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Prof. Stefan Stuligrosz:

(...)  Każdy koncert jest dla 
nas silnym przeżyciem. 
Jest przecież wyrazem  
szacunku wobec wszyst
kich, którzy chcą nas słu
chać. Dlatego każde nasze 
spotkanie z publicznością 
wnet zamienia się w nie
zmiernie serdeczną mani
festację wzajemnej przyja
źni (...)

(...) Droga do sukcesu, 
nie tylko artystycznego, 
prowadzi przez mozolną 
pracę, częste wyrzeczenia 
(...), a także przez uszano
wanie tych wszystkich, 
którym się służy (...)

- Moją życiową pasję sta
nowi budowanie i utrwa
lanie prawdziw ie szla 
chetnych i rzeczywiście 
człowieczych związków  
między bliźnimi. W dzi
siejszym bardzo skompli
kowanym nienawiścią, 
przem ocą, w rogością  
świecie potrzebna jest lu
dziom wzajemna życzli
wość i równie wzajemnie 
przyjazna pomoc (...)

Z rozmowy p rzeprow a
dzonej przez P io tra  H ib
nera , a  zam ieszczonej w 
“ N ow ej G a z e c ie  Ż o r 
skiej”  w 1996 roku  - roku 
jub ileuszu  50-lecia dz ia
ła ln o śc i a r ty s ty c z n e j  
chóru “ Poznańskie Słowi
ki”  i 75. rocznicy urodzin  
prof. S tefana Stuligrosza.

Koncert chóru

“Poznańskie 
Stowiki”

pod dyrekcją
prof Stefana Stuligrosza

*  Sobota 27 września, godz. 17.00
-  bazylika św. Antoniego 
w Rybniku

*  Niedziela 28 września, godz. 16.00
-  kościół pw. św. Teresy 
w Chwałowicach
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W itamy naszych Czytelników po dłuż 
szej niż zwykle przerwie. Skończyły 
się wakacje i kończy się lato, nie 
szczędzące nam w tym roku tragicz

nych wydarzeń. Dramatyczna powódź w południo
wej i zachodniej Polsce dotknęła wiele tysięcy ro
dzin, ale przyćmiła też radość z letniego wypoczyn
ku pozostałym, którym żywioł nie zagroził bezpo
średnio.

I znów jak to się wielokrotnie w naszym kraju 
zdarzało, dramat powodzian w yzw olił w ludziach 
falę spontanicznej solidarności i pomocy. Okaza
ło się, że wobec nieszczęścia innych stać nas na 
wiele.

W Rybniku najtragiczniejszym następstwem nie- 
notowanych od stuleci opadów było obsunięcie się 
skarpy cmentarza i zniszczenie prawie 300 grobów 
(czyt. str 5-6). Katastrofa była tragedią zarówno dla 
osób, których bliskich groby zostały naruszone, ale 
także dla władz miasta, które musiały podjąć trudną 
decyzję o utworzeniu wspólnej mogiły. W  tej sytuacji 
większość rybniczan zdało chyba egzamin ze zdro
wego rozsądku, wykazując dla tej decyzji wiele zro
zumienia.

Lipcowe wydarzenia pozwoliły w wielu wypad
kach poznać nam lepiej siebie samych, ale i ludzi, 
których dotąd wokół siebie nie dostrzegaliśmy. 
Życzmy sobie, by nasza chęć pomocy innym 
wyzwalana była nie tylko przez zbiorowe dramaty. 
By na solidarność i pomoc można było liczyć zawsze 
i wszędzie...

W nuroerae
m .  t n .

* Monitor Miejski,
a w nim ogłoszenia i przetargi

* Jasnogórska Ikona... str. 4

* Tragiczny lipiec str. 5 
/

* Świadkowie i dziedzice

str. 7

* Nowa szkoła w Boguszowicach

str. &

* Ronda, drogi i dróżki str. 10

* Żegnamy Profesora

Szafranka s tr  12

* Rybnik kulturalny str. 12

* Przed XXVIII Rybnickimi

Uniami Literatury str. 15

* Przygoda tańczy już 25 la t

str. 14

*  ABC Rzeczy Śliskich 

Nieudana germanizacja

str. 15

* Złote Gody 19 par str. 20

* Jubileusz 725-lecia Żor

str. 21

* Przedstawiamy dzielnicę

Go lejów str. 22

* Parski festyn po raz piąty

str. 25

* Sportowe życie str. 26

* Krzyżówka str. 27

Tel. 42-28-825
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P rym as T ysiąclecia kardy
nał S tefan  W yszyński je 
szcze jako w ięzień kom uni
stycznych władz PRL opracował 

w 1956 roku tek st Jasnogórskich  
Ślubów Narodu oraz projekt pere
grynacji czyli pielgrzym ow ania  
kopii obrazu M atki Boskiej Czę
stochow skiej po parafiach całej 
P olsk i.
Pow stały w tedy dw ie kopie J a 

snogórskiej Ikony. Jedną ofiaro
wano ów czesnem u papieżow i Piu
sow i X II, drugą zaś pośw ięcono  
jako obraz naw iedzenia. P ielgrzy
m owanie kopii rozpoczęło s ię  w  
sierp n iu  1957  roku. Ó w czesne  
w ładze utrudniały jak  m ogły re li
gijne uroczystości, a obrazowi b lo
kowano niejednokrotnie wjazd do 
poszczególn ych  m iast, m .in . w  
1966 roku do Katowic. N astępnie 
Ikonę w ładze “zaaresztow ały” i 
odstaw iły do Częstochowy, zaka
zując peregrynacji. O dtąd, w  ge
ście protestu, po parafiach w ędro
wały jedynie puste ramy. Tak było 
też w  Rybniku w  1967 roku, gdzie  
w k ościele  św. A ntoniego tłum y  
ludzi m odliły się  przed zaw ieszo
nym i nad ołtarzem pustym i rama
m i symbolizującymi Matkę Boską, 
ale i zniewolenie polskiego narodu 
pod rządami komunistów.

Po raz pierwszy kopia obrazu 
nawiedzenia przybyła do Rybnika

Sesja Rady Miasta
P od cza s  ses ji, k tó ra  o d b y ła  s ię  23  lip ca  

br. radn i je d n o g ło ś n ie  z a tw ie rd z ili o b w o 
dy  do  g ło s o w a n ia  do  w y b o ró w  p a rla m e n 
ta rn y c h  w y z n a c z o n y c h  n a  d z ie ń  21 
w rze śn ia  br.

W  p o ró w n a n iu  z  o s ta tn im  re fe re n du m  
ko n s ty tucy jn ym , z m ia n ie  u le g ł a d re s  s ie 
dz iby  O bw odow ej Kom isji W yborczej 
Nr 42 w Rybniku-N iedobczycach. O s o 
by g łosu ją ce  do tychcza s  w  sa li N O T  K W K  
“ R ym er” p rzy  ul. R ym e ra  54  w  n a d c h o 
d z ą c y c h  w y b o ra c h  g ło s o w a ć  b ę d ą  w  
Domu Kultury w  Rybniku-N iedobczy
cach przy ul. Barbary 23.

R adni upo w a żn ili ta kże  Urszulę Szy- 
nol, M arię K u fę-S korup ę o raz  Jana  
Bujaka d o  d o k o n y w a n ia  u z g o d n ie ń  
p rz y  u d z ie la n iu  ś w ia d c z e ń  p ie n ię ż n y c h  
o s o b o m , k tó re  p o n io s ły  s tra ty  w  z w ią z 
ku z p o w o d z ią .

Jasnogórska Ikona 
w Rybniku
w  sierpniu 1983 roku. Było to w iel
kie wydarzenie religijne dla całej 
Ziemi Rybnickiej. Na przełom ie zaś 
sierpnia i września tego roku pierw
szy raz w izerunek Jasnogórskiej 
Pani odw iedził po kolei wszystkie 
rybnickie parafie. Wierni do tej nie
zwykłej wizyty przygotowali się  bar
dzo starannie. Świadczyły o tym  
odświętnie przystrojone symbolami 
maryjnymi i kwiatami drogi, domy, 
kościoły, a nawet sklepy i siedziby 
firm . Sym boliczne przyw itan ie  
Obrazu Matki Boskiej w Rybniku 
nastąpiło w  czwartkowe popołudnie 
28 sierpnia na Rynku. Uroczystość 
poprzedziła m odlitwa różańcowa i 
śpiewy religijne. Obraz ujechał na 
płytę Rynku samochodem -kaplicą, 
a następnie spoczął na ramionach

Kopia obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej 
na ramionach rybnickich strażaków.

Z Rynku Jasnogórska Ikona została przeniesiona 
do ''starego”kościoła.

strażaków. W im ieniu w szystkich  
m ieszkańców Rybnika słowa przy
w itania w ypow iedział prezydent 
Józef Makosz: (...) Pierwszy raz Ty 
przychodzisz tutaj do nas, a nie my 
do Ciebie (...) Następnie od straża
ków obraz przejęli parafianie ze  
“starego” kościoła. W ciągu kolej
nych dni obraz gościł w  bazylice  
św. Antoniego, i w szystkich pozo
sta ły ch  ryb n ick ich  p a ra fia ch . 
W sp ecja ln ych  n ab ożeń stw ach  
udział w zięło tysiące wiernych, po

raz k o le jn y  
p o k ła d a ją c  
u fn o ść  w  
opiekę Matki 
B o sk ie j. To 
w ażn e d la  
r y b n ic k ic h  
k a t o l i k ó w  
w y d a rz e n ia  
u a k t y w n i ły  
nasze środo
w iska religij
ne i pokazały 
ch a r a k ter y 
styczn y  d la  
P o ls k i  rys  
p o b o ż n o ś c i  
maryjnej.

Tekst i zdj.: 
szo ł

Serdeczne wyrazy współczucia 
pani Irenie Kolorz 

z powodu nagłej śmierci
męża

składa
Komisja Pomocy Społecznej 
Rady Miasta Rybnika

Tel. 42-28-825
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Przez kilka dni 40 samochodów ciężarowych 
woziło kamień i ziemię zasypując rozpadlinę

Pierwsze ulewne deszcze spadły w ostatnich dniach czerwca. 
Przez następne dziesięć dni padało  praw ie bez p rzer
wy. Ziemia nie przyjmowała już wody, a poziom rzek w połu

dniowej i zachodniej Polsce, w tym również w Nacynie i Rudzie, za
czął się niebezpiecznie podnosić. Krytyczne dla Rybnika dni to 8 i 9 
lipca, kiedy woda zalała 560 hektarów czyli około 4 proc. powierzchni 
miasta. Najbardziej zagrożone były tereny w okolicach ulic Partyzan
tów, Nadbrzeżnej, Rybackiej i Stawowej. Nieco mniejsze niebezpie
czeństwo pojawiło się w okolicach Zalewu Rybnickiego, ulic Skalnej, 
Żółkiewskiego, Daszyńskiego, Dolnej, Żołędziowej, Trzech Krzyży, Ze- 
brzydowickiej, Lipcowej, Przemysłowej i Miarki. Wody Rudy zalały 
częściowo gotartowickie “Sygnały”, zaś Nacyna wyrządziła szkody w 
okolicy ulicy Hallera, gdzie pod wodą znalazła się blisko połowa targo
wiska.

- Centrum dowodzenia  
pracami likwidującymi za
grożenia powodzią mieści

ło się w budynku Straży Pożarnej przy ul. Św. Józefa, gdzie zlokalizowa
ny jes t Miejski Ośrodek Dyspozycyjny - powiedział Janusz A braha- 
mowicz z Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej. - W ośrodku zawsze 
był przynajmniej jeden z prezydentów, pracownicy Urzędu Miasta, zwła
szcza z Wydziału Komunikacji. Byli też pracownicy Obrony Cywilnej, 
Straży Pożarnej i Urzędu Rejonowego. W akcji zużyto około 22 tysiące 
worków z piaskiem i około 50 metrów bieżących tkaniny jutowej, którą 
umacniano nabrzeża rzek. W terenie natomiast walczyło z żywiołem pięt
naście zawodowych i ochotniczych jednostek Straży Pożarnej oraz pięć  
Ochotniczych Formacji Obrony Cywilnej z Huty “Silesia ”, PKP Ryb
nik, “Ryfamy”, “Peberowu” i “Elrowu”, pracowała też Straż Miejska, 
Rybnickie Służby Komunalne i pracownicy MOSiR-u. Dodatkowo we 
własnym zakresie skutki powodzi likwidowali pracownicy “Sygnałów ”,

elektrowni “Ryb
n ik ” i w ielu  in 
nych. Za większość 
sprzętu i materia- 

' w ykorzysta-

' -  "

Rybnik w swych dzie
jach  p rzeżyw ał w ie le  
tragedii - susze, mroźne 
i śnieżne zimy, pożary, 
epidemie, ale tak drama
tycznej sytuacji spowodo
wanej nadmiarem opadów, 
kroniki miasta dotąd nie 
odnotowały.

Nad zbiorową mogiłą 
modły odprawił 

arcybiskup 
Damian Zimoń

Żywioł 
zniszczył 
prawie 300 
grobów

■

/ W  i
A L  i

nych w akcji płacił Urząd Miasta, ale były także darowizny zakładów 
pracy i sklepów. Wysiłkiem wielu ludzi wieczorem 9 lipca sytuacja była 
ju ż opanowana, ale dyżur wszystkich służb trwał jeszcze do 12 lipca. 

Rybniczanie mieli jednak świadomość, że o wiele większe straty woda 
wyrządziła w Raciborzu i pozostałych nadodrzańskich miejsco
wościach. Rozpoczęła się więc akcja pomocy powodzianom. Po
magał Urząd Miasta wysyłając m.in. beczkowozy, wielką zbiór
kę darów organizował rybnicki PCK. Wysłał on 35 transportów 
z meblami i sprzętem gospodarstwa domowego oraz 130 trans
portów z jedzeniem, wodą i środkami czystości. Samego jedze
nia było 150 ton. Podczas kolekty na rzecz powodzian w rybnic
kich kościołach w niedzielę 13 lipca zebrano ponad 100 tys. zł. 
W następnych dniach poszczególne parafie zbierały także dary 
rzeczowe.

Podobnym sukcesem zakończyła się wspólna akcja rybnickiej 
“Solidarności” wraz z Urzędem Miasta. Powodzianom, w tym 
rodzinom pracowników Raciborskiej Fabryki Kotłów i Zakła
dów Elektrod Węglowych, przekazano dary w formie sprzętu do
mowego, mebli, ale i gotówki. Kierowcy przewieźli do Racibo
rza ponad 30 ton towarów.

Czek na 10 tys. dolarów na rzecz poszkodowanych przez powódź 
wręczyli prezydentowi Makoszowi przedstawiciele amerykańskiej

DSf 6
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firmy Tenneco Automotive, która niedawno 
otwarła centrum dystrybucji układów wyde
chowych i amortyzatorów w Paruszowcu. 
Dziękując za ten gest, prezydent powiedział, 
że w obliczu takiego kataklizmu ważne jest za
chowanie miejsca pracy, bo dochody z niej po
mogą zniwelować straty materialne. Bez ludz
kich odruchów - dodał - prowadzenie intere
sów jest niemożliwe. Jak wydać te pieniądze 
zadecyduje Rada miasta.

* * *

Z powodu ulewnych deszczy, które pa
dały także w drugiej połow ie lipca, 
nadmiaru wody nie wytrzymała skarpa na 
rybnickim cmentarzu przy ulicy Rudzkiej.
W poniedziałkowy ranek 21 lipca obsunął 
się jej fragment odsłaniając około 60 gro
bów. Do prawdziwej jednak tragedii do
szło dwa dni później, kiedy obsunęła się 
dalsza część skarpy. W sumie żywioł 
zniszczył 298 grobów. - Jest to dla Rybni
ka ogromna tragedia - powiedział 25 lip
ca na nadzwyczajnej konferencji prasowej 
prezydent Józef Makosz. - Akcja na cmen
tarzu przeprowadzana była z wielkim sza
cunkiem dla ludzkich zwłok. Ciała pako
wano w worki i przewieziono do chłodni, 
a następnie pochowano we wspólnej mo
gile. Nie mogliśmy zrobić nic więcej... Po
twierdziła to D anuta M rozek z Rybnic
kiego Sanepidu: - Nakazaliśmy natych
miastowe przykrycie całej rozpadliny i je j 
dezynfekcję 1500 kilogramami wapna 
chlorowanego. Działaliśmy zresztą zgo
dnie z ustawą o zwalczaniu chorób zaka
źnych.

Jednak po drugim zapadnięciu się skar-

W  p rzysz łym  roku  na rybn ick im  c m e n 

ta rzu  k o m u n a ln ym  zo s ta n ie  o d d a n e  do  

użytku  ko lu m b a riu m  czy li b u d o w la  z n i

szam i na  u rny  z  p ro ch a m i zm arłych .
D o ce lo w o  w  ko lu m b a riu m  m a być  u m ie 

s z c z o n y c h  o k .  7 0  n is z ,  w  k tó ry c h ,  

podobn ie  ja k  w  p rzypadku  grobów , będz ie  
m ożn a  so b ie  re ze rw o w a ć  m ie jsce .

O b e cn ie  w  P o lsce  fu n k c jo n u ją  3 z a k ła 
d y  k rem a c ji zw łok , a m ia n o w ic ie  w  W a r
sza w ie , P ozn a n iu  i W ro c ła w iu . Ju ż  n ie 
b a w e m  c zw a rty  za k ła d  k rem a c ji zo s ta n ie  
u ru ch o m io n y  w  R udz ie  Ś lą sk ie j.

M.T.

talionu Obrony Przeciwchemicznej z Tarnow
skich Gór. Jak uważają wszyscy biorący udział 
w akcji, była to trafna decyzja, gdyż żołnierze 
sprawnie i fachowo zdezynfekowali cały zagro
żony teren. Następnie pod kierunkiem prezydenta 
miasta rozpoczęła się akcja zasypywania rozpa
dliny kamieniem górniczym z Chwałowic i 
Niedobczyc. Przez kilka dni 40 samochodów 
ciężarowych woziło w zależności od pory dnia 
od 600 do 900 ton kamienia na godzinę. W nie
dzielę 27 lipca cmentarz udostępniono, a nad 
zbiorową mogiłą postawiono drewniany krzyż i

donice z kwiatami. 30 lipca odprawiono tam mo
dły w obecności arcybiskupa Damiana Zimonia. 
W  przyszłości wspólna mogiła zostanie tak zago
spodarowana, aby każda rodzina znalazła tam miej
sce poświęcone bliskiemu zmarłemu.

