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NADCHODZĄ KOMISARZE?
W sejmie, za sprawą min. M a
cierewicza odbywa się kolejny
etap „wojny na górze,, /strzela
się z teczek/, a w gminie po
słowie KPN wraz z partyjną
bojówką, wkraczają niczym ko
misarze ludowi do Ratusza
i straszą swoimi poselskimi
uprawnieniami pracowników
Zarządu Miasta.
Wszystko zaś z powodu ode
brania KPN-owi i jego rybnic
kim aktywistom nielegalnych
dochodów z bezprawnie podna
jętego sklepu!! Tylko tyle i aż
tyle!! Szkoda w tej chwili czasu
na szczegóły tamtej sprawy, ale
jest ona dokładnie udokumen
towana w Zarządzie Miasta.
Byłby to jednak zbyt prozaiczny
i mało ideologiczny powód dla
podjęcia działań przez obroń
ców NIEPODLEGŁEJ. No
znalazł się dyżurny temat: te

f

teczki personalne, a na okrasę mają prawo do szperania w tecz
protokoły z przetargów oraz lis kach personalnych, nie było ni
kogo, kto mógłby ich wątpliwo
ty udzielonych koncesji.
Szanowni
przedstawiciele ści podtrzymać lub rozwiać: ani
najwyższej władzy ustawodaw w kancelarii Sejmu, ani w Sej
czej w państwie, panowie: Jaro miku Samorządowym, ani
biurze wojewody katowickie
sław Wartak i Andrzej Andrzej w
go nie było nikogo, kto mógłby
czak chronieni immunitetami jednoznacznie odpowiedzieć, co
poselskimi coraz bardziej obce zrobić z SAMOZWAŃCZYMI
sowo poczynali sobie w siedzibie LUSTRATORAMI!!
legalnych, demokratycznie wy
A wszystko to działo się tuż
branych władz gminy!
przed sesją Rady Miasta, więc
I niestety, zadziwiająca jest zamiast sprawozdania o tym,
nie tyle arogancja owych KPN- jak rzetelnie pracują nasi radni,
owskich
„komisarzy ludo zmuszona jestem pisać o tym,
wych,,, bo do tego przywykliś jak tanio i bez wysiłku można
my, a raczej bezradność prawo dziś przejść do historii robiąc
burdy w majestacie immunitetu
rządnie funkcjonujących insty poselskiego.
Relację z sesji Rady
tucji wobec jawnego przekro Miasta zamieścimy więc z ko
czenia uprawnień poselskich. nieczności w przyszłym numerze
Bo kiedy prezydent miasta, JÓ „GR,, ; jedynie na stronie 2 przy
ZEF MAKOSZ i wiceprezydent taczamy treść pierwszych trzech
JERZY KOGUT nabrali powa uchwał.
EUGENIA PLUCIK
żnych wątpliwości, czy posłowie

N o w e k o n ta k ty
z D o rste n
Od czwartku 4 czerwca
br., w północnowestfalskim
mieście DORSTEN, przez
cztery dni przebywała oś
mioosobowa grupa rybni
czan, która przebyła 2200
km, aby nawiązać kontakty
w dziedzinie wymiany mło
dzieży o zainteresowaniach
sportowych, muzycznych,
turystycznych oraz z dzie
dziny wymiany informacji.
Wizyta ta była efektem
wcześniej nawiązanych sto
sunków na szczeblu oficjal
nym. Strona niemiecka dob
rze się do niej przygotowała,
traktując spotkanie jako pierw
sze

ierpwsze z wielu następnych,
które będą stanowić podsta
wę partnerstwa
dwóch
miast: Rybnika i Dorsten.
Delegacja nie wróciła
z pustymi rękami. Ustalono
konkretne daty wspólnych
obozów młodzieżowych, za
wodów sportowych i kontak
tów między szkołami. Okreś
lono również sposoby infor
mowania się o wzajemnych
problemach naszych miast.
Będzie się to oczywiście rea
lizowało poprzez wzajemne
kontakty prasy lokalnej - na
szej i dorsteńskiej.
Szerzej na temat wizyty
i jej efektów już za tydzień,
w następnym numerze „GA
ZETY RYBNICKIEJ,,
/s z o ł/

