sprawnie! Profesjonalnie!
MOTOR TEST

A.B. Gozdek

AUTORYZOWANA STAC|A BOSCH

LEKKI OLEJ OPAŁOWY
DO KOTŁÓW CO

NISKOSIARKOWY DO 0,5 %  
WYSOKOENERGETYCZNY

zaprasza w zakresie serwisu:
na kompleksową komputerową diagnostykę, regula
cję, naprawę silników benzynowych 
wszystkich marek samochodów, kontroli, 
naprawy ABS, inspekcji okresowych samochodów

oferuje w zakresie sprzedaży:
bogaty asortyment części samochodowych 
firmy BOSCH i innych, olejów ARAL, ESSO

Pn. - pt. godz. 800 - 1600 service 
godz. 800 - 1800 sklep 

Sob. godz. 800 - 1400
44-203 Rybnik, ul. Żorska 250A 

teI./fax (0-36) 4218735

Zapraszamy do korzystania z  profesjonalnych usług!

ofERUjE:

ę  £<ol
Sp. z o.o.

RYBNIK, UL. PODMIEJSKA 71
teL/Fax (056) 759 18 21 

(056) 759 18 22

Term ¡h o w e dosm w y na m iejsc e: 
SySTEM ATRAkcyjNych RAbATÓW.

SERWIS OGUMIENIA
OSOBOWO-CIĘŻAROWY ^  INDECO®

WYTACZANIE BĘBNÓW 
SAM. CIĘŻAROWYCH TIR

CONTINENTAL
~ 4 & x t o i % § i l

PIRELLI
M I C H E L I N

Tire$tone [g]

Czynne od 8.00 do 16.00
IRENEUSZ JARCZOK ,
44-203 Rybnik 4225 043 w. 117
ul. Sosnowa 5 4 223 280'

Wodzisław Śląski ul. Ks. Konstancji 14, 
tel. (0-36) 455 41 53

Rybnik ul. Zebrzydowicka 3 (D.H. „DOMUS”)

Szafy z drzwiami suwanymi INDECO 
znajdują swoje zastosowanie praktycznie 
w każ-dym pomieszczeniu.
Z powodzeniem można sto-sować je 
w przedpokojach, sypialniach, gardero
bach,gabinetach czy biurach.
Szeroka gama dostępnych kolorów płyt, 
luster oraz ram drzwi daje pewność, że 
drzwi INDECO będą doskonale kom
ponować się z istniejącym wnętrzem. 
Wysokiej klasy materiały oraz wykonaw
stwo gwarantują zadowolenie nawet naj
bardziej wymagających klientów.

• RATY
• MOŻLIWOŚĆ ODPISANIA OD 

PODATKU
• RABATY DLA POWODZIAN



Licencjonowany przez włoską szkołę f r y z je rs tw a /* * * - i .^
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to miejsce, gdzie możesz zmienić swój wygląd.

Proponujemy usługi fryzjerskie oraz kosmetyczne.
Wszystkie zabiegi kosmetyczne wykonujemy na kosmetykach firmy MATIS.
Ponadto proponujemy:• drenaż limfatyczny - zabieg XXI wieku "• zestaw zabiegów pielęgnacyjnych „ORGINAL BEAUTYTREATMENT"• kuracje upiększające „PRIVIZAGE"• specjalne kuracje dla osób szczególnie wrażliwych• makijaże, woskowanie

Zapraszamy od poniedziałku do soboty od 8°° * 20°° 
do Salonu przy ul.Koscielnej 7 w Rybniku, tel. 42 28

Studio dłoni i stóp zaprasza na usługi:
- tipsy'flieSSflNDRO
- manicure, pedicure P€DIX
- parafinowanie i pielęgnacja dłoni
- truuała na rzęsy Czynne od 8- - 18- 

w soboty 9s6 - 16— 
Rybnik ul. Kościelna 7

tel. 42 28 860

BIURO PODRÓŻY 
GLOB TRAVEL s.c. 
ul. Zebrzydowicka 3 
(.rondo obok DOMUS-u) 
44- 200 Rvbnik 
tel : (0 36) 423 83 84 + 6 
fax: (0 36)423 83 87

97/98
■

D O M E L  s.c.

Rybnik, ul. Żorska 10 
tel./fax 422 55 07,422 11 84, 

422 66 16

cicho, ciepło, bez pi e cznie^
okna, k tóre  cz\vMiljfĘu(j^

K L IM A T Y Z A C J A
W E N T Y L A C J A

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa 

Autoryzacja Techom 
Koncesja MSW i A

DOMOFONY, VIDEODOMOFONY
TELEFONY

Autoryzowany dystrybutor Miwi-Urmet

Zapraszamy do sklepu firmowego 
w Rybniku ul. Wyzwolenia 59 
czynne pon. - pt. O ^ - n 00 

sobota 900 - 1300

Biuro Informacyjno-Handlowe

ŻORY

PVCiAL.

SIS
M S

PRZEDSIĘBIORSTWO PR0DUKCYJN0-USŁUG0WE | #  «  H

ISI/I3X (0-361434-5S-22,4&-5S-33. 734-03-40, 734-04-23 1  | <  ! S
AUSTRJACKO-POLSKA Są. z o.o., Żory ul. Boczna 6 |J I JJ