W  wywiadzie dla “Gazety Wyborczej” z 30 
lipca br. profesor Akademii Teologii Katolic
kiej w Warszawie i Uniwersytetu Śl., członek 
Episkopatu d/s prawa kanonicznego i Komitetu 
Nauk Prawnych PAN, a także oficjał Sądu Me
tropolitalnego w Katowicach, ks. Remigiusz 
Sobański, stwierdził, że w przypadku tragedii 
na rybnickim cmentarzu nie może być mowy 
o profanacji, gdyż spowodowały ją  siły natury. 
Zauważył też, że decyzja władz miasta o utwo
rzeniu zbiorowej mogiły była jedynie słuszną, 
biorąc pod uwagę ogrom zniszczeń. W prawie 
kanonicznym nie ma co do tego żadnych prze
ciw w skazań. Trzeba zrozum ieć zarów no 
dramat ludzi, których bliskich groby zostały 
zniszczone, jak i tych, którzy tak trudną decyzję 
musieli podjąć. - Władze miejskie i kościelne 
w zaistniałej sytuacji starały się działać racjo
nalnie - zakończył swoją wypowiedź ks. So
bański.

Do rodzin, których bliskich groby zostały 
zniszczone, prezydent Makosz wystosował list, 
w którym czytamy m.in.: /.../Tragedia ta jest 
głęboko przeżywana przez wszystkich naszych 
mieszkańców, bowiem swym charakterem i roz
miarem na zawsze naznaczyła nasze miasto w 
katastrofalnym roku wielkich powodzi. W piśmie 
prezydent prosił m.in. o zrozumienie dla działań, 
w k tórych k ierow ano się żapew nieniem  
godnego m iejsca w iecznego spoczynku 
zmarłym i bezpieczeństwa żyjącym.

/szoł/
Z dj.: Zb. Solarski 

M . Szołtysek
Tak wspólna mogiła wyglądała kilka dni temu...

Tel. 42-28-825
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Wrześniowa rocznica

Świadkowe i dziedzice

Wrześniowa rocznica wybuchu wojny, jak 
zawsze, skłania do refleksji i wspomnień.

W  Rybniku w  tym  roku jej obchody były 
szczególnie uroczyste. W  przeddzień 1 wrze
śnia w  bazylice św. Antoniego odpraw iona 
została kom batancka  m sza św. w  intencji 
Ojczyzny, po czym w  Domu Rzemiosła kom-

Odsłonięcia tablic dokonuje przewodniczą
ca Rady Miasta Urszula Szynol.

Zdj.: szol

batanci spotkali się z przedstawicielami władz 
samorządowych i rybnickich służb munduro
wych, duchow ieństwem  i przedstawicielam i 
miejskich i państwowych instytucji.

Pierwszego września na monumencie po
święconym Pamięci Tych, którzy spoczęli w 
obcej ziem i i  Tych, którzy grobów nie mają 
odsłonięto tablicę ku czci żołnierzy Armii Kra
jowej Inspektoratu Rybnik, którzy walcząc o 
wyzwolenie Ojczyzny zginęli w  latach 1939- 
1945 oraz drugą, pośw ięconą żo łn ierzom  
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, synom 
Ziemi Rybnickiej, spoczywającym na polach 
zwycięskich bitew: Narviku, Tobruku, Ancony, 
Monte Cassino, Bolonii, Falaise, Arnhem, Bre- 
dy i in. Tablice ufundowało społeczeństwo Ryb
nika oraz współtowarzysze walki. W  uroczy
stości wzięły udział w ładze miasta z prezyden
tem J. Makoszem, przedstawiciele reprezen
tujących różne opcje środowisk kombatanckich, 
duchowieństwo, młodzież harcerska, wojsko, 
policja, przedstawiciele miejskich instytucji kul
turalnych i oświatowych.

wstania Armii Krajowej oraz 
50 lat, jakie minęło od ogło
szenia amnestii dla jej człon
ków  p rz e z  ó w c z e s n e  
polskie władze, było okazją 
do zorgan izow an ia  przez 
Muzeum i Miejską Bibliote
kę Publiczną wystawy pod 
nazwą “RybnickiInspekto
rat Armii Krajowej w  mate
riałach i dokumentach”. Jej 
otwarcia w  salach wystawo
wych Muzeum dokonano w 
obecności przedstaw icie li 
władz miasta, rejonu, instytu
cji oświatowych i kulturalnych, 
kombatantów, a przede wszy
stkim żyjących jeszcze człon
ków AK działających na na
szym terenie, a zrzeszonych 
dziś w  Światowym Związku 
Żołnierzy AK. Obecni byli m.in. przedstawiciele 
kierownictwa Zarządu Okręgu Śląskiego Świa
towego Związku Żołnierzy AK  Zenon Pachlew- 
ski i Zbigniew Zachara. Zgromadzeni goście 
zostali obdarowani przez wiceprezydenta Jerze
go Koguta albumami o Rybniku, zaś obchodzą
ca 85. urodziny Maria Weisman - kwiatami. Jej 
rodzinny dom w  Krzyżowicach pełnił rolę punktu 
kontaktowego oddziałów Armii Krajowej, za co 
rodzinę Weismanów władze hitlerowskie skaza
ły na obóz koncentracyjny - Maria Weisman oca
lała... Członkini AK, Hildegarda Myśliwiec, dziś 
wiceprzewodnicząca Oddziału ROW w  Jastrzę
biu Światowego Związku Żołnierzy AK, wręczyła

Na otwarcie wystawy przybyło wielu byłych żołnierzy Rybnic
kiego Inspektoratu AK, wśród nich jeden z dowódców oddziału 
Paweł Sosna (w berecie). Zdj.: C.Chlubek-Adamczyk

prasowezgazetzdugiej połowy lat 40. oraz współ
czesnych, wydawnictwa poświęcone AK, a nawet 
wiersze. Wystawa wskrzesza dawny czas, przy
pomina dowódców - Władysława Kuboszka ps. 
Bogusław i Pawła Cierpioła, a także wielu innych: 
Antoniego Staiera, Franciszka Stelmacha, czy ka
pelana ks. Józefa Kanię.

“Świadkowie” chętnie wrócą do wspomnień, 
“dziedzice” dowiedzą się o mało dotąd znanych 
faktach, związanych m.in. z działalnością AK 
po roku 1945 i represjach, jakie spotykały jej 
członków ze strony ówczesnych władz.

Wystawa będzie czynna do 30 września 
br.

osobom, które szczególnie zasłużyły się w  pro
pagowaniu historii AK na naszym terenie spe
cjalne dyplomy. Otrzymali je m.in. prezydent Józef 
Makosz w  uznaniu zasług miasta, pracowniczka 
Muzeum Renata Paryzek, która wraz z Kornelią 
Dełowicz z MBP były komisarzami wystawy, 
inicjator konkursu wiedzy o AK dla młodzieży 
radny Jerzy Frelich oraz autor monografii “Ryb
nicki Inspektorat Arm ii Krajowef Mieczysław 
Brzosl

Wystawa jest przeznaczona, jak powiedział je
den z inicjatorów jej zorganizowania radny Jerzy 
Frelich, dla świadków i dziedziców, czyli tych, 
którzy jeszcze pamiętają, i tych, którzy nie powin
ni zapomnieć, gdy zabraknie świadków. Wysta
wa uświadamia współczesnej miodzieży, że dzi
siejsi kombatanci w  czasach walk byli również 
bardzo młodymi ludźmi, o czym świadczą choć
by pokazane na wystawie fotografie. Zgromadzo
no na niej również wiele autentycznych dokumen
tów, drobnych przedmiotów będących świadka
mi działań żołnierzy AK, jak pieczątki, strzykawki 
na środki do wywoływania schorzeń chroniących 
przed wcieleniem do Wermachtu, naszywki, opa
ski, odznaczenia itp. Można obejrzeć współcze
sne sztandary formacji kombatanckich, wycinki

- Jeżeli m y zapomnimy o nich, Bóg zapom ni o 
nas - powiedział na uroczystości przewodni
czący Zarządu Miejskiego Związku Kombatan
tó w  R z e c z y p o s p o lite j P o ls k ie j i B y łych  
W ięźn iów  Politycznych Zb ign iew  Rusiński. 
Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, 
pastor Zbigniew Kowalczyk przypomniał losy i

zasługi ludzi, którym tablice zostały poświęco
ne, a także tych, którzy próbują ich czyny upa
miętnić. Ks. prałat Alojzy Klon odmówił modli
twę za wszystkich zmarłych, których prochy są 
rozsypane na polach bitew i w  miejscach ka- 
źni, a także za wszystkich spoczywających na 
rybnickim cmentarzu, których groby zostały na
ruszone w  czasie lipcowej tragedii. Obecni na 
uroczystości złożyli pod tablicami wieńce i w ią
zanki kwiatów. Kwiaty złożono również na gro
bach Żołnierzy Września.

Mijająca 55 rocznica po-

/r/

7
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do 7, uczęszczające dotąd do szkół nr 16

Historia budowy szkoły sięga roku 1989. 
Zgodnie z ówczesnymi planami miała ona 
być tzw. inw estycją  tow arzyszącą  
budownictwu mieszkaniowemu realizo-

dydaktycznej zakończono przed rozpoczę
ciem roku szkolnego 1997/98.

- K iedy p rze ję liśm y tę budow ę, zasta li
śm y tu góry  betonu i żelastw a, dużo długu

Ponad 700 uczniów kolejny rok szkolny powitało w 
nowej Szkole Podstawowej nr 36 w Boguszowicach.

Nowa
i potrzebna

styki korekcyjnej oraz pomieszczenia ad
ministracyjno-gospodarcze. Szkoła wypo
sażona jest w sprzęt audio-wizualny, kom
puterowy i sportowy, gotowa jest też infra
struktura w postaci drogi dojazdowej, cho
dników i trzech boisk. Pomieszczenia na 
parterze, w tym sanitariaty, pozbawione są 
barier architektonicznych, a więc dostępne 
dla osób niepełnosprawnych. W następnym 
etapie powstanie sala gimnastyczna i blok 
żywieniowy.

Szkole, usytuowanej między “starymi” 
Boguszowicami, a częścią osiedlową tej 
dzielnicy, przypadnie zapewne ważna w 
środowisku rola placówki integrującej 
obie społeczności. W nowym budynku 
rozpoczęły naukę dzieci w klasach od 1

(najwięcej), 17 i 18. Rozładowało to 
nieco te placówki, choć nie zlikwidowa
ło zjaw iska tzw. “drugiej zm iany” . 
Świadczy to o tym, że nowa szkoła była 
tu bardzo potrzebna.

Na czele liczącego ponad 40 osób gro
na nauczycielskiego stanął młody, dyna
miczny dyrektor Artur M ielczarek. 
Przywitał on gości przybyłych na otwar
cie nowej placówki: przedstawicieli mia

i... sm utku  - powiedział 
na uroczystości otwar
cia szkoły prezydent 
Józef Makosz. Jej bu
dynek jak wiele innych 
obiektów publicznych 
projektowanych i budo
w anych przed  1990 
rokiem , m iał pełn ić 
zadania strategiczne, a 
piwnice - rolę bunkrów.
Stąd tony betonu i mi
liony złotych utopione 
w fundamentach, poza 
które budowa nie wy
szła. - C ieszym y się  - 
kontynuował prezydent - że obiekt, który  
d ziś  o tw ieram y je s t  nie tylko fu n kc jo n a l
ny, a le  rów nież p iękn y  - kolorowy, pe łen  
św iatła  i ciepła...

Do użytku oddano 22 pomieszczenia dy
daktyczne, świetlicę, bibliotekę z czytelnią, 
sklepik uczniowski, aulę, salę do gimna

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonują 
prezydent J. Makosz, dyrektor szkoły A. Mielczarek 

i wiceprezydent J. Cyran

sta, władz oświatowych i budowniczych 
szkoły. Poświęcenia obiektu ze słowami 
...bez B oga  an i do  proga... dokonał ks. 
dziekan R udolf Myszor, a następnie 
zebrani zwiedzili szkołę, podziwiając jej 
oryginalna architekturę.

(r)
Zdj.: szoł

wanemu na osiedlu Boguszowice-Północ. 
N iestety , z pow odu braku środków  
inwestor, czyli Kuratorium Oświaty i 
Wychowania w Katowicach, był zmuszo
ny obciążoną długami i mocno opóźnioną 
inw estycję wstrzym ać w 1990 roku. 
Dzięki porozumieniu jakie w 1993 roku 
zawarły samorządowe władze Rybnika z 
Kuratorium Oświaty, budowa ponownie 
ruszyła. Miasto i wojewódzkie władze 
oświatowe wzięły na siebie proporcjonal
nie spłatę długu, co było o tyle łatwiejsze, 
że w ykonaw ca czyli K orporacja  
Budowlana “Fadom” Żory oraz inwestor 
powierniczy, to jest “Inwestoprojekt” z 
Wodzisławia, uczyniły gest w postaci 
rezygnacji z karnych odsetek. Głównym 
inwestorem zostało miasto, wykonawca 
pozostał ten sam , a kurato rium  
dofinansowało budowę na miarę swoich 
możliwości. Dzięki harmonijnej współpra
cy wszystkich zainteresowanych, pierw
szy etap prac, czyli realizację części

Tel. 42-28-825
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publikacja zawiera rys historyczny 
tej zasłużonej dla całej Ziemi Ryb
nickiej placówki, sylwetki najbar
dziej zasłużonych pedagogów oraz 
nazwiska wszystkich nauczycieli i 
absolwentów aż do roku jubileuszo
wego. Znajdują się w niej również 
wspomnienia m.in. abpa Damia
na Zimonia, również absolwenta 
szkoły. Główne uroczystości jubi
leuszowe odbędą się w sobotę 4 
października br. Rozpoczną się 
one o godz. 11.00 mszą św. w ba
zylice św. Antoniego, którą w asy
ście księży - absolwentów szkoły 
odprawi Metropolita Katowicki. Po 
mszy goście przejdą na Rynek, 
gdzie zabierze głos Prezydent 
Miasta. Dalszy ciąg uroczystości 
przewidziano na terenie szkoły, 
gdzie absolwenci spotkają się z 
przedstawicielami władz samorzą
dowych miasta i wojewódzkich, a także z 
dawnymi kolegami. Będzie tu także moż
na nabyć wspomniane wyżej wydawnic
two oraz zamówić medal pamiątkowy,

Karta tytułowa 
Księgi Pamiątkowej.

Macierzy, nie zabraknie też ele
mentów uczczenia tej rocznicy. 
W przeddzień głównych uro
czystości, 3 października, będą

miały miejsce imprezy towarzyszące dla 
aktualnych uczniów - spotkanie w TZR z 
udziałem dawnych absolwentów, a także 
złożenie kwiatów na grobach nauczycieli.

Przewodniczącym Komitetu Honorowe
go Obchodów 75-lecia IL O  został Metro
polita Katowicki, abp. Damian Zimoń, 
wiceprzewodniczącymi: Wanda Różań
ska - senior pedagogów i Eugeniusz 
Ciszak - wojewoda katowicki. Członkami 
Komitetu Honorowego są m.in. prezydent 
Józef Makosz, byli dyrektorzy szkoły oraz 
zasłużeni wychowankowie.

Ir/

Jubileusz75-lecia 
I LO

który komitet organizacyjny planuje wy
dać. Jubileusz 75-lecia liceum zbiega się z 
obchodami 75-rocznicy powrotu Śląska do

Projekt medalu okolicznościowego.
Zdjęcia: E.Bojanowski

Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam, 
Tęsknota w serce się wgryza 
Oczy mam pełne łez 
Gallia est omnis divisa 
in pertes très...

Tymi słowami Juliana Tuwima rozpoczy
na swoje wspomnienia o rybnickim gim
nazjum, dziś I LO im. Powstańców Śl., jego 
absolwent Karol Miczajka. Zostały one 
zamieszczone w wydanej z okazji 
przypadającej w tym roku 75. rocz
nicy istnienia szkoły Księdze Pa
miątkowej. Powstała pod redakcją 
Tadeusza K ucharczaka

Wśród uczniów i absolwentów szkoły - jubilatki jest wiele 
postaci wybitnych i zasługujących na pamięć. Niewątpli
wie jedną z nich jest prof, dr Dominik Lasok. Urodził się 
w Turzy Śl., jest synem powstańca śląskiego. Uczęszczał 
do rybnickiego gimnazjum, jednak ze względu na wybuch 
wojny nie zdążył w nim złożyć matury. Był żołnierzem w 
korpusie gen. Andersa we Włoszech. Po wojnie pozostał 
w Anglii, ukończył studia prawnicze. Wybrał karierę 
naukową, zdobywając tytuły profesora prawa porównaw
czego i europejskiego w renomowanym uniwersytecie 
Exeter w Anglii. Wykładał m.in. w USA, Kanadzie, 
Japonii, Turcji, Niemczech, Francji, Szwajcarii i Wło

szech. Jest współtwórcą Centrum Badań Prawa Euro
pejskiego w Exeter.

Od roku z jego wiedzy korzystają też studenci Uni
wersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersy
tetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewi
cza w Poznaniu. Prof. Lasok stara się przybliżyć pol
skim studentom prawny aspekt drogi do Europy. I za to 
właśnie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza uhonorował Dominika Lasoka 
doktoratem Honoris Causa. Ceremonia odbyła się w 
czerwcu. Być może prof. Lasok weźmie udział w uroczy
stościach Jubileuszu 75-lecia rybnickiego gimnazjum.
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Wyremontowane ulice: Budowlanych i...

...Energetyków

Chodnik i nowa nawierzchnia ul. Okulickiego 
w Radziejowie.

Ukończony fragment pasażu łączącego 
ulicę Pocztową z Raciborską.

Nowe ronda, 
drogi 
i dróżki
Dopiero w sierpniu i wrześniu rybniccy drogowcy mogli odro

bić zaległości, jakie spowodowała lipcowa deszczowa fala.
Prace koordynowane przez Wydział Dróg Urzędu Miasta są jednak wi

doczne. Oczywiście najbardziej tam, gdzie najmocniej utrudniają ruch, czyli 
pod wiaduktem PKP w kierunku Chwałowic.

Trwają tu prace nad ukończeniem dziesiątego /!/ rybnickiego ronda, które 
ma usprawnić ruch z centrum w kierunku Chwałowic i Żor. Będzie ono 
również zaczątkiem nowej obwodnicy wokół centrum Rybnika /pisaliśmy
0 tym w czerwcu br./. Na początku września ruch pod wiaduktem odbywał 
się drogą tymczasową. I choć prace nad kolektorem sanitarnym w tym rejonie 
się opóźniły, wykonawca - Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Robót Inży
nieryjnych - będzie się starał ukończyć rondo w planowanym terminie do 
10 października br.

Trzeba się jednak wytłumaczyć z wykrzyknika postawionego obok licz
by rybnickich rond. Będzie ich od października dziesięć, bowiem dziewiąte 
powstało już na ul. św. Józefa - z obustronnymi chodnikami, wysepkami, 
wodościekiem, naziemnym uzbrojeniem i oświetleniem. Właściwie pracow
nikom Zarządu Zieleni Miejskiej pozostało jedynie zadbać o estetyczne za
gospodarowanie wyspy ronda.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kolejnego, jedenastego ronda u zbie
gu ulic Żorskiej, Boguszowickiej i Prostej. W dwumiesięcznym terminie, 
czyli do 8 listopada, powinna być oddana drogowa część tej inwestycji. Nie 
liczymy nietypowego ronda obok baru "Kamyczek", gdzie wprawdzie ist
nieje ruch okrężny, ale bez środkowej wysepki.

Z innych prac drogowych ukończonych w sezonie letnim należy wymienić: 
remont ul. Pocztowej, pasaż prowadzący z Pocztowej na Raciborską, ul. 
Okulickiego w Radziejowie /2200 metrów nowej nawierzchni z chodnikiem
1 przebudowanym skrzyżowaniem ulic Okulickiego, Konarskiego i Trzech 
Krzyży/. Na początku września kończono już remont ul. Górnośląskiej w 
N iedobczycach - od Hetm ańskiej do N acyny - z dw iem a zatokam i 
autobusowymi, obustronnymi chodnikami, odbudowanym murem oporowym. 
Ten remont objął także fragment ul. Wołodyjowskiego przed kościołem oraz 
ul. Niedobczyckiej - wraz z parkingiem przy szkole.

Na Nowinach ukończono prace remontowe przy odcinku ul. Budowla
nych od Raciborskiej do ronda. Nowa nawierzchnia, kratki ściekowe obło
żone kostką granitową i lokalna naprawa chodnika już cieszą wszystkich 
kierowców tego ruchliwego i bardzo - do niedawna - zniszczonego frag
mentu rybnickich dróg. Także ul. Energetyków przy orzepowickim szpita
lu otrzymała nową nawierzchnię, obrukowania urządzeń ściekowych, 
obustronne odpływy wody deszczowej oraz chodniki. Wszystkie wyremon
towane odcinki dróg zaopatrzono w poziome pasy drogowe.

Trwają prace nad poprawą stanu chodników w Chwałowicach przy ul. 
1 Maja, rozpoczną się przy ul. Kupieckiej i Stawiarza. Podobnie jest 
przy ul. Dolnej na Zamysłowie /od mostu na Nacynie do ul. Leśnej/. 
Telewizja Kablowa w ramach swoich prac wykonała tutaj także chodnik

Tel. 42-28-825
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Wakacje W Bau/arii¿Juz po ra z  trzeci, na z a p ro 
szen ie  o rg a n iza c ji "X)eu\scK- 
1Po\nisc\\er^ugenaaus\auscW/ 
ponacJ łrz y c lz ie ś e io ro  d ziec i 
i m łodzieży z  n a szeg o  miasfa, 
w łym także uczniów rybnic
kiego 2-espo\u S zkó ł Skono- 
miczno-LAsługowyck spędziło 
dwa letnie tygodnie w miejsco
wości iSurasburg w B aw arii.

Inicjatorem kontaktów między Rybnikiem, a tym 
pięknie położonym nieopodal Monachium mia
stem była przed prawie piętnastoma laty Rose
marie Troescher, która w trudnych dla Polski la
tach 80. organizowała pomoc charytatywną tra
fiającą do ubogich i wielodzietnych rybnickich 
rodzin poprzez parafię św. Jadwigi 
i śp. ks. Jośkę.

Od kilku lat kontakty te zmieniły charakter 
i już po raz trzeci rybnicka młodzież miała okazję 
spędzić dwa tygodnie w Bawarii. Polska grupa 
zwiedziła m.in. Monachium, oprowadzana śladem 
polskich pamiątek przez byłego dziennikarza Ra
dia “Wolna Europa” Aleksandra Menharda, zor
ganizowano także spotkanie z konsulem general
nym RP w Monachium Markiem Rzeszotowskim. 
Młodzi rybniczanie zwiedzili też Alpy oraz rejon 
bawarskich jezior.

Współorganizatorem pobytu polskich dzieci w 
Eurasburgu były władze tego miasta z burmi

strzem Hansem Fischhaberem, a wśród sponso
rów należałoby wymienić firmy “Buigman”, “Ra- 
iffeisanbank” Beuerberg-Eurasburg oraz rodziny, 
które gościły u siebie młodzież. Młodzi rybnicza
nie odpoczywali pod opieką polskich nauczycie

li: zaprzyjaźnionej z R. Troescher i współ
pracującej z nią od wielu lat Marii Papież, a także 
Gabrieli Konsek, Marii Polok, Aleksandry 
Mencel i Marii Zdrojewskiej. W roku przyszłym

podobny wyjazd dzieci i młodzieży będzie współ
organizowany'przez Wydział Edukacji rybnickie
go UM.

W 1998 roku upływa 15. rocznica działalności

grupy roboczej “Jugendaustausch”. Z tej okazji 
w Bawarii odbędą się uroczystości, na które zo
staną zaproszone władze samorządowe Rybnika.
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Ze względu na bezpieczeństwo oraz 
walory krajobrazowe wybraliśmy tra
sę przez Austrię i Włochy. Po drodze 
zwiedziliśmy San Marino, gdzie za
skoczyły nas liczne polskie akcenty jak

Dzięki zaangażowaniu prof. Wojciecha Szulika, 
uczniowie I LO mogli udać się w  wymarzoną podróż 
do Grecji - kolebki kultury europejskiej.

Relację z podróży zdała "GR" Monika Zając, na
sza młoda współpracowniczka, uczennica I LO, ucze
stniczka wyprawy.

np. szyldy z  polskimi napisami.
W  okolicach włoskiego Riminii odpoczęliśmy na 

plaży, a w  nocy zwiedziliśmy tętniące nocnym ży
ciem miasto.

Kolejny dzień spędzili
śmy w  autokarze, podzi
w iając świat zza szyby.
Wieczorem zakotwiczyli
śmy na promie "O ura- 
nos", gdzie świetnie ba
wiliśmy się w  dyskotece, 
a humorów nie zepsuł 
nam nawet brak naszych 
rzeczy, które utkwiły w  za
blokowanym na p o k ła 
dzie autokarze.

Grecję pokochaliśmy od 
pierwszego w ejrzenia.
Góry, groźne przepaście, 
urocze prawosławne kapliczki i ta wspaniała aura 
przeszłości... Dotarliśmy do Kastraki - miasteczka po
łożonego u stóp Meteorów - olbrzymich bloków skal
nych, na których średniowieczni mnisi wybudowali

niedostępne klasztory. Obecnie do każdego z nich 
można się łatwo dostać drogami, niegdyś wszyst
kich i wszystko wciągano tam na linach. O bow iązu

ją tam, jak zresztą 
we wszystkich pra
wosławnych świą
tyniach, reguły do
tyczące  s tro ju , 
którym my też się 
podporządkow ali
śmy - ramiona oraz 
kolana musiały być 
zakryte. Następnie 
w yruszy liśm y na 
podbój Delf. Zwie
dziliśmy starożytny 
zespó ł św ią tyń  i 
w y ro c z n i,  g d z ie  

przed dwoma tysiącami lat Pytia przepowiadała 
przyszłość władcom Hellady.

Korynt, a po drodze miejsce, gdzie rozegrała się 
historyczna bitwa pomiędzy Persami i Grekami -

Termopile. W  Koryncie zostaliśmy na dłużej, by 
obejrzeć Kanał Koryncki i przepływający przezeń 
statki. I wreszcie Ateny, gdzie zobaczyliśmy na w ła
sne oczy to, co dotąd znaliśmy jedynie z  fotografii 
i lektur, bo ...w id z i się tylko to co się wie. W idok 
Akropolu zaparł nam dech w  piersiach, nie mogli
śmy uwierzyć, że tu jesteśmy... Kolejne dni to na 
przemian leniuchowanie na plaży i zwiedzanie. 
Zobaczyliśmy największą tw ierdzę starożytną - 
Akrokotynt, Mykeny i G rób Agamemnona, który 
znaliśmy przecież z  wiersza Słowackiego.

Zaopatrzeni w  cytryny i wspaniałą opaleniznę 
musieliśmy ruszać dalej. Następnym celem było uro
cze miasteczko u wybrzeży M orza Jońskiego - Par- 
ga. Kąpiel w  morzu była po całym dniu podróży 
czymś nadzwyczajnym. W  nocy ruszyliśmy do po
rtu Igumenitsa, aby wczesnym rankiem być na pro
mie. Kilka godzin później żegnaliśmy cudowną, acz 
niezbyt czystą Grecję. W  drodze powrotnej odwie
dziliśmy Wenecję, gdzie wszystko okazało się jak 
na obrazku / z  wyjątkiem kanałów, które okazały 
się bardziej brudne/.

Po tylu wrażeniach nadszedł ostatni etap, czyli 
powrót do Rybnika. Podczas naszej wycieczki prof. 
Szulik wykazywał się czasami niebywałą wręcz wy
rozumiałością, lecz jesteśmy mu wdzięczni, że mimo 
wszystko zawsze m iał do nas zaufanie.

Teraz oglądamy zdjęcia, pocztówki, film video 
z naszej wyprawy i obieramy cel na przyszłe waka
cje. Przecież to już tylko 10 miesięcy. M.Z.

Widzi się 
tytko to 
co się Wie
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Pożegnanie Profesora
29 lipca tego roku roku zmarł profesor Karol Szafranek. 

Jego życie w całości, aż do ostatnich chwil, wypełniała muzyka.

Urodzony 14 grudnia 1904 roku, od dzie
ciństwa miał z muzyką żywy kontakt, gdyż 
prowadzący chór i zespół orkiestrowy ojciec, 
będąc pierw szym  nauczycielem  muzyki, 
obdarował Go pasją muzykowania. Później
sze lekcje gry na fortepianie, a szczególnie 
studia w konserwatorium w Poznaniu, pary
skiej Schola Cantorum i berlińskiej Staatli
che Akademische Hochschule für Musik, jak 
również kontakt z wybitnym pianistą Egonem 
Petrim, ukształtowały wspaniałego muzyka, 
utalentowanego pianistę i wreszcie wybitne
go pedagoga, który swoją wiedzę i doświad-

czenie przekazywał kilku pokoleniom przez 
z górę 60 lat.

Nie sposób przecenić znaczenia dla środowi
ska muzycznego decyzji o założeniu szkoły mu
zycznej w Rybniku. Powstała ona w 1933 roku 
z inicjatywy Karo
la Szafranka 
i później prow a
dzona wspólnie 
z bratem Antonim 
(za wyjątkiem lat 
1939-1945), do 
dzisiaj chlubi się

szkół muzycznych, akademii muzycznych, 
pianiści - kameraliści.

Grono uczniów i przyjaciół pożegnało Pro
fesora z bólem i ogromnym żalem 2 sierpnia 
br. na cmentarzu komunalnym w Katowicach, 
zdając sobie sprawę z tego, że odszedł na 
zaw sze  cz ło w iek  o n iezw ykle  bogate j 
osobowości, mający tak wiele do powiedze
nia na temat pianistyki, a nie w pełni może 
pod tym względem doceniony i wykorzysta
ny. Pozostawił mimo to po sobie niezwykle 
trwały ślad w kulturze muzycznej i pianistyce 
polskiej.

K ochanego Profesora żegnają uczniowie, 
dyrekcja i grono pedagogiczne Państwowej
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D O L N Y  Ś L Ą S K
W  niedzielę 5 października 

br. w  Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbędzie się inauguracja ko
lejnych Rybnickich Dni Litera
tury...

RYBN ICKIE

Jedno z  ostatnich zdjęć prof. Karola Szafranka w czasie wizyty, jaką 
wiosną tego roku złożyli mu Norbert Prudel i Zofia Błaszczyk - przedsta
wiciele zawiązanego w Rybniku przed niespełna rokiem Towarzystwa 
Muzycznego im. Braci Szafranków. Profesor cieszył się z zaproszenia 
na inaugurujący działalność Towarzystwa koncert Adama Makowicza, 
choć ze względów zdrowotnych nie mógł nań przybyć. Z  radością przy
ją ł również płytę CD, na której prezentują się Jego wychowankowie. 
Podziękował za kontynuację swego i brata Antoniego dzieła oraz za 
rozsławianie Rybnika, który, jak zapewniał, był i będzie kuźnią talentów

znakomitymi wycho
wankami. Uczniami 
profesora Karola Sza
franka są pianiści roz
sławiający polską kul
turę na całym świecie: 
Lidia Grychtołówna, 
Piotr Paleczny, Adam 
Makowicz i inni. Wie
lu wybitnych muzy
ków Jemu zawdzięcza 
swoją muzyczną edu
kację, co często pod
kreślał m.in. świato
wej sławy kompozytor 
Henryk Mikołaj Górec
ki. W śród byłych 
uczniów K. Szafranka 
są liczni pedagodzy

Szkoły Muzycznej I i II  stopnia w Rybniku. 
Niech Jego Duch dopom aga im  w konty
nuow aniu własnego dzieła.

D N I
LITERATURY

5-1 2 PAŹDZIERNIKA - RYBNIK '9 7

Nasi w Niemczech i we Francji
K ontakty Rybnika z leżącym w Westfalii 

m iastem  D orsten trw ają  już  prawie siedem 
lat, a potwierdzono je  oficjalnie podpisaniem 
dokum entu o partnerstw ie w kwietniu 1994 
roku.

Od tej pory wzajemne wizyty delegacji za
przyjaźnionych m iast stały się tradycją. 
W czerwcu 1995 roku rybniczanie gościli 
w Dorsten, w roku ub. delegacja z tego miasta 
złożyła wizytę w Rybniku.

Kolejne Dni Rybnika w Dorsten zaplanowa
no na drugą połowę września tego roku. 
Weźmie w nich udział oficjalna delegacja 
z prezydentem Józefem Makoszem, wicepre
zydentem Ryszardem Kuflem, a także dele
gacja pracowników Wydziału Urbanistyki i Ar
chitektury UM oraz przedstawiciel Rybnickiej 
Izby Handlowo-Przemysłowej Zdzisław Ko
nopka. Cykl prelekcji ilustrowanych przeźro
czami pt. “Dzieje Rybnika na tle wydarzeń 
ogólnoeuropejskich” wygłosi w szkołach i in

V .

Rybnik kulturalny
Za nami...

♦  ...spektakl pt. “Pomsta” - “Zemsta” A. Fredry w gwarze 
śląskiej przeniesiona we współczesne realia na scenie TZR w 
wykonaniu artystów scen śląskich i kabaretu “Rak”. Całko
wity dochód ze sprzedaży biletów przeznaczono na pomoc 
powodzianom, konkretnie Szkole Podstawowej w Olzie
w gminie Gorzyce.
♦  22 sierpnia zespół “Przygoda ” przedstawił swój Koncert 
Jubileuszowy z okazji 25-lecia istnienia. Na rynkowej estra
dzie występowali uczestnicy II Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru “Przygoda ’97”.
♦  28 sierpnia w MBP otwarto wystawę prac fotograficznych 
- plon warsztatów fotograficznych sponsorowanych przez “In-

fomax” Katowice, Empik Sp. z oo, Oddział Rybnik i Zakład 
Fotograficzny “Fotoland” w Rybniku - połączoną z wręcze
niem nagród oraz promocją książki “Rybnik w fotografii” ze 
zdjęciami Zb. Solarskiego.
♦  2 września w rybnickim Muzeum otwarto wystawę “Ryb
nicki Inspektorat AK w materiałach i dokumentach ”. Potrwa 
ona do 30 września br.
♦  5 września w MBP otwarto “Wernisaż fdatelistyczny” zło
żony ze zbiorów znaczków polskich i czechosłowackich Jana 
Olejnika (pod patronatem rybnickiego oddziału PZF).

nych instytucjach w Dorsten nasz redakcyjny 
kolega M arek Szołtysek.

Swoją reprezentację będzie miało w Dorsten 
również rybnickie środowisko artystyczne. 
Członkowie rybnickiego koła Związku Pol
skich Artystów Plastyków wystawią swoje 
prace na specjalnej ekspozycji, którą mieli już 
okazję oglądać mieszkańcy Hamburga, zaś 
współczesne fotogramy przedstawiające nasze 
miasto pokaże ich autor Zbigniew Solarski. 
Wystąpi również Zespół Tańca Ludowego 
“Przygoda” , grupa wokalna “6 x 6” , pianista 
N orbert Prudel oraz wiolonczelista Antoni 
Smolka.

Część delegacji będzie kontynuowała podróż, 
odw iedzając Saint Vallier, M azam et, St. 
Christol i Aleś we Francji. Odbędą się oficjal
ne spotkania z władzami tych miast i mniej 
formalne - z mieszkańcami.

Relację z Dni Rybnika w Niemczech i we 
Francji przedstawimy w październikowym 
numerze “GR”. Ir/

Po twórcach z Wybrzeża i Poznania, tym 
razem będziemy gościć reprezentantów śro
dowisk artystycznych z Dolnego Śląska, a 
przede wszystkim z Wrocławia.

Wśród zaproszonych pisarzy znajdziemy 
nazwisko wybitnej poetki Urszuli Kozioł, 
która nie pierwszy raz odwiedza Rybnik. 
Środowisko badaczy literatury reprezento
wać będą profesorowie Uniwersytetu Wro
cławskiego: Jacek Łukasiewicz (krytyk li
teracki znawca poezji i jej twórca), Stani
sław Bereś (znawca twórczości Stanisława 
Lema, Tadeusza Konwickiego, poezji krę
gu “Żagarów” i in.), Joanna Pyszny badacz
ka współczesnego życia literackiego oraz 
form kultury popularnej - pochodząca z 
Rybnika. Z miesięcznikiem “Odra” zwią
zani są Mieczysław Orski (jej redaktor 
naczelny, poeta, krytyk literacki, eseista, pu
blicysta), felietonista Mariusz Urbanek 
(autor książek m.in. o politykach II i III 
Rzeczypospolitej, lecz także badacz biogra
fii Leopolda Tyrmanda i Stefana Kisielew
skiego) oraz sekretarz redakcji Tomasz 
Majeran, poeta i publicysta - przedstawi
ciel najmłodszego pokolenia twórców lite
ratury. Olga Tokarczuk to autorka trzech 
cenionych powieści: “Podróż ludzi księgi”, 
“E.E. ” oraz “Prawiek i inne czasy”.

Doprawdy można pozazdrościć 
uczniom tych rybnickich szkól średnich, 
którzy będą mogli się zetknąć ze słowem i 
myślą wrocławskich autorów! Czy będą

potrafili te spotkania twórczo wykorzystać? 
W chwili, gdy piszę te słowa, harmonogram 
spotkań szkolnych i otwartych nie został je
szcze ustalony.

Z imprez towarzyszących spotkaniom 
z pisarzami można już wymienić następują
ce: 6 października o godz. 9.00 i 10.00 Teatr 
Dzieci Zagłębia z Będzina wystawi Kubusia 
Puchatka. 7 października o godz. 18.00 
słynny francuski baryton Paul Henri La- 
crambe przedstawi recital złożony ze słyn
nych arii operowych, operetkowych oraz 
piosenek z musicali West Side Story, New 
York, New York, Skrzypek na dachu. 8 
października Państwowy Teatr Edukacji 
Dzieci i Młodzieży z Wrocławia trzykrotnie 
wystawi spektakl pt. Staropolskie obyczaje. 
10 października o 18.00 i 20.30 wystąpi 
łubiane w Rybniku Storę Dobre Małżeństwo. 
A 12 października zakończenie XXVIII 
Rybnickich Dni Literatury zostanie uwień
czone koncertem Edyty Geppert. Wszyst
ko to na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku 
8 i 9 października w godz. 11.00 do 14.00 
przedstawi dwa wykłady Stanisława Kro- 
toskiego z Ośrodka Badań Twórczości Je
rzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatral- 
no-Kulturalnych we Wrocławiu na temat 
teatru Jerzego Grotowskiego. Wykładom 
będą towarzyszyć fragmenty legendarnych 
spektakli Książę Niezłomny oraz Akropolis, 
prezentowane na telebimie.

W kościele oo. misjonarzy 11 paździer
nika solista Leonard Andrzej Mróz da re
cital złożony z utworów muzyki cerkiewnej. 
Galeria TZR przedstawi wystawę prac Ałły 
Klement-Laskowskiej z Wrocławia.

/gw/

Przed nami...
♦ ... 16 września o godz. 18.00 otwarcie nowego sezonu sym
fonicznego Biura Koncertowego RCK: koncert Orkiestry Sym
fonicznej im. L. Janaczka z Ostrawy z udziałem wioloncze-

Tel. 42-28-825 mmmmm

listy Jiriego Hanouska pod batutą Petra Vronskiego. W
programie koncert wiolonczelowy h-moll oraz IX symfonia e- 
moll “Z Nowego Świata” Antonina Dworzaka, bilety po 10 i 
6 zł - w TZR.
♦  20 września o godz. 19.00 koncert Jacka Wójcickiego
i Beaty Rybotyckiej z zespołem gwiazd dawnej “Piwnicy pod 
Baranami” w Krakowie, na deskach TZR, bilety po 15 zł.
♦  26 września o godz. 19.00 w TZR Bogusław Kaczyński 
poprowadzi koncert starosłowiańskich romansów i pieśni cy
gańskich pt. “Spotkałem panią ” - wystąpią: Aleksander Teli
ga (bas), Małgorzata Długosz (sopran), Ewa Głowacka (pri
mabalerina), Jerzy Woźniak (recytator), bilety w cenie 15 zł.
♦  Chór "Poznańskie Słowiki" Stefana Stuligrosza wystąpi 
27 września o godz. 18.00 w bazylice św. Antoniego, zaś 28 
września o godz. 15.00 w kościele p.w. św. Teresy w Chwało- 
wicach.
♦  Od 15 do 26 września Dom Kultury w Niedobczycach przed
stawia prace plastyczne wychowanków swoich k ó ł ,

a 27 września od godz. 16.00 w parku obok DK w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia Pieśni i Muzyki odbę
dzie się biesiada piwna połączona z koncertami orkiestr dę
tych: MOD “Rybnik”, kopalń “Szczygłowice”, “Jankowice”, 

>‘Chwałowice - Ruch Rymer”, “Zofiówka” oraz “Vitkovac” z 
Ostrawy. Od 8 października do 10 listopada potrwa wystawa 
przedstawiająca dorobek Miejskiej Orkiestry Dętej “Rybnik” 
z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia.
♦M ała Scena Rybnicka 27 września zaprasza na giełdę 
miłośników piwa, a 3 października na koncert bluesa z delty 
Missisipi w wykonaniu zespołu “The Bloozz”: Adam Wendt 
(saksofon), Roman Puchowski (gitara, slide, śpiew).
♦  Od 5 do 12 października trwać będą XXVIII Rybnickie 
Dni Literatury, o czym piszemy wyżej.

/gw/
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ak łatwo obliczyć, historia zespołu 
sięga roku 1972. Dokładnie z dniem 
1 stycznia przy Szkole Podstawowej Nr 

2 rozpoczęło działalność Ognisko Pracy Po
zaszkolnej. Placówka, której dyrektorem zo
stał Ja n  S po rek, miała dać skupionym tu dzie
ciom i młodzieży ze wszystkich rybnickich 
szkół m ożliwość rozwoju zainteresowań i 
tw órczego spędzania wolnego czasu. Po
wstało 10 kół zainteresowań, w tym: bale
towe, dwa taneczne i dwa wokalne. W roku 
1973 w yłoniła się z nich, ju ż  nie tylko 
dziewczęca, licząca 24 osoby grupa, która 
wkrótce przekształcona została w H arcer
ską Drużynę Artystyczną “Przygoda”. A po
nieważ były to lata sukcesów dziecięcych i 
młodzieżowych grup śpiewających i tańczą
cych jednocześnie, postanowiono “Przygo
dę” ożywić ruchem. I tu po raz pierwszy 
wkracza na scenę choreograf R en a ta  H up- 
ka, z której osobą zespół będzie odtąd ko
jarzony najczęściej. Choć form alnie nie- 
związąna na razie z OPP, w zięła na siebie 
przygotowanie ruchow e zespołu. Ponieważ 
roztańczenie śpiew ającego dotąd zespołu 
szło dość oporn ie ,
Renata Hupka wraz 
z ak o m p an ia to rem  
K azim ierzem  N ie
dzielą utworzyła gru
pę dziecięcą “Przygo
dy”, której program 
od początku oparto na 
równowadze śpiewu i 
tańca.

gionów Polski, w tym rodzime - śląskie.
Po wielu zmianach organizacyjnych, od 

stycznia 1996 roku zespół prowadzi samo
dzielny byt jako P laców ka P ra c y  P o za 
szkolnej - Zespół “P rzygoda” . Kieruje nim, 
wykorzystując doświadczenia organizacyj
ne matki i nadal blisko z nią współpracując, 
A nita  H upka-G eratow ska. Dyrektorem zo
stała świadomie, z konkursu, zdając sobie

Przez cały 25-letni okres swojej działal
ności “Przygoda” jest więcej niż zauważal
nym elementem pejzażu kultury dziecięcej i 
młodzieżowej naszego miasta. Odnosi suk
cesy na centralnych szczeblach przeglądów 
szkolnych, ma swoje miejsce w środowisku, 
prow adzi działalność integracyjną wśród 
dzieci i młodzieży, jest miejscem, gdzie ro
dzą się pozytywne wzorce zachowań, a przede

Przygoda” tańczy już..
“Przygoda” tańczy, “Przygoda” śpiewa, “Przygoda” złych 

humorów nie miewa...już 2 5  lat! Zawołanie, którym zespół 
kończy każdy swój występ mówi o nim prawie wszystko, ale 
warto wiedzieć jeszcze w ięcej...

Jak ktoś powiedział, 2 5  lat to  już nie zwykła rocznica, ale 
prawdziwy jubileusz. Ale czyż wiecznie młodą, pełną wigoru 
“Przygodę” można nazwać jubilatką? A jednak...

wszystkim kultywuje i 
upowszechnia poprzez 
piosenkę i taniec ludo
wą tradycję i kulturę w 
kraju i za granicą.

W ciągu 25 lat dzia
łalności zespołu wie
le się w “Przygodzie” 
zmieniło - status, kie
rownictwo i siedziba.Na stałe R. Hupka 

zw iązała  się z ze 
spo łem  w 1974 r.
W tedy też grupa za
czę ła  w y pracow y
w ać sw o ją  sa m o 
rządność, obrzędo
wość i w łasną meto
dykę pracy - czyli to 
wszystko, co do dziś 
c h a r a k t e r y z u j e  
“Przygodę” i nadaje
jej indywidualny charakter. M łodzieży cią
gle przybyw ało i pom ieszczenia OPP w SP 
2 stały się dla zespołu za ciasne. W 1975 
roku zajęcia taneczne przeniesiono do sali 
baletowej Teatru Ziemi Rybnickiej.

Z początkiem roku szkolnego 1975/76 do 
najstarszej grupy dołączyło kilku chłopców, 
co umożliwiło Renacie Hupce przygotowa
nie programu opartego o folklor. Bo to prze
cież taniec ludowy był i jest nadal jej naj
większą miłością. Zaczęła się rodzić “Przy
goda” jaką znamy dziś - kilkusetosobowy, 
podzielony na grupy - zespół kultywujący 
ludową tradycję i obrzędowość, mający w 
repertuarze tańce ze wszystkich prawie re

Renata Hupka i Anita Geratowska odbierają gratulacje 
od prezydenta Józefa Makosza.

sprawę, że kierowanie takim zespołem to 
ciągłe zabieganie o środki, które umożliwia
łyby utrzymanie go na odpowiednim pozio
mie. "Przygoda" jest zespołem szkolnym, co 
w przypadku Rybnika oznacza finansowanie 
przez miasto. Oczywiście, pieniędzy nie star
cza na wszystko, szczególnie na zakup ko
sztownych strojów i zagraniczne wyjazdy.
By ułatwić formalności związane z groma
dzeniem dodatkowych funduszy na działal
ność zespołu, powołano Stow arzyszenie M i
łośników  K u ltu ry  L udow ej “P rzygoda” , 
którego większość członków stanowią rodzi
ce. Oni też, jak  dotąd, są najlepszymi spo
nsorami zespołu...

Jakby na przekór nie
sprzyjającym kulturze 
lu d o w ej tren d o m  
zw iększa się liczeb
ność zespołu, a co za 
tym idzie ilość kostiu
m ów  i rekw izy tów , 
w zbogacany je s t re 
p e rtu a r, ro sn ą  d o 
św iad czen ia  z a g ra 
niczne. Nie zmieniły 

się natomiast cele “Przygody” - rozbudza
nie artystycznych zainteresow ań dzieci i 
młodzieży, uczenie szacunku do ludowej i 
narodowej tradycji, a przy okazji wyrabianie 
siły charakteru oraz godne reprezentowanie 
miasta i regionu na przeglądach, konkursach 
i festiwalach. Nie zmieniło się też motto ze
społu, które brzmi: Nasza ziemia rodzinna 
je s t dla nas zawsze najmilszym miejscem na 
ziemi, miejscem, które się kocha, do którego 
się tęskni, do którego się wraca....

* * *
Tyle tylko, że wielbiciele żywego, radosne
go folkloru tworzą powoli coś na kształt eli
tarnego klubu, ale niech i tak będzie. Nasz

Tel. 42-28^aa& ■ ■ ■ ■ ■
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Jubileusz nie może obyć się bez gości, to
też jego obchody przybrały formę M iędzy
narodow ego Festiw alu Folkloru  “Przygo
da ’97". Oprócz gospodarzy uczestniczyły w 
nim grupy z: Francji, Turcji, Ukrainy, Węgier, 
Włoch i Rumunii. W czasie jubileuszowego 
koncertu  w y stąp iły  w szy stk ie  p raw ie  
generacje “Przygody” - od "weteranów", 
którzy z wdziękiem odtańczyli poloneza, po-

oraz Anita Geratowska. W im ieniu w ładz 
miasta Rybnika, które dzięki dodatkowym 
funduszom przyczyniło się do organizacji 
jubileuszu, życzenia złożyli prezydent Józef 
M akosz i w iceprezydent Je rzy  K ogut, byli 
przedstaw iciele katow ickiego i bielskiego 
K uratorium  Oświaty, zaprzyjaźnionych ze
społów, a także delegacje przybyłych na fe
stiwal gości. M ieszały się języki oraz kwia- 

ty z pawimi pióram i, a kiedy 
ukraiński zespół zaintonow ał 
pieśń gratulacyjną - w zrusze
nie, zarówno na scenie, jak  i na 
widowni, sięgnęło szczytu...

Sam festiwal rozpoczął się 
o f ic ja ln ie  d n ia  n a s tę p n e g o  
przem arszem  ulicam i m iasta,

"Przygoda " nie martwi się o przyszłość....

przez grupy reprezentacyjne młodzieżowe 
i dziecięce, aż do kilkuletnich maluchów - 
zaplecza i nadziei zespołu na przyszłość.
W programie akcent położono na folklor ro
dzimy, śląski. Szczególnie w zruszającym  
punktem była piosenka “Gdybym to ja  mia
ła” w urokliwym wykonaniu ośmioletniej, 
niepełnosprawnej Klaudii, trzymanej na ra
mionach “przygodowców” w górniczych stro
jach. “Przygoda” udowodniła też, że bliskie 
jej są tańce ze wszystkich regionów Polski, a 
jako Placówka Pracy Pozaszkolnej proponu
je też inne, współczesne formy taneczne. Jak 
na prawie wszystkich koncertach publiczność 
porwały najbardziej kujawiak z oberkiem tań
czone w pięknych łowickich “pasiakach” oraz 
żywiołowe tańce góralskie. A potem gratula
cjom nie było końca... Odbierały je  w duecie: 
współzałożycielka zespołu, jego serce i du
sza, a dziś oficjalnie choreograf Renata Hupka

zakończonym  krótkim i występam i w szyst
kich zespołów na Rynku. Słońce wyostrzyło 
bogactwo barw strojów, a popisy grup za
chęcały do uczestn ictw a w w ieczornym , 
rozpoczynającym  festiw al, koncerc ie  w 
TZR. Tam prezydent M akosz jako gospo
darz m iasta został podjęty przez członków 
“P rzygody” , zgodnie z ludow ą tradycją, 
chlebem i solą, a serdecznie pow itani go
ście dali na scenie próbki swoich m ożliw o
ści. Była to prawdziwa uczta dla oka: od 
żywiołowości Rumunów, poprzez niedości
gniony profesjonalizm  Ukraińców z Łucka, 
egzotykę
i urok m łodości cypryjskich Turków, b li
skiego nam czardasza Węgrów, aż do na
strojow ego tańca z latarkam i W łochów z 
A grigento i popisach na szczudłach Fran
cuzów. Na zakończenie znów ow acyjnie 
przyjm ow ana “Przygoda” i tańce żyw iec

kie... Aż żal że sala Teatru Ziemi Rybnic
kiej nie była w ypełn iona do osta tn iego  
m iejsca i wiele osób nieświadom ych siły 
folkloru ominęły te emocje i wzruszenia. 
- Nie m yślałam - pow iedziała jedna z ucze
stniczek koncertu, nie mająca dotąd zbyt 
częstych kontaktów z tańcem  ludowym - że 
fo lk lo r  może być tak... szukała słowa - ... 
ekscytujący.

K olejnym  w ażnym  punktem  festiw alu 
była niedzielna m sza w bazylice św. Anto
niego w intencji zespołu “Przygoda” , na 
którą przybyły w szystkie grupy w swoich 
strojach. Poszczególne nacje wykonały pie
śni religijne, będące wyznaniem  własnej 
wiary, niosące jednak ekumeniczne przesła
nie. Katolicy wspólnie przystąpili do komu
nii, przedstaw iciele innych wyznań w sku
pieniu i z zainteresowaniem  uczestniczyli 
w nabożeństwie.

Cały następny tydzień festiwalowe zespo
ły w ielokrotnie występowały przed rybnic
ką publicznością na Rynku, a także w oko
licznych miejscowościach. W yjeżdżały też 
na w ycieczki i wspólnie się bawiły. Na za
m ykającym  festiw al koncercie w przedo
statn im  dniu w akacji w szystk ie zespoły 
zostały uhonorowane węglowymi puchara
mi i pięknie wykonanymi dyplomami ucze
stnictwa. Do zobaczenia na kolejnym festi
walu - za pięć lat!
Kolorowy fotoreportaż z festiwalu zamie
szczamy na ostatniej stronie.

* * *

Niemal w przeddzień “srebrnego” jubile
uszu “P rzygoda” pow róciła  z M eksyku, 
gdzie w prawie 2-milionowym mieście Pue
bla zorganizowano, już po raz drugi, M ię
dzynarodowy Festiwal Folkloru. Jego anima
torem jest V idal C alvario  T., dyrektor zna
komitej grupy folklorystycznej “ C -A catl” , 
kultywującej wywodzący się zarówno z tra
dycji indiańskich, jak  i późniejszych, h i
szpańskich, folklor meksykański. Zespół ten 
gościł zresztą parę lat temu w Rybniku, a i 
“Przygoda” odwiedziła M eksyk już po raz 
drugi, występując tym razem obok gospo
darzy oraz grup z Argentyny, Francji 
i Grecji. Z reakcji meksykańskiej publicz
ności na występy oraz z widocznego presti
żu Vidala oraz grupy "C-Acatl" w Meksyku, 
można wysnuć wniosek, że folklor jest tam 
równoprawną częścią współczesnej kultu
ry, a jego obecność w życiu Meksykanów 
daleki jest od wyobrażeń “skansenowych”, 
jak to się często dzieje u nas. Wszyscy, którzy 
z “Przygodą” się zetknęli i przeżyli, jak  
choćby autorka tego artykułu, z tym zespo
łem niejedną przygodę, wiedzą, że wyobra
żenia takie są na wskroś fałszywe.

• s r  2 0
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KINO “PREMIEROWE” TZR

15.09., godz. 17.00
16.09., godz. 10.00 Jaś Fasola, USA
17-18.09., godz. 17.00, 19.30_________

16.09., godz. 21.00 Zaginiony świat: 
17-18.09., godz. 21.30______ Jurassic Park, USA

19.09., godz. 17.00, 19.30
20.09., godz. 15.00, 22.00
21.09., godz. 17.00, 19.30
22.09., godz. 16.30
23.09., godz. 10.00, 17.00, 19.30 
24 - 25.09., godz. 17.00, 19.30
26.09., godz. 15.00
27.09., godz. 21.00 Speed 2,
28.09., godz. 17.00,19.30 Wyścig z czasem, USA—

30.09., godz. 8.00 Przełamując fale,
1 - 2.10. godz. 19.00 duń.-szw.-franc.-hol.-norw.

DKF "EKRAN"

DKF “Ekran” przy TZR
15.09., godz. 19.00 Wielkie żarcie, włoski
22.09., godz. 18.30 Szkoła podstawowa oraz Kola, 
czeskie
29.09., godz. 19.00, Film niespodzianka

Kino “APOLLO”
12 -18.09., godz. 17.00 Sztos, polski 
12 -18.09., godz. 19.00, 21.00 Krzyk, USA

Kino “ZEFIR” - DK Boguszowice
14 -18.09., godz. 17.00,19.00 Ryzykanci, USA 
21 - 25.09., godz. 17.00, 19.00 Con-Air, lot

skazańców, USA
28.09 - 2.10., godz. 17.00,19.00 Turbulencja, USA 

Kino “WRZOS” - DK Niedobczyce
21.09., godz. 17.00 Kłamca, kłamca, USA
28.09., godz. 17.00 Uśpieni, USA
5.10., godz. 17.00 Morderstwo

w Białym Domu, USA
12.10., godz. 17.00 Batman i Robin, USA

Dziś w SKO, 
jutro w PKO...

Sukcesem rybnickiej szkoły zakończyła się kolejna edycja etapu 
wojewódzkiego konkursu “Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO”, 
organizowanego przez PKO BP wspólnie z Min. Edukacji Narodo
wej. W konkursie wzięło udział około 200 szkół z woj. katowickiego. 
W  kategorii do 500 uczniów II  nagrodę uzyskała Szkoła Podsta
wowa n r  29 w Golejowie. Komisja przyznała nagrodę zespołową dla 
szkoły, indywidualną dla młodzieży na zakup rzeczowych nagród dla 
wyróżniających się uczniów - członków SKO i nagrodę dla opiekuna 
Ireny  K urp ierz . Dobrze wypadły też szkoły z ościennych gmin: 
Jankowie, Jejkowic, Czerwionki-Leszczyn i Żor.

D la dzieci m iędzy 11 a 13 rokiem  życia F orum  VISA Polska, 
o rgan izu je  ko n k u rs , k tórego  n ag ro d ą  je s t w yjazd na  Zim owe 
Igrzyska O lim pijskie w 1998 roku  w Japonii.

Szczegóły w Powszechnej Kasie Oszczędności - B anku Państw o
wym, O ddział w R ybniku, ul. J.F. Białych 3 lub  w redakcji.

Bankowe lato
Tegoroczne lato nie było dla wielu banków czasem 

kanikuły. Wręcz przeciwnie, ich aktywność nawet 
wzrosła.

W połowie lipca na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjo
nariusze Kredyt Banku SA, którego oddział działa w Rybniku, wyrazili 
zgodę na fuzję spółki z Polskim Bankiem Inwestycyjnym SA, a w 
ślad za tą decyzją dotychczasowa nazwa banku została zmieniona na 
K redyt B ank PB I SA.

Natomiast na początku sierpnia br. Cech Rzemiosł Różnych 
w Rybniku zawarł z rybnickim oddziałem G órnośląskiego B anku 
G ospodarczego SA umowę o współpracy. W  uroczystości podpisa
nia dokumentu wziął udział wiceprezydent Jerzy  Kogut, co świad
czy o przywiązywaniu przez miasto wielkiej wagi do rozwoju rze
miosła i wszelkich ułatwień, które temu mają służyć.

Bank przedstawił rzemieślnikom zrzeszonym w rybnickim cechu 
ofertę profesjonalnej obsługi, zawierającą szeroką gamę usług banko
wych. Oferta GBG SA obejmuje prowadzenie rachunków bieżących 
oraz rachunków ROR oraz korzystne lokaty oszczędności.

Jednak dla członków rybnickiego Cechu Rzemiosł Różnych najbar
dziej interesująca będzie najprawdopodobniej oferta kredytowa GBG 
SA, umożliwiająca finansowanie przedsięwzięć gospodarczych w sek
torach produkcyjnym , usługow ym  i handlow ym . O ferta banku 
przewiduje również finansowanie rozpoczęcia działalności gospodar
czej, czy indywidualnej przedsiębiorczości. W swojej działalności 
kredytowej bank wykorzystuje możliwości udzielania ulg i dofinan
sowania do kredytów, wynikających ze współpracy m.in. z Fundu
szem Poręczeń Kredytowych, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro
dowiska, Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundu
szem Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i inne.

Górnośląski Bank Gospodarczy SA stara się być aktywnym partne
rem małych i średnich firm, wspierając ich działania w zakresie rozwoju 
i restrukturyzacji gospodarki regionu Górnego Śląska. Aktywnie 
uczestniczy także w innych obszarach życia regionu, aktualnie, jako 
jeden z pierwszych, podjął działania w zakresie dystrybucji środków 
pomocowych dla osób fizycznych i podmiotów poszkodowanych w 
wyniku powodzi.

Tel. 42-28-825
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monitor miejski
Ważne dla mieszkańców Niedobczyc

Informacja Zarządu Miasta Rybnika weJ Komisji Wyborczej Nr 42 w Rybniku-Niedobczycach.
dotycząca wyborów do Sejmu i Senatu RP ° soby głosujące dotychczas w sali NOT KWK “Rymer”

zarządzonych na dzień 21 września 1997 roku Przy Rymera 54, w nadchodzących wyborach głoso
wać będą w Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach przy

Uchwałą Nr 283/XXVII/97 Rady Miasta Rybnika z dnia ul- Barbary 23.
23 lipca 1997 roku dokonano zmiany siedziby Obwodo-

Ze względów technicznych, zapowiadane zamieszczenie w naszej gazecie Obwieszcze
nia o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz o zarejestrowanych kandyda
tach na senatorów, jest niemożliwe. Przepraszamy.

♦  ♦  ♦

1) Urząd Miasta Rybnika,
Wydział Ochrony Środowiska

inform uje, że
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach
o g ł a s z a

konkurs na projekty powodujące 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

z instalacji i systemów grzewczych 
na terenie województwa katowickiego.
Zgłoszenia do konkursu poprzez przesłanie kompletu 

dokumentów konkursowych do siedziby Wojewódzkie
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej w Katowicach można dokonać do dnia 15 paździer
nika br. (liczy się data wpływu wniosku a nie stempla 
pocztowego).

Zasady konkursu wraz z kompletem dokumentów kon
kursowych można odebrać w Wydziale Ochrony Środo
wiska (pok. 254, II piętro).
Zachęcamy do zainteresowania się tą formą wspiera
nia inwestycji proekologicznych.

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza przetarg 
nieograniczony

2) na realizację zadania:
“Modernizacja klatki schodowej 

istniejącego budynku Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul.Chrobrego 2”

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie za
mówienia jest wpłacenie wadium w wysokości: 4.500,00 
PLN w terminie do: 1.10.1997.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków 
zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem 
pocztowym w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzę
du Miasta Rybnik, ul.Hallera 10A, pok. 117.
Cena formularza wynosi: 20,00 PLN + 22 proc. VAT. 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w 
Wydziale Inwestycji i Budownictwa, pok. 117 do dnia 
1.10.1997 godz. 15.00.
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Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony

3) na opracowanie i przygotowanie do 
uchwalenia przez Radę Miasta Rybnika 
zmiany miejscowego planu zagospodaro

wania przestrzennego miasta Rybnika
Termin otwarcia ofert w dniu 27.10.1997 r. o godz. 13.00. 
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta w Rybniku przy ul. Chrobrego 2.

4) ♦  ♦ ♦
na wykonanie aktualizacji map

sytuacyjno-wysokościowych wysypiska 
śmieci w Rybniku-Boguszowicach 

przy ul. Kolberga na dzień 30.11.1997 r.
oraz dokonywanie pomiarów 

geodezyjnych na bieżąco do roku 2000.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w 

Wydziale Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Rybnika, ul. 
Chrobrego 2, pok. 245, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 
15.30.

Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w terminie do dnia 
2.10.1997 r. godz. 11.00 w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 2.10.1997 o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pok. 138.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika 
tel. 42-21177.

♦  ♦  ♦

6 )
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, 
ul. Żużlowa 25, tel. 42-211-11, 42-211-18

ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż przyczepy marki Lublin, 

rok prod. 1995, nr rej. KXR 8428, 
ładowność 440 kg, oplandekowana.

Cena wywoławcza: 3.850 zł.
Przetarg odbędzie się 29 września o godz. 12.00. Przy
czepę można oglądać w godz. 8.00 - 14.00 w siedzibie 
ośrodka.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa
dium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w dniu 
przetargu w kasie ośrodka do godz. 11.00.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez 
podania przyczyny.

5) ♦  ♦ ♦
na remont parku w dzielnicy

Niedobczyce polegający na odtworzeniu 
istniejących ścieżek żwirowych, 

chodników betonowych oraz wykonaniu 
robót pielęgnacyjnych drzewostanu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 20,00 zł/ można 
uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Rybnika, 
ul. Chrobrego 2, pok. 255, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 
-15.30.

Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysokości 6.000,00 
zł wpłacone w kasie Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 lub na 
konto PBKI/O Rybnik 11101284-2017-3620-320.

Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem “Remont parku w 
Niedobczycach” należy składać w terminie do 20 października 1997 
r. do godz. 9.00 w Wydziale Ochrony Środowiska.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 1997 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pok. 138.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, tel. 
422-0-11 w. 7224.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. Wpłacili wadium
2. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia
3. Spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o Zamówieniach 
Publicznych.

♦  ♦  ♦

7)
M iejska B ib liotek a P u bliczna w R ybniku  
działając na podstawie Ustawy o bibliotekach 
z dnia 27 czerwca 1997 Dz.U. Nr 85, poz. 539 art. 
13.1 i 13.2 podaje do publicznej wiadomości in
formację o

połączeniu zbiorów bibliotecznych 
Filii Nr 12 zlokalizowanej w Rybniku ul. Miko- 
łowska 75 z Filią Nr 4 zlokalizowaną w Rybniku 
ul. Za Torem 5B. Powyższe filie wchodzą w skład 
sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku. 
Uzasadnienie:
Filia Nr 12 została przejęta przez Miejską Bibliotekę Publicz
ną od Huty Silesia w dniu 1 lipca 1995 roku. W roku 1996 
zarejestrowała303 czytelników. W okresie od stycznia do sierp
nia 1997 roku zarejestrowała 255 czytelników. Roczny czynsz 
za pomieszczenie biblioteczne wynosi 10.100 zł.
Filia Nr 4 obsługuje 1.450 czytelników.
Po przeprowadzeniu generalnego remontu remontu powierzch
nia filii wzrośnie o 30m kw. Decyzja o połączeniu filii biblio
tecznych podyktowana jest względami ekonomicznymi. 
Połączenie filii nastąpi 1.01.1998 roku.
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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 SZYSTK O  

DO BUD O W Y DOM U
►stropy prefabrykowane - dł. do 7,8m, 
►elementy ścienne (bloczki, pustaki), 
►płyty dachowe, belki nadprożowe, 
►płyty drogowe płytki chodnikowe, 
►Krawężniki, obrzeża, 

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

budowlanego, tel. (036) 73-40-526. 
Garaże prefabrykowane
•  pojedyncze, podwójne oraz kompleksy, 

o r a z
S T A R E  P R E F A B R Y K A T Y  - T A N I 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 SO kg

D łu g o ś ć  d o  7 ,8  m
Z a  p r a s z a m y  

r ó  w n  l e ż  
w  s o b o t y

Od 1 lipca w Rybniku, 
ul.Raciborska 35 czynny jest 

w poniedziałki, środy, soboty (9-13), 
p ią tk i(9-18)

GABINET AKUPUNKTURY 
I TERAPII LASEROWEJ

Leczenie: uodpornienie organizmu, 
nałogi, otyłość, cellulitis, nerwice, 

choroby alergiczne, ból krzyża, barku 
i ramienia, głowy, dyskopatie, 

neuralgie- międzyżebrowa i inne. 
Konsultacja bezpłatna

Firma Handlowo-Usługowa 
44-200 Rybnik, > 
ul. Poprzeczna 4 y '.
(b o c z n a  W o d z is ła w s k ie j ) ,  f\ 
te l. (0 -3 6 )4 2 -2 5 -4 84
SWD MATEmÓW BCZDDk/MWCł/ <7

A&fib s 1
w  mo/żczmmcĄ

Zaprasza na zakupy ' -. ¿S’ *
/  Boazerie PCV - zewnętrzne i wewnętrzne 
/  Boazerie panelowe - Kospan 
/  Kleje do glazury - Atlas, Ceresit 

- /  Pokrycia dachowe 
/  Panele podłogowe - import 
/  Kasetony i inne materiały

Własne pieniądze na wakacje - 
układanie wstążek 

dekoracyjnych. 
Wiadomość: FIRMHAIN S.P. 

335 KOK, Asnyka 9, 
35-959 Rzeszów 2

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK

teł. 42-35-323

“ POSESOR" s.c.
Rybnik, ul. 3 Maja 30, 
tel. 42-28-162 w.362 

Biuro Obsługi Nieruchomości ( 
przyjmie do obrotu grunty, 

działki, budynki, mieszkania i

Montaż paneli podłogowych,!
żaluzji pionowych, j 

cyklinowanie, tel. 42-21-0511

O g ło s z e n ia  d r o b n e

Kapitan statku, lat 44, szczupły, 
185 cm wzrostu, bardzo dobrze 

sytuowany, pozna panią od lat 33 
do 40. Listy w j. angielskim i polskim  
kierować na adres: PER ROGNMO, 

REINVEIEN 7, 8500 NARVIK - 
NORWAY 

* * *
TANIO SPRZEDAM  

suknię ślubną. Rozm. 36/38 
Tel. 42-51-232

PRACE DYPLOMOWE 
komputerem  
Tel. 7395984 

Rybnik, Gołębia 19

Zdrowie, witalność, regulacja wagi 
produktami naturalnymi 

________Tel. (032) 31-15-05________

Zatrudnimy
kolportera gazet

z własnym samochodem osobowym (126 p). 

Bliższe informacje tel. 423 80 88, 423 80 90

Zarząd Zieleni M iejskiej 
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 
Anatomopatologu w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46.

Ceny konkurencyjne

Tel. 42-28-825
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Abecadło
rzeczy śląsk ich
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W górnośląskich szkołach 
polityka germanizacyjna 

prowadzona była już od końca 
XVIII wieku. N a szczęście, z po
wodu braku środków finanso
wych, jej cele nie do końca zo
stały zrealizowane.

Górny Śląsk jako prowincja pruska, 
a później niemiecka objęta była “przy
musem szkolnym”, a głównym celem 
szkoły było wychowanie “dobrego oby
watela i Niemca”. Jednak od samego po
czątku władze niemieckie miały proble
my z wprowadzaniem planów germani- 
zacyji w życie. W 1754 roku pruski mi
nister do spraw Śląska nakazał zatrudnia
nie nauczycieli władających językiem 
niemieckim, stąd w miastach nauczycie
lami zostawali przeważnie Niemcy lub 
zgermanizowani Czesi. Ci jednak, nie 
znając języka polskiego, nie potrafili 
porozumieć się z dziećmi, co natychmiast 
pow odow ało  spadek  frekw encji na 
lekcjach oraz niechęć rodziców i władz 
gminy do nauczycieli. Z czasem władze 
pruskie wykształciły grupę nauczycieli 
Ślązaków, którzy znali oba języki. W ten 
sposób w drugiej połowie XIX wieku 
zniem czanie poprzez szkołę zaczęło 
funkcjonować, wyłącznie jednak w mia
stach. Wieś natomiast pozostawała pol
ska, choć oczywiście teoretycznie tam 
również prowadzono politykę germani- 
zacyjną. W praktyce jednak nauczyciel 
wiejski był biedny jak “mysz kościelna”, 
a czasami nawet przymierał głodem.
W związku z tym był zdany na “daniny” 
władz gminy i rodziców uczniów. W tej 
sytuacji nie mógł sobie pozwolić na 
wchodzenie w konflikty, gdyż mogły one 
jeszcze bardziej pogorszyć jego finanso
wą sytuację. Nauczyciele pozornie więc 
tylko realizowali niemieckie programy 
szkolne, ucząc trochę liczyć i czytać w 
tym języku. Reszta zaś zajęć odbywała 
się po polsku: nauka religii i zajęcia prak-

Nieudana
germanizacja

tyczne np. śpiewanie. W czasie kontroli 
niemieckich kuratorów wystarczyło, że 
cała klasa wyrecytowała, często bez zro
zum ien ia , n iem iecką  m odlitw ę, 
wypowiedziała w tym języku kilka wy
razów i liczb... Niemieckie władze szkol
ne akceptowały 
bowiem “stano
wy charakter na
u czan ia” . Z n a
czyło  to, że 
dziecko miało się 
tak długo uczyć 
w szkole, aż zdo
będzie wiadomo
ści konieczne dla 
swego stanu, w 
tym  przypadku 
stanu chłopskie
go. W praktyce 
oznaczało to, że 
chłopskie dzieci 
ze szkoły nie wy- 
nosiły  p raw ie 
niczego, obojętne 
czy to minimum 
w iedzy było 
podaw ane po 
polsku, czy po 
niemiecku. Tylko bardzo nieliczni śląscy 
wieśniacy opuszczali szkołę ze średnią 
znajomością języka niemieckiego.

Dla lepszego przedstawienia mizerii 
wiejskiej szkoły na Górnym Śląsku, zaj
rzyjmy do dawnej kroniki szkoły w Orze- 
powicach, dzisiaj dzielnicy Rybnika. (...) 
Pierwszym nauczycielem byl Henryk Szu- 
man (ok. 1777 roku) zwany przez oko
licznych “szulmajstrym Dobrze on pi
sać nie umiał, a czytania uczył z wyboru 
modlitw i pieśni religijnych. Innych ksią
żek w szkole nie było. Cała zapłata za 
naukę to było żyto, jakie od rodziców 
otrzymywał. Podstawą zaśjego utrzyma
nia było szycie butów i warzenie piwa. 
(...) Następnym nauczycielem w latach 
1789-1800 był Ulman. (...) Nauczyciel ten

był niepiśmienny (!). Znał się tylko na 
sztrykowaniu, z czego się utrzymywał. Za 
naukę dostawał dobrowolną daninę od 
mieszkańców (...) W 1814 roku nauczy
cielem został Mais, który tak opisuje swój 
los: (...) Musiałem bardzo biednie żyć, a 

czasami nawet 
głodować. Wi
dząc moje 
trudne położe
nie niewiasty z 
tej miejscowo
ści zaczęły  
mnie wspoma
gać, p rzyn o 
sząc mi mleka, 
masła i jaj. Z  
biegiem czasu 
nauczyłem się 
grać na 
skrzypcach, co 
pociągnęło tu
tejszą młodzież 
do tow arzy
stwa, w którym 
śpiewano róż
ne pieśni. 
Przygrywałem 
też do tańca. 

Spodobało się to młodym chłopcom i nie
wiastom, którzy mnie za to obdarowywa
li żywnością. Od tej pory nie miałem 
żadnej biedy (...) Następnym nauczycie
lem do 1842 roku został Wincenty Frank. 
(...) Nie znał dobrze języka polskiego. 
Pierwsze 10 lat pracy nauczyciel ten nie 
miał powodzenia wśród ludności, ale jak 
się nauczył po polsku został dobrym nau
czycielem. Gdy jednak założył rodzinę, to 
z pensji nie mógł jej utrzymać. Sprzeda
wał szkolne meble, kradł drzewo z lasu. 
Dorabiał też jako pisarz gminny.

Z  tej niedoli zaczął pić nałogowo alko
hol. Często pijany leżał w rowie i wóz
kiem go do domu przywożono. Franke był 
też często pijany w szkole. Zasypiał wtedy 
w klasie i nie uczył. Człowiek ten zanied-

Tel. 42-28-825
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bał też własną rodzinę. Jego żona 
chodziła na żebry do Raciborza. (...) 
Pierwszym wykształconym nauczycie
lem w Orzepowicach był w latach 1842- 
1868 Jan Koczy. Tak opisuje on swoją 
szkołę gdy zaczynał pracować: (...) Okna 
pozatykane były papierem, drzwi częścio
wo bez zamków, a pomieszczenia z 
porąbaną na opał podłogą. Za piecem był 
krowski obornik. Czułem się jak w jaskini 
rozbójników. Człowiek ten okazał się 
wyjątkowo dobrym nauczycielem, ale by 
utrzymać żonę i ośmioro dzieci musiał 
dorabiać. Uprawiał kawałek pola i ogród, 
rzeźbił, malował krzyże i drogowskazy, 
leczył ludzi, a głównie nastawiał złamane 
kości i wyrywał zęby. Człowiek ten był 
bardzo zaradny, ale z nadm iaru  
koniecznego dodatkowego dorabiania do 
nauczycielskiej pensji, zaniedbyw ał 
swoje szkolne obowiązki. Można więc 
zaryzykować wniosek, że to bieda była 
jednym  z pow odów  nieudanej 
germanizacji.

Marek Szołtysek

Stosunkowo dobrze przedstawiał się stan 
lecznictwa rybnickiego. Lekarze rybniccy mieli 
swój udział nie tylko w zaspakajaniu potrzeb 
zdrowotnych, ale również od wielu lat należeli 
do awangardy życia społeczno-politycznego 
Rybnika i okolicy.

Część lekarzy prowądziła prywatne prakty
ki. Z ich usług korzy- \ 
stali przeważnie nie-
ubezpieczeni, bar
dziej zamożni m ie
szkańcy. Większość 
obywate li m iasta 
należała do Kas Cho
rych zakładowych lub 
ogólnodostępnych. 
Podlegały one Spół
kom Brackim stano
wiącym społeczne in
stytucje ubezpieczeń 
socja lnych w po
s z c z e g ó l n y c h

Rada i Zarząd Miasta 
1922-1939

się rozwija
część II

Badacz przejawów kultury obyczajo- 
wo-obrzędowej poszukuje do celów na
ukowych informacji na temat tradycyjnej 
kuchni ślqskiej: nazw potraw, napojów i 
przetworów, receptur i technik przygoto
wywania potraw obrzędowych, jadła 
codziennego i świątecznego, zwyczajów 
żywieniowych.

Kontakt: redakcja "Gazety Rybnickiej", 
tel. 42-288-25.

zawodach. Kasy Chorych miały bardzo dobrze 
wyposażony szpital ogólny. Szpital komunal
ny był znacznie skromniejszy. Bezrobotni mo
gli korzystać z usług Biura Opieki Lekarskiej 
nad Bezrobotnymi zorganizowany przez 
dyrekcję Spółki Brackiej. Jeśli nie liczyć szpi
tala psychiatrycznego utrzymywanego z 
budżetu wojewódzkiego, to placówki opieki 
specjalistycznej właściwie nie istniały. Najbliż
sze znajdowały się w Katowicach, Cieszynie 
lub Bielsku. Miasto utrzymywało również 
niewielkie schronisko dla ludzi ubogich, 
pozbawionych opieki oraz sierociniec. Stosun
kowo słabo rozwinięta była działalność sporto
wa i rekreacyjna. Szczególnie dotkliwy był brak 
obiektów sportowych. Stadion miejski budowa
ny przez wiele lat nie doczekał się otwarcia i 
nie został ukończony przed wybuchem II wojny 
światowej.

W okresie międzywojennym Rybnik pozostał 
ośrodkiem małomiasteczkowym egzystującym 
na obrzeżach II Rzeczypospolitej. Wynikało to

Godały ptoki 
Z rynkowyj latami
Ptok piyrszy

Co sie w Rynku wyrobiało!
Fol zespołów tańcowało 
A potym wszyscy rzykali 
I Matko Bosko witali!

Ptok drugi
Tak to są ludzie do tańca 

Dobrzy i do różańca 
Ptok trzeci

Na chwolynie ludzi pora 
Bydzie lepszo po wyborach!

/fra-szoł-ka/
wmm

zarówno z liczebności ludności, struktury za
wodowej jak i możliwości finansowych miasta. 
Większość mieszkańców trudniła się rzemio
słem, handlem, pracą w administracji państwo
wej, samorządowej i gospodarczej oraz w prze
myśle. Najliczniejszą grupą zawodową Rybni
ka byli robotnicy, co w dużej mierze było wyni

kiem przyłączenia w 
1931 roku do Rybnika 
przem ysłowej osady 
Paruszowca z
zakładam i hutniczo- 
emalierskimi “Silesia” . 
Cechą charakterystycz
ną była dwuzawodo- 
wość obywateli. Często 
łączyli oni pracę w prze
myśle z prowadzeniem 
niedużego gospodar
stwa rolnego. Struktura 
zatrudnienia podlegała 
jednak znacznym zmia

nom w zależności od wahań koniunktury go
spodarczej. Wszystkie dziedziny działalności 
gospodarczej borykały się z wieloma trudno
ściami związanymi z brakiem dopływu kapita
łu, niedoinwestowaniem, ograniczonym zbytem 
itp. Dlatego wszyscy z trudem utrzymywali się 
na powierzchni, balansując często na granicy 
opłacalności produkcji. Bankructwa były co
dziennością. Szkolnictwo i służba zdrowia bo
rykały się ciągle z trudnościami finansowymi. 
Zbyt mały budżet miasta nie pozwalał na ak
tywną działalność inwestycyjną wspomagają
cą przedsięwzięcia gospodarcze włodarzy mia
sta. Okoliczności te powodowały, że postęp w 
przemyśle i handlu był niewielki, niewielu przed
siębiorców stać było na udoskonalenie swych 
warsztatów i sklepów, wprowadzić mechaniza
cję. Jeśli tworzono spółki, to były one nieliczne 
i małe. Powoływanie organizacji cechowych 
oraz stowarzyszeń przemysłowców i rzemie
ślników nie przyniosły poprawy sytuacji. Nie do
szło więc do przezwyciężenia rozproszenia 
kapitałów i reorganizacji oraz wzrostu produk
cji. Stosunki własnościowe uległy po 1922 
roku znacznym zmianom. Po ustaleniu granic 
większość Niemców w pośpiechu przeniosła 
się do Rzeszy, sprzedając swe warsztaty, 
sklepy i przedsiębiorstwa, często po niskich 
cenach, obywatelom polskim. W rękach nie
mieckich pozostały jednak największe przed
siębiorstwa okręgu rybnickiego, przede wszy
stkim kopalnie węgla.

Powrót do Macierzy Rybnika po wielowie
kowym okresie niewoli narodowej spowodo
wał, że obywatele mogli pełniej uczestniczyć 
w sprawach życia publicznego, rozwijać dzia
łalność gospodarczą i polityczną. Duże oży
wienie wiązało się też z napływem do miasta 
Polaków przybyłych z innej części kraju, w 
szczególności zaś nauczycieli i urzędników. 
Rodziło to wprawdzie animozje, a nawet kon
flikty, lecz ostatecznie przyczyniało się do 
przeobrażenia miejscowego modelu życia 
społeczno-politycznego.

c.d.n.
Dariusz Prus
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W uroczystości wzięli udział: 
Czesława i Bolesław Bednar- 
kowie, Maria i Pius Buszkowie, 
Justyna i J ó ze f C h łapkow ie , 
A n iela  i J ó z e f  F ilec, Wanda 
i E d w a rd  G o łą b k o w ie , L u 
dw ika i Eugeniusz Jakóbczyko- 
wie, Augustyna i Joachim Jur
czykowie, Zofia i Eryk Konsko
wie, Anna i Jan Maszczykowie, 
A gnieszka i E m il M ichalscy, 
B erta  i Teodor M ro żk o w ie , 
Małgorzata i Franciszek Nogły, 
Natalia i Stanisław  Paw laso
wie, Berta i Nikodem Przelio
rzowie, Łucja i Franciszek So- 
bikowie, Anna i Ernestyn Wie- 
czorkow ie, S tefan ia  i P aw eł 
Zdebelowie, a takie Maria Sob
czyk i A do lf Holisz, których to
w arzysze życia  nie doczekali 
uroczystości.

Tradycyjnie czas spotkania umilili muzyką 
i śpiewem Anna i Jerzy Przeliorzowie.

Wszystkim parom życzymy dalszych 
lat w szczęściu i zdrowiu.

- Na medalu, który Prezydent RP przyznaje obchodzącym Złote Gody parom mał
żeńskim widnieje róża z kolcami, symbol codziennego życia, które jest trochę dobre, 
trochę złe. Serdecznie gratuluję Wam tylu przeżytych wspólnie lat, życzę też zdrowia 
i pomyślności na dalsze - powiedział wiceprezydent Jerzy Kogut na uroczystości, 
jaka miała miejsce w sali im. Wł. Webera rybnickiego magistratu.

Na jubileuszowej uroczystości w Urzędzie Miasta:
Anna i Ernestyn Wieczorkowie (z lewej) oraz Agnieszka i Emil Michalscy.

Zdj.: W. Łękawski
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zespół dał kilkanaście koncertów w pięk
nym teatrze w Puebli oraz w oddalonych 
nieraz o kilka godzin jazdy autokarem m ia
stach i m iasteczkach. Na tle dość m onoton
nych występów zespołów z Francji i G re
cji, bardzo zróżnicowany program  “Przy
gody”, szybkie zmiany strojów oraz tem pa 
i charakteru tańców, robiły dobre wrażenie. 
Nawiązane kontakty z innymi zespołami za
owocują, być może, kolejnym i “spotkania
mi z folklorem ” w innej części świata.

Przy okazji każdego zagranicznego w y
jazdu nagrodą za pot wylany na festiw alo
wej scenie jest m ożliwość zw iedzenia kra
ju , w którym  się gości. Podobnie było w 
M eksyku. Plaże Acapulco, “srebrne” m ia
steczko Taxco, słynące onyksam i Tecali, 
Tlaxcala z freskami przedstaw iającym i h i
storię M eksyku, wulkan Popocatepetl zna
ny ze sfilmowanej powieści “Pod w ulka
nem ” M alcolma Lowry’ego, piramidy Słoń
ca i Księżyca w Teotihuacan nieopodal mia
sta M eksyk czy w reszcie urokliw e m ia
steczka o intrygujących nazwach - Cholu- 
la, Apizaco, Tulancingo, Acatlan - to m iej

sca i nazwy pobudzające wyobraźnię. Trzy
dziestka  “przygodow ców ” zobaczy ła  to 
w szystko na w łasne oczy. M ieszkając zaś i 
stołując się u meksykańskich rodzin miała 
okazję  poznać ich  życie od podszew ki. 
M ożna więc było zweryfikować potoczne 
sądy o tym kraju i m entalności jego mie
szkańców. A zatem: kuchnia m eksykańska 
jes t naprawdę ostra, kaktusy wysokie, som
brera ogrom ne, muzyka m ariacki gorąca, a 
słowo maniana czyli ju tro  - w pow szech
nym użyciu. D opiero w M eksyku można 
zrozumieć pojęcie względności czasu, który 
jest tu rozciągliwy jak  guma, a przysłow io
we pięć m inut może trwać parę dobrych 
godzin. Jest to może trochę niew ygodne 
jeśli idzie o organizację dużej, m iędzyna
rodowej imprezy, nie dla gospodarzy je d 
nak, a dla gości... Poniew aż “Przygoda” 
była w M eksyku nie po raz pierwszy, byli
śmy na to przygotow ani. Ale praw dą też 
jes t, że M eksykanie są bardzo serdeczni, 
życzliw i i uśmiechnięci, zatem Sylvia, Omar, 
Betty, Lidia, Victor, Nallely, Rebeca, Aman
da, Emanuel, Letitia, Jose-Luis, Jorge, Marco, 
Gloria, Hektor i wielu innych poznanych tam 
przyjaciół pozostanie długo w naszej pamięci.

Wiesława Różańska 
W artykule autorka wykorzystała 

fragmenty monografii zespołu 
"Przygoda” we własnym opracowaniu.

Zdj.: M.Szołtysek

P la có w ka  P ra cy  P o za szko ln e j - Z e 
s p ó ł “P rzyg o d a ” d z ię ku je  za  po m o c  
i w k ła d  f in a n s o w y  w  o rg a n iza c ję  ju b ile 
uszu  ze sp o łu  “ P rzyg o d a ” o ra z  II M ię 
d z y n a ro d o w e g o  F e s t iw a lu  F o lk lo ru  
“ P rzyg o d a  ’97 ": U rzę do w i M ia s ta  R yb 
n ika , R y b n ic k ie m u  C e n tru m  K u ltu ry , 
“G a ze c ie  R y b n ic k ie j” , e le k tro w n i “ R yb 
n ik ” o ra z  firm o m : E n e rg o -ln w e s t, “Bo- 
rex” , E u ro transgó r, Z a k ła d  W ie lo b ra n 
żo w y  “O rk a ” , “K o lb u d ” , “ N u k lid ” , “ Pu- 
m a rt” , H u rto w n ia  “W o jc ie c h ” , “ N o rd ” , 
“A kse l” , a  ta kże  o so b om  p ryw a tnym : D. 
M a ło lepszy , T. L e w ick ie m u , I. C ichy, T. 
Tom si i ro d z ico m  z rze szo n ym  w  S to 
w a rzysze n iu  M iło śn ikó w  K u ltu ry  L u d o 
w e j “P rzyg o d a ” .

Tel. 4 2 - 2 8 - 8 2 ^
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Istnieje niepotwierdzona hipoteza o prasło
wiańskich korzeniach Żor. Mówi ona, że na
zwa tego miasta pochodzi od słowa “żal”, 
którym prasłowianie określali palenie zwłok 
zmarłych i ogólnie kult ognia. Natomiast histo
ria nazwy “Żory” jest o wiele prostsza do wyja
śnienia. Pochodzi od słowa “żar”, które ozna
czało miejsce wypalone. Dawniej bowiem 
ludzie przygotowywali ziemię pod uprawę przez 
wypalanie lasów. Tę właśnie etymologię nazwy 
dzisiejszych Żor potwierdza zapis z 1258 roku. 
Jest to dokument fundacyjny klasztoru cyster
sów w Rudach, do majątku którego należała 
wtedy wieś “Żary”. Dokument ten nie określa 
jednak czasu powstania osady. Z braku innych 
historycznych źródeł możemy jedynie przypu
szczać, że żorska osada powstała w XI lub naj
później w XII wieku. Skoro już jesteśmy przy 
nazwie miasta, to wypada jeszcze wymienić 
przeróżne formy zapisu słowa “Żory” na prze
strzeni wieków: Zar, Sari, Zarowia, Zarow, Szor, 
Zoraw, Zora, Sora, Sorau czy Sohrau. Ta różno
rodność nazw wypływała z trudności zapisania 
słowa “Żory” w języku łacińskim, czeskim czy 
niemieckim.

Najważniejszym wydarzeniem dotyczącym 
średniowiecznych Żor było wystawienie doku
mentu przez księcia opolsko-raciborskiego Wła
dysława. Wydarzenie miało miejsce na racibor
skim zamku w dniu św. Macieja czyli 24 lub 25

Żory obchodziły 725-lecie istnienia!

po
lutego 1272 roku. Książę w obecności swych 
możnych: Stoigniewa, Wibesława, kasztelana 
bytomskiego Jana , Jaśka z Błotnicy, Debita i 
Stefana, wydał dokument w którym nadawał ry-

Żorski rynek jest większy od rybnickiego, a wrażenie to pogłębiają 
niewysokie rynkowe kamienice. W jego panoramie brakuje dawnego 
ratusza, który uległ zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej

Żory należą do nie
licznych górnoślą
skich miast, które 
zachowały owalny 
układ urbanistycz
ny. Najlepiej 
dawne kształty 
miasta przedstawia 
rycina z 1766 roku.

1 0  «gn
wzdłuż ul. Poprzecznej i św. Jadwigi.
W  centrum  R ybnika przy ul. Wysokiej 
Zakład Gazowniczy w Świerklanach ułożył 
chodnik po wykonaniu podłączeń gazowych. 
N ow ą naw ierzchnię o trzym ała droga do 
cmentarza komunalnego w Boguszowicach.

W  tegorocznych planach W ydział Dróg 
UM  przew iduje w ykonanie 700 m etrów  
chodnika przy ul. Edukacji Narodowej w 
G o le jo w ie , 6 0 0  m e tró w  w z d łu ż  
ul. Zagłoby w Niedobczycach. U lica Pod 
Wałem /Paruszow iec/ otrzym a kanalizację 
ściekową i naw ierzchnię z kształtki bruko
wej. Zostanie opracow ana dokum entacja 
nowego pasażu, który przez drew nianą 
kładkę nad N acyną połączy ul. Kościelną

z p a rk in g iem  przy  ul. D w orek . T rw ają 
p rzygo tow an ia  do p rze targu  na do k o ń 
czenie po łączen ia  ul. Stawowej 
i Przemysłowej, gdzie m a powstać jezdnia 
i trasa spacerow a w kom ponow ana w zie
lone nadbrzeża rzeki Rudy.

Do 20 sierpnia br. dzielnice otrzym ały 
praw ie 550 tysięcy sztuk elem entów  do 
budow y dróg: betonitów, trylinki i wodo- 
ścieków, a potrzeby są znacznie większe.

N a uwagę zasługuje dobra koordynacja 
prac pom iędzy W ydziałem  Dróg UM  a in
stytucjami, które - wykonując prace ziemne 
na terenie miasta - zostawiają po sobie nowe 
chodniki. Tak działają rybnicka Telewizja 
K ablow a, T elekom unikacja oraz Zakład  
G azow niczy w Świerklanach.

G. Walczak

cerzowi Chwaliszowi wieś Ściernie koło Pszczy
ny w zamian za wieś Żory. Z dokumentu wyni
ka więc wyraźnie, że 1272 roku Żory były 
jeszcze wsią. Oczywiście można go interpreto

wać w ten sposób, że 
nabycie przez księcia 
wsi Żory na szlaku 
handlowym z Krako
wa do R aciborza / 
przez Rybnik/ było 
pierwszym krokiem w 
kierunku nadania Żo
rom praw miejskich. 
A ponieważ nie za
chowały się dawne 
dokumenty mówiące 
dokładnie kiedy Żory 
stały się miastem, rok 
1272 uznano umow
nie za rok nadania 
tem u m iastu praw 
miejskich. Ot co! (Pi
szę to nie bez żalu, że 
w Rybniku podob
nej daty założenia 

miasta skutecznie nie wykreowano!).
Stąd w tym roku żorzanie obchodzą 725-lecie 

istnienia swego miasta. Uroczystości takie dają 
współcześnie możliwość promowania miasta, 
uczą lokalnej historii, mobilizują władze do 
upiększania miasta czy wreszcie ułatwiają pro
cesy integracyjne wśród mieszkańców, co w 
skomplikowanej strukturze demograficznej Żor 
nie jest bez znaczenia.

Główne uroczystości przypadły na sobotę 30 
sierpnia br. Wziął w nich udział m.in. Wojewo
da Katowicki Eugeniusz Ciszak, który wręczył 
prezydentowi Żor Zygmuntowi Łukaszczy
kowi honorową złotą odznakę “Zasłużony dla 
Województwa Katowickiego ” przyznaną miasta 
Uroczystości zaszczycił również abp Damian 
Zimoń. Na obchody jubileuszu zaproszono też 
przedstawicieli władz samorządowych ościen
nych miast i gmin. W imieniu rybniczan gratu
lacje żorzanom złożyli przewodnicząca Rady 
Miasta Urszula Szynol oraz wiceprezydent Mi
chał Śmigielski.

Po części oficjalnej w kościele św. Stanisława 
w Żorach odbył się uroczysty koncert, następ
nie pasowanie “króla kurkowego”, był olbrzymi 
jubileuszowy tort oraz konkursu “Co wiesz o 
Żorach ”. Niestety, z powodu ulewnego deszczu 
odwołano korowód historyczny który miał 
przejść ulicami miasta. W niedzielę 31 sierpnia 
uroczystości trwały nadal. Na Rynku odbył się 
pokaz walk historycznych i liczne koncerty za
kończone koło północy pokazem sztucznych 

|  ogni. /szoł/
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GOLEJÓW

W
edług starej legendy, po
lujący w okolicach Ryb
nika jeden z książąt śląskich miał 

odnaleźć w koszyku porzucone
go chłopczyka. Dziecko było na
gie, więc książę kazał je ubrać, 
nakarmić i wychować na swym 
dworze. Po latach zaś, chłopak 
przezwany “Golejem” czyli “go
lasem”, został pasowany na ryce
rza i nadano mu ziemię w miej
scu, w którym go znaleziono. 
Tak miała powstać wieś, którą od 
imienia swego pana nazwano “Go- 
lejowem”.

Rzeczywistość była pewnie o wiele bar
dziej prozaiczna. Początki tej miejscowości 
są mało znane. Na podstawie ogólnych da
nych o powstaniu innych wsi w okolicach 
Rybnika, można wnioskować, że w XIII wie
ku golejowska osada już istniała. Dodatkowo

wiemy, że Golejów należał do dobór kościel
nych kolegiaty św. Krzyża w Opolu. Nie 
wiemy jednak od jak  dawna, kolegiata bo
wiem powstała w połowie XIII wieku, ale za
chowane dokumenty mówiące nam o przy

należności do niej Gołej owa pochodzą dopie
ro  z X V I w ieku . N a to m iast n a js ta rsza  
wzmianka o Golejowie pochodzi z 1408 roku. 
Jest to dokument, na mocy którego pan na 
G o le jow ie  S zczepan  K ro b ica  w ynają ł 
golejowski staw rudzkim cystersom.

Golejów był usytuowany na trakcie z Ryb
nika do Gliwic. Warto jednak podkreślić, że 
ówczesna ulica Gliwicka biegła nieco bardziej 
na wschód niż dzisiaj, poprzez tzw. “gęsi 
rynek” , gdzie dzisiaj przecinają się ulice 
Książenicka i Wiosny Ludów. Tam też u stóp 
“G óry G rzy b ó w k i” leża ło  h is to ry czn e  
centrum Golejowa.

Na przestrzeni wieków Golejów jako do
bra rycerskie był kolejno w posiadaniu wie
lu właścicieli. Trzecim z nich, po kolegiacie 
św. Krzyża i Szczepanie Krobicy, był Feliks 
Wielopolski z Wielopola, o którym wiemy 
jedynie, że w 1543 roku sprzedał Golejów 
Zygmuntowi Wyskotce, dworzaninowi księ
cia raciborskiego. Następnym

B3P

Charakterystycznym elementem golejowskiej 
panoramy jest kościół z czerwonym dachem
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“Golejowski zomek” czyli siedziba panów na Golejowie. 
Budynek z około 1850 roku zostanie rozebrany jeszcze tej jesieni

panem na Golejowie, w drugiej połowie XVI 
wieku został Sambor Ziemecki, a po nim dobra 
odziedziczyła jego córka Anna. Po niej właści
cielką wsi została córka Anny - Felicjana. W 
połowie XVD wieku miejscowość przeszła w ręce 
von Trachów (Drachów), którzy po około stu 
latach w 1724 roku sprzedali wieś hrabiemu Ka
rolowi Węgierskiemu z Rybnika. W rękach rodu 
Węgierskich Golejów przebywa do 1788 roku, 
kiedy wykupuje go wraz z tzw. “państwem 
rybnickim” (Rybnik i dwie okoliczne wsie) król 
pruski Fryderyk Wilhelm H  Na początku XIX 
wieku, w trudnych latach po okresie wojen na
poleońskich, rząd pruski dla zapełnienia kasy 
państwowej zaczyna sprzedawać niektóre swe 
włości. W taki sposób w Golejowie bogatsi chłopi 
mogli kupić sobie własne działki. Jednak najwięk
szym majątkiem we wsi pozostał golejowski

folwark, to jest gospodarstwo i dom czyli “zo
mek” dawnych panów tej miejscowości. W la
tach 1848-1870 golejowski folwark znajdował 
się w posiadaniu rodziny Langerów. Po nim zaś 
kupił go ziemianin Szmidt, który doprowadził 
majątek do miny, więc za długi w 1910 roku wło
ści te przejął Polski Bank Parcelacyjny z Byto
mia. Ostatnim właścicielem folwarku był Jan Pa- 
protny. Kupił on golejowski majątek w 1920 roku, 
zaś po jego śmierci w 1935 roku podzielono go 
między spadkobierców.

Podstawowym źródłem utrzymania dawnych

mieszkańców Golejowa 
było rolnictwo, ale hodo
wano też ryby w stawach 
i produkowano żelazo w 
kuźniach. Niektórzy ku
źnicy już w XVIII wieku 
pracowali na pobliskim 
terenie dzisiejszej Ryb
nickiej Kuźni. Natomiast 
jeden piec kuźniczy miał 
też być w samym Gole
jowie. We wsi był rów
nież młyn wodny. Pod 
koniec XVIII wieku Go
lejów liczył już około 230 
mieszkańców (Rybnik li
czył ich wtedy 1246) i 
pewnie to zdecydowało, że w 1788 roku powsta
ła tam szkoła dla dzieci z okolicznych wsi. Wy
darzenie to dodało miejscowości prestiżu, mie

szkańcy jednak na tym nie poprze
stali i myśleli o własnym kościele 
parafialnym, dotąd bowiem Gole
jów należał do jedynej rybnickiej 
parafii pw. Matki Boskiej Bole
snej. Bardzo poważne działania na 
rzecz tego przedsięwzięcia podję
to w 1866 roku. Biskup wrocław
ski nie wyraził jednak zgody, a cała 
sprawa skończyła się jedynie bu
dową kaplicy pw. św. Jana Nepo
mucena, która powstała około 
1870 roku na miejscu zburzonego 
młyna wodnego.

Na przełomie XIX i XX wieku, 
pomimo germanizacji, w śród 
mieszkańców Golejowapanował 
polski duch. Zaświadcza o tym 
spis ludności z 1919 roku, który 
wykazał, że po niemiecku mówi 
jedynie 3 procent ludności. Aktyw
nie też mieszkańcy Golejowa po
pierali Powstania Śląskie, zaś w 
czasie Plebiscytu w 87 proc. gło
sowali za Polską. Po tym wyda
rzeniu uroczyste przejęcie gminy 
Golejów przez władze polskie na
stąpiło 4 lipca 1922 roku. W la
tach międzywojennych najwięk
szym wydarzeniem w Golejowie 
było wybudowanie własnego ko
ścioła parafialnego pod wezwa
niem Chrystusa Króla. Dokonano 

tego w rekordowo krótkim czasie od lutego do 
sierpnia 1926 roku pod kierunkiem ks. Kaspra 
Reginka. Wprawdzie Golejów pozostał formal
nie częścią parafii rybnickiej do 1957 roku, w 
praktyce jednak już od chwili wybudowania ko
ścioła, miejscowość miała własnego księdza, 
księgi metrykalne i cmentarz.

Druga wojna światowa starym golejowianom 
kojarzy się z tamtejszym “Volksdeutschem” 
Raszką, który gorliwie współpracował z hitlerow
cami i doprowadził do aresztowania i śmierci kil
ku mieszkańców wsi. W ostatnich dniach wojny

wojska rosyjskie urządziły w Golejowie szpital 
połowy i dokonały tam wielkiego spustoszenia.

Po wojnie, w grudniu 1945 roku, zniesiono 
gminę Golejów, tworząc “odgórnie” Zbiorczą 
Gminę Wielopole, do której przyłączono Gole
jów. Natomiast w 1973 roku Golejów przyłączo
no do gminy Ochojec, by w 1977 roku przyłą
czyć go do miasta Rybnika. A zatem już 20 lat 
Golejów jest dzielnicą Rybnika.

Do najważniejszych wydarzeń ostatnich lat w 
Golejowie należy zaliczyć oddanie do użytku 
nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
1993 roku i rozbudowa szkoły podstawowej w 
1995 roku. Dzięki staraniom zasłużonego gole- 
jowskiego kronikarza i społecznika Józefa Ko- 
larczyka, w 1994 roku odnowiono tamtejszą

Zasłużony golejowski kronikarz i społecz
nik Józef Kolarczyk na tle kaplicy pw. św. 
Jana Nepomucena, którą pomógł odnowić.

kaplicę i dawną figurę św. Jana Nepomucena.

Mieszkańcy Golejowa przy budowie swego kościoła 
w 1926 roku.

t Tel. 42-28-825
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G olejów to spokojna dzielnica li
cząca około 2 tys. mieszkańców - 
mówią radny miasta Józef Ibrom 
i przewodniczący Rady Dzielnicy 
Andrzej Goldberg. - Z  jednej stro

ny żyjemy tutaj jakby na wsi, bez 
wielkomiejskiego gwaru, jednocze
śnie czujemy się rybniczanami. 
Czasami więc jak na wsi - zdarzają 
się u nas spory o przysłowiową mie
dzę, z miejskich problemów zaś co
raz bardziej uciążliwy staje się ruch 
na ulicy Gliwickiej.

Do ważniejszych zmian jakie na
stąpiły w Golejowie w ostatnich 
dwóch latach należy zaliczyć utwar
dzenie metodą gospodarczą ulic Za 
Wiaduktem, Wieżowej, Lisiej, bocz
nej G liw ickie j, W ypoczynkowej, 
Pszennej i Magnolii. Natomiast przy

pomocy służb miejskich odnowiono 
kaplicę św. Jana Nepomucena wraz 
z otoczeniem, odremontowano uli
cę Jarzębinow ą oraz założono 
punkty świetlne na ulicy Gliwickiej

od wiaduktu do skrzyżowania. Przy 
ulicy Komisji Edukacji Narodowej 
wykonano duży parking. Ważnym 
wydarzeniem dla Golejowa była 
budowa sali gimnastycznej przy 
szkole oraz wykonanie nowego 
szkolnego boiska sportowego.

Jeszcze w tym roku - zapewnia 
radny Ibrom - wykonany zostanie 
chodnik przy ulicy Komisji Edukacji 
Narodowej na odcinku od ul. Gliwic
kiej do szkoły W dalszych planach 
pozostaje wykonanie łącznika mię
dzy ulicami Gierymskiego i Lisią 
oraz zrobienie chodnika przy ulicy

Książenickiej. Czekamy na zakoń
czenie telefonizacji dzielnicy, co po
winno nastąpić w 1998 roku. Syste
matycznie też co roku zakładamy 
kilka punktów świetlnych. W dalszej 
perspektywie pozostaje problem 
poszerzenia ulicy Gliwickiej i wyko
nania tam chodników. Do rozwiąza
nia, ale to już pewnie po roku 2000, 
pozostanie nam sprawa kanalizacji 
wraz z dzielnicową oczyszczalnią 
ścieków.

Radny podkreślił również sukce
sy sportowe golejowskiej młodzie
ży: pływaków, szermierzy, a także 
w konkursach wiedzy o ruchu dro
gowym. Golejowanie mogą też być 
dumni z kościelnego chóru prowa
dzonego przez Helenę Zaik.

Materiały dotyczące dzielnicy 
Golejów zebrał, opracował 

i zdjęcia wykonał 
Marek Szołtysek

Co dzieje się w Golejowie?

Golejowsfóe ciekawostki
♦  W herbie dawnej wsi Golejów znajduje się mityczna 
bogini sprawiedliwości - Temida z wagą i mieczem. Mo
tyw ten pochodzi z XIX wieku kiedy to w Golejowie mie
ścił się sąd najniższej instancji dla okolicznych wsi. Funk
cję sędziego pełnili kolejno tamtejsi nauczyciele.
♦  Wzdłuż ulicy Wieżowej w Golejowie umieszczonych jest 
czternaście stacji drogi krzyżowej. Murowane kapliczki cią
gną się aż na szczyt “Góry Grzybówki”. Tę niezwykłą in
westycję rozpoczęto w 1931 roku, ale z braku funduszów 
nigdy jej nie ukończono. Być może dzieło to będzie kontu- 
nuowane...
♦  Kiedy w 1926 roku ukończono budowę golejow- 
skiego kościoła, na jego  wieży zaw isły dwa dzw o
ny. W iększy dzwon o m asie 1200 kg ufundow ał ów 
czesny rybnicki proboszcz Tom asz R eg inek ,stąd  
dzwon potocznie nazywano “Tom asz” , choć o fic jal
nie nazywał się “Christus Rex” . Dzwon ten w 1942 
roku hitlerow cy zrabow ali na potrzeby przem ysłu 
zbrojeniow ego. N atom iast do dnia dzisiejszego is t
nieje m niejszy dzwon “K asper” , ufundow any przez 
budow niczego kościoła ks. Kaspra Reginka, brata 
Tom asza. Dzw on o fic ja ln ie  nazyw a się “R egina

C oeli” (Królowa Nieba) i został odlany we włoskiej 
m iejscow ości Udine.
♦  Z Golejowem związanych jest wiele osób z rodziny 
Reginków. Oprócz wymienionych wyżej Tomasza i Ka
spra, mieszkał tam ich brat Jan. Natomiast architektem 
kościoła był również brat - Andrzej.
♦  Golejów został zelektryfikowany dopiero w 1948 roku. 
Do budowy transformatora wykorzystano cegłę z kapliczki 
na “Górze Grzybówce”, która uległa zniszczeniu podczas 
II wojny światowej.
♦  Dane z 1871 roku stwierdzają, że na terenie ówczesnej 
gminy Golejów mieszkało 821 ludzi. Dzieci do lat dzie
sięciu było 235, zaś z pozostałych 202 było analfabetami, 
a 348 umiało pisać i czytać.
♦  Starsi mieszkańcy Golejowa pamiętają jeszcze, jak 
wzdłuż ulicy Gliwickiej rosły wielkie czereśnie. Były one 
własnością wydziału dróg w rybnickim starostwie, a dzier
żawili je poszczególni mieszkańcy. Czereśnie te były czę
stymi przyczynami skarg i waśni. Każdego lata owoce 
kusiły okoliczne dzieci, a nawet starszych. Często fur
mani przystawali na chwilę, by z wozu sobie “poma- 
szkecić”.



Wrzesień 1997GAZETA RYBNICKA

Czy można dobrze się bawić pomimo złej 
pogody? O tym, że tak, przekonali się licz
nie przybyli na V Farski Festyn uczestni
cy.

To parafialne święto nie ma, niestety, szczę
ścia do dobrej pogody. Mimo to, co roku do 
farskiego ogrodu przy parafii pw. 
szego Serca Pana Jezusa 
w Rybniku-Boguszowi- 
cach przybywają tłumy.
Nie inaczej było i w so
botę 30 sierpnia, kiedy to 
odbywał się jubileuszo
wy, bo już piąty festyn.

W jego programie znalazły się wokalne 
występy parafialnej grupy D zieci Maryi, 
orkiestry kop. “Jankow ice” i parafialnego 
chóru Cor Jesu, a także Mirka Jendrowskie- 
go z zespołem (znakomity śląski humor i 
piosenka) oraz grupy Chrząszcze (niezapo
mniane przeboje lat 60.). Pomimo ulewnego 
deszczu pod sceną trwała wspaniała zabawa 
taneczna . W ieczorem  zam g lone  n iebo  
rozświetlił pokaz sztucznych ogni.

W tym roku konkurs na najsmaczniejszy 
kolocz z posypkom , w którym  ryw alizują 
najlepsze kucharki parafii wygrała Otylia 
Konsek. Profesjonalne jury za najpiykniyjsze 
obyjście wele chałpy uznało ogródek państwa 
Elżbiety i Lucjana Staniczków. Z kolei 
glosami festynowej publiczności oceniającej 
w ystaw ione w trak c ie  im prezy  go łęb ie  
piyrszym gotymbiorzem we wsi został Alfred 
Piecha.

Ponadto jak  co roku w farskim ogrodzie 
harcerze organizują konkursy dla dzieci oraz 
urządzają tor przeszkód. Nie zabrakło też 
współzawodnictwa straży pożarnych z Bo-

f Miasta Bogusław 
Paszenda. Warto w 
tym miejscu przy
pomnieć, że festyn 
właśnie jest jednym 
z tych działań bogu- 
szowickiej parafii, 
które skłoniło pre
zydenta Rybnika do 
przyznania w tym 
roku parafii nagro
dy za działalność 
kulturalną.

Boguszowieki Far
ski Festyn co roku 
przekonuje, że moż
liwa jest znakomita 
wspólna zabawa, je-

Pomimo ulewnego deszczu pod  sceną trwała wspaniała zabawa... szczebardziej zbliża-
Zdj.: K.Liszka k ca mieszkańców 

parafii.
stronomiczna imprezy. M ożna zjeść kiełba- Dochód z imprezy zostanie przeznaczony 
sę z grilla, barszcz z krokietem, grochówkę, na rzecz powodzian oraz na najpilniejsze po- 
kołocz oraz napić się kawy i herbaty. Przy trzeby parafii w tym m.in. na istniejącą przy 
jedzeniu pączków trzeba jednak uważać - parafii, ochronkę pw. św. Mikołaja, 
można się natknąć m.in. na schowaną w nich Krystian Dziurok
złotą biżuterię.

guszowic i Gotartowic, zakończonej zwycię
stwem zastępu z Boguszowie. Wielkim po
wodzeniem cieszyła się loteria, w której każ
dy los wygrywa. Dodatkową atrakcją jest lo
sowanie nagrody głównej festynu - w tym 
roku przypadła ona Pawłowi Skałbania.

Znakomicie przygotowana jest strona ga-

Nowością była wystawa przygotowana 
przez członków Związku Hodowców Drob
nego Inwentarza, na której zobaczyć można 
było najszlachetniejsze i najoryginalniejsze 
rasy kur, kaczek, bażantów, królików itp. 
stworzeń.

Wśród gości, którzy odwiedzili Farski Fe
styn znaleźli się 
członkini Zarządu 
Miasta Krystyna 
Stokłosa i skarbnik

mmmm mm

W szyscy spotkali się na lotnisku w 
Rybniku-Gotartowicach, a zjazd zor
ganizowała firm a Szpila M otor Max i 
Aeroklub ROW.

W paradzie, k tóra o tw ierała ofic ja l
ną część zlotu, w zięło udział ok. 500 
m otocyklistów , k tórzy na b łyszczą
cych jednośladach, od h arley ’ów, po- 
rzez simsony, W SM -ki aż do skute
rów i m otorowerów, przejechali u li
cami Rybnika. N ajstarszym  m otorem, 
który wziął udział w zlocie był BMW 
z 1934 roku, zaś najw iększą atrakcją 
festynu było losow anie m otocykla i 
skutera. Pom arańczową Yamahę Drag 
Star o w artości 24 tys. zł. w ygrała 
K atarzyna M alkiew icz, zaś n ieb ie

*F5

Prawie 700 motocyklistów z całej Polski wzięło udział w pierw
szym rybnickim Zlocie motocykli, skuterów i motorowerów, oraz

ską Yamahę Neos o wartości 7,5 tys.zł 
Tom asz P iszczek . Dla uczestników

miłośników jednośladów. Od harley’a do skutera
zlotu organizato
rzy przygotowa
li w iele konku
rencji sportowo- 
motocyklowych, 
w tym m.in. rzut 
blokiem silnika z 
wartburga, ważą
cym ok. 20 kg.

O rg a n iz a to r  
zlo tu  zapew nił, 
że w przyszłym  
roku m otocykli
ści znów  zjadą 
do Rybnika.

M.Troszka

25

Tel. 42-28-825
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Złoto M akuli
Na rozegranych w Lisich Kątach 

koło Grudziądza mistrzostwach 
Polski w akrobacji szybowcowej, 
reprezentujący barwy Aeroklubu 
Rybnik Jerzy Makula zdobył ko
lejny w swej sportowej karierze 
złoty medal.

W zawodach tych bardzo dobrze spisali 
się inni zawodnicy rybnickiego aeroklubu. 
Andrzej Tomkiewicz ukończył zawody na 
czwartym miejscu, Tadeusz Mężyk był pią
ty, szóste miejsce wywalczył Krzysztof 
Brząkalik, a na siódmym miejscu uplaso
wała się, jedyna startująca w zawodach ko
bieta, Małgorzata Margańska.

M inisiatkarze  
w  finale

Na rozegranych w Gliwicach elimina- 
cjach m akroregionu śląsk iego  do mi- 

1 strzostw Polski w minisiatkówce rybnicka 
para, Bazyli Kowalski - Olek Caliński, 

| występująca w najmłodszej kategorii wie
kowej (rocznik 1987 i młodsi) zajęła I miej- 

j sce i tym samym wywalczyła awans do 
• turnieju finałowego, który zostanie roze
grany w Zabrzu.

Radlin górą
W rozegranym na rybnickim kąpielisku 

; “Ruda” finale amatorskich mistrzostw Śląska 
w siatkówce plażowej zwyciężył duet z Radli
na Dariusz Luks- Andrzej Brzezinka. 
Pokonał on w trzysetowym pojedynku parę 
Sebastian Łyczko i Łukasz Lipa z Rybnika. 
Trzecie miejsce wywalczyli także rybniczanie 
Łukasz Majenta i Wojciech Kasperski. 
Niestety, na skutek niesprzyjającej aury, z 
czterech zaplanowanych turniejów eliminacyj
nych zdołano rozegrać tylko dwa.

ammâamamamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaamamaaaaa

Żużlowe ostatki
28 września żużlowcy RKM Roger Rybnik na własnym torze zmie

rzą się z zespołem z Ostrowa i tym samym zakończą kolejny drugoli- 
gowy sezon.

Jeszcze na półmetku rozgrywek rybniczanie mieli cień szansy na wywalczenie miejsca 
premiowanego awansem do I ligi, jednak nieco słabsza postawa drużyny w rundzie 
rewanżowej spowodowała spadek zespołu w okolice 6-7 miejsca w ligowej tabeli. 
Być może młodzi żużlowcy, którzy jeszcze rok temu bardzo rzadko pojawiali się na 
torze, w najbliższej przyszłości stanowić będą o sile rybnickiego żużla.

Z okazji Dnia Wojska Polskiego 
na strzelnicy w Paruszowcu odby
ły się zawody o puchar dowódcy 
garnizonu.
W zmaganiach wzięły udział osoby repre
zentujące bractwa kurkowe, kluby strzelec
kie i prywatne firmy.

W klasyfikacji drużynowej na piątym miej
scu uplasowała się reprezentacja M KS-u 
LOK Rybnik, a w klasyfikacji indywidual
nej czwarte miejsce zajął Adolf Siemaszkie- 
wicz - prezes Miejskiego Klubu Strzelec
kiego LOK Rybnik.

Drugie mistrzostwa okręgu
W ostatni weekend sierpnia na parkurze w Stodołach, gdzie swoją sie

dzibę ma sekcja jeździecka “Energetyka” Rybnik, po raz drugi odbyły 
się mistrzostwa okręgu katowickiego w skokach przez przeszkody. Na 
błotnistym parkurze zaprezentowało się 101 koni pod 36 zawodnikami z 
Polski południowej.

W kategorii juniorów mistrzem okręgu został Wiktor Rozpędek z Zbro
sławic. W konkursie finałowym wystąpiło dwóch rybniczan - Wiesław Piecha 
na Kajesie na skutek trzykrotnego odmówienia przez konia posłuszeństwa 
został z finału wyeliminowany, a Michał Siedłaczekna Dragonalu uplasował 
się ostatecznie na piątym miejscu. Wśród seniorów tytuł mistrzowski wywal
czył Manfred Słodczyk z Zbrosławic, a trzeci był Jan Chrzanowski z “Ener
getyka” Rybnik.

aaaaaaaaaaamam msmmmmmmmmmmmm

Pucharowe strzelanie

K oszylra rsl rijrroriząj
Aż trzy rybnickie drużyny koszykarskie reprezentować 

będą Rybnik w rozpoczynających się niebawem rozgryw
kach ligowych.

W I lidze żeńskiej występować będzie Color Cap Rybnik, 
koszykarki RMKS Partners o punkty  w alczyć będą na 
drugoligowych parkietach, a w lidze międzywojewódzkiej wy
stępować będą koszykarze MKKS-u Rybnik.

Koszykarki Color Cap Rybnik swój pierwszy mecz rozegrają 
przed własną publicznością 20 września. Mecz rozpocznie się 
o godz. 19.00, ale przed jego rozpoczęciem organizatorzy przy
gotowali dla rybnickich kibiców wiele niespodzianek. Pierwszym 
rywalem rybnickiej drużyny będzie wicemistrz Polski Fota Porta 
Gdynia. Nowym trenerem pierwszoligowej drużyny został Le
szek Marzec, w zespole, poza trzem a koszykarkami Ślęzy, 
pojawiła się Ilze Ose z Łotwy, Aukse Steponaviciute z Litwy i

Monika Wołowska-Królik z Gdyni. Z rybniczanek, które wywalczyły pierwszo
ligowy awans w zespole pozostały G. Fulbiszewska, N. Skrago, A. Grelak i G. 
Troszka.

Drugoligowy zespół RMKS-u Partners oparty jest wyłącznie na juniorkach, 
a jego trenerem jest Mirosław Orczy k. Pierwszy mecz rozegra 5 października 
w Rybniku, a rywalem rybniczanek będzie Stal Stalowa Wola.

Jedyna męska drużyna występująca w lidze międzywojewódzkiej, rozgrywki ligowe 
rozpocznie od dwóch pojedynków wyjazdowych. Pierwszy mecz przed własną publicz
nością rozegra 5 października o godz. 16.00, a rywalem będzie zespół AZS-u Opole.

Kurs dla ratowników
Oddział Rejonowy w Rybniku Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego organizuje kurs na młodszego ratownika.
Zapisy w każdą sobotę na krytej pływalni MOSiR przy ul. Powstańców w godz. od 15.“  do 

17.00 lub w siedzibie oddziału przy ul. Kościuszki 45 w poniedziałki i czwartki od 15.00 do 
18.00, tel. 42 -26599.

Tel. 42-28-825
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Wśród autorów prawidłowych rozwiązań 
krzyżówki rozlosujemy dwa bony towarowe 

wartości 50 zł każdy, ufundowane przez
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki CŹSPaK 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18.
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Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 7/8 
z hasłem "UMYSŁ LOTNY Z BYLE 

PORYWEM NIE PĘDZI" 
otrzymują: Ewa CYRAN, ul. Sportowa 10, 

Sumina, 44-295 Lyski;
Janusz GATNAR, ul. Rydułtowska 50, 

44-314 Radlin Śl.
Bony towarowe do odebrania w redakcji 

przez miesiąc od daty ogłoszenia 
nazwisk zwycięzców.

Rozwiązaniem krzyżówki je s t hasło, które 
powstanie po uporządkowaniu ponumerowa
nych liter od 1 do 26.

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

Opatrywanie rozwiązania kuponem nie jest ko
nieczne.

Sp z 0 0

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Karen Blixen OPOWIEŚCI 
OSTATNIE, Dom Wydawni
czy “Rebis”

Zbiór opowieści pisarki roz
sławionej głośną ekranizacją 
książki “Pożegnanie z Afryką ”. 

j Karen Blixen, mistrzyni m a
łej formy, udawadnia, że nie 
je s t au torką jednej książki, 
choć w sumie napisała ich nie
wiele. "Opowieści ostatnie” 
okazały się rzeczywiście literackim testamentem pi- 

jj sarki. Zetknięcie się z bohaterami Blixen to dla czy
telnika prawdziwe przeżycie...

♦ ♦ ♦
Noah Gordon MEDICUS, 
Wyd. “Książnica”

Pierwsza część trylogii o le
karskim  rodzie C ole’ów, roz
grywająca się w XI-wiecznym 
Londynie. Nakładem tego sa
m ego wydawnictwa ukazała 
się  ju ż  czę ść  d ru g a  pt. 
"Szam an". “M edicus” to: 
“...powieść o sztuce uzdrawia
nia, etyce lekarskiej, zderzeniu 

różnych kultur, obskurantyzmie i fanatyzmie, ale 
też fascynujący romans przygodowy kreujący świat, 
który czytelnika wciąga bez reszty”.

♦ ♦  ♦
ŁAZIENKA - miesięcznik 
branżowy, wyd. Pool-Media
Ósmy numer elegancko reda

gow anego p ism a będącego 
comiesięcznym kompendium | j p f  
wiedzy o wszystkim co doty
czy łazienki: od wiadomości o 
działalności firm produkują
cych akcesoria łazienkow e, 
poprzez projekty łazienek, ka
bin, brodzików do sylwetek 
projektantów, historii łaźni i artykułów o dziełach 
sztuki, której częstym  przecież elem entem  były 
“piękności w kąpieli” . Zainteresuje osoby, dla 
których łazienka jest miejscem ważnym...

♦  ♦  ♦
M EDUSA STORY - Irek 
Dreger & Mr. X

CD kompozytora, aranżera, 
producenta i wykonawcy w jed
nej osobie czyli Ireneusza Dre- 
gera. Trzynaście nastrojowych 
kompozycji nazwanych kobiecy
mi imionami, inspirowanych jest 

w większości muzyką Chopina. Polecamy jako świetną 
rzecz do stwarzania romantycznego nastroju.

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: 42-24-956, 42-24-645
Pomoc Drogowa: 42-27-569
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 42-26-599
Pogotowie Ratunkowe Kolejowe: 42-22-638
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 45-51-289
Pogotowie Zimowe: 42-21-233
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny: 42-21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE
Informacja: PKS 42-22-242, PKP 42-23-009, KM 42-27-122 
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: 905
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 926
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909
Zamawianie rozmów międzynarodowych: 901
Postój taxi: 236-60, 286-60, Radio taxi: 42-27-000
Postój taxi bagażowych: ul. Młyńska: 42-23-561
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów: 42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. Gliwicka 33)

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
'Gazecie Rybnickiej"w

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 1 zł
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M & M ę M n s t
CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ: 
wewnątrz numeru 
ogłoszenia drobne -1,6 zł/cm2 
cała strona - 840 zł
1/2 strony - 420 zł
1/4 strony - 210 zł

M W fĘ K ZZ? 
¿ o m w m m D  

TWDJąO oętDSZEN(A
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
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RABATY:
cykl 3 emisji -10% 
cykl 6 emisji -15% 
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMAX* 
Rybnik, Rynek 12a 

teł. 42-28-825
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yZastrzeg

Tel. 42-28-825

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

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: IMFOMAX 
BIURO OGŁOSZEŃ: JNFOMAX, Rybnik,
Rynek 12a, tel. 42-28-825 od 8.00 do 14.00 

;amy 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 J
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Szybko! Sprawnie! Profesjonalnie!

MOTOR TEST
A.B. Gozdek

AUTORYZOWANA STACJA 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
4 4 -2 0 3  Rybnik, ul. Ż orska 250A 

te l./fax  (0-36) 4218735

Zapraszamy do korzystania z  profesjonalnych u sług !

o Feruje:

£<ol
Sp. z o .o .

RYBNIK, UL. PODMIEJSKA 71id./fAx (056) 759 18 21 
(056) 759 18 22

Term ¡nowe dosmwy na m/ejsce. 
SySTEM A TR A kcy jN yd i RAbATÓW.

cicho, ciepło, bezpiecznie  _
okna, które  c ^ n

Biuro Informacyjno-Handlowe

tel/fax (0-36)

D O M E L  s.c.
Rybnik, ul. Żorska 10 
tel./fax 422 55 07, 422 11 84, 

422 66 16

K L I M 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. 900 - 1700 

sobota 900 - 1300



Przygoda’9 7

1. Pawie pióra ładne, pawie pióra... tancerza z Rumunii
2. Chwila zadumy najmłodszej tancerki zespołu francuskiego
3. Egri Bikaver na... głowie Węgierki
4. Słowiański wdzięk Ukrainki z Łucka...
5. i... egzotyczny Turczynki z Cypru

6. Włosi w narodowych, czerwono-zielono-białych barwach
7. Dobrze jest spojrzeć, jak to czyni młody francuski tancerz, 

na świat z góry...
8. Francuzki spod Pirenejów

Zdjęcia: Marek Szołtysek