W środę 17 czerwca br. prof. Innocenty

LIBURA kończy 91 lat! O jego pogodzie ducha
i umiejętności przystosowania się do zmian „cy
wilizacyjnych,, świadczy choćby to zdjęcie, na
którym uchwyciliśmy moment, kiedy PROFE
SO R kupuje sobie torebkę POPCORNU.
Najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu
w imieniu Czytelników składa Redakcja „Gazety
Rybnickiej,,
Foto: / s z o ł /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1
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KONCERT ROKU!

Po prostu

SUMMERTIME
- To niemożliwe, A Ż tak
przecież grać nie można, to
jest wbrew naturze - komen
tował ktoś na gorąco wtor
kowy koncert w Teatrze Zie
mi Rybnickiej. Koncert,
który miał dwu bohaterów George’a Gershwina i ADA
MA MAKOWICZA.
Koncert, który przejdzie
do historii rybnickiej sceny
i na długo pozostanie w pa
mięci miłośników obezwład
niającego talentu artysty.
A tych w Rybniku nie bra
kuje. A zresztą, jak mogłoby
być inaczej...
ADAM MAKOWICZ,
zapytany na poprzedzają
cym koncert spotkaniu
z dziennikarzami, o przewi
dywaną temperaturę przyję
cia jego muzyki w Rybniku,
odpowiedział: „...nie wiem,
zobaczymy po koncercie...,,.
A przecież wiedział... Wie

dział, że pozostawił w Ryb
niku ludzi, którzy nie są dziś
w stanie inaczej niż bardzo
osobiście odbierać jego sa
mego i tworzonej przez nie
go muzyki. Teraz, po bezpo
średnim z nim spotkaniu,
będzie ich jeszcze więcej.
Artysta nie ukrywa wpły
wu lat spędzonych w naszym
mieście na swoje artystyczne
fascynacje i wybory życiowe.
Tu, w rybnickiej szkole mu
zycznej, dojrzewał jego gust
muzyczny, tu rozpoczął nau
kę techniki gry, tu rozwijał
dany przez naturę nieprze
ciętny talent. Tu wreszcie
„zdradził,, muzykę klasycz
ną dla jazzu, a swój udział
w tej „zdradzie,, ma między
innymi Czesław GAWLIK,
,,jazzujący,, wówczas z włas
ną grupą muzyk, dziś jeden
z pomysłodawców i współ
organizator koncertu.
c. d. czytaj na 3

ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Zlot caravaningowy w Kamieniu

UCHWAŁA NR 1
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej kultury
pn. „Mała Scena Rybnicka,,
1. Utworzyć komunalną instytucję kultury o nazwie
„MAŁA SCENA RYBNICKA,, /M SR /.
„Doczekaliśmy czasów,
2. „MSR„ jest Ośrodkiem kultury, którego przedmiotem
działania jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkań w których do tego zniszczone
go przemysłową działalnoś
ców oraz wydawanie „Gazety Rybnickiej,,.
3. ,,MSR„ działa w pomieszczeniach budynku przy ul. cią człowieka regionu, na wy
Kościuszki 54, będącego w gestii Politechniki Śląskiej.
4. „MSR„ wyposaża się w składniki majątkowe będące poczynek przyjechali goście
w użytkowaniu „Małej Sceny,, oraz „Gazety Rybnickiej,,. z całej Europy„ - tymi słowa5. „MSR„ nadaje się statut stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
6. Obsługę finansowo - księgową „MSR„ prowadzi ROK
/scentralizowana księgowość miejskich jednostek kultury/.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca, po uprzed
nim ogłoszeniu jej w prasie lokalnej.

OLINGERA, szefa Europa
Rally - EDDY FRITSHA
oraz oficjalnego przedstawi
ciela Rządu RP w osobie
ministra MARKA PASZU
CHY - wiceprzewodniczące
go Komitetu Kultury Fizy
cznej, wygłoszone w kilku
językach europejskich wy
wołały prawdziwy aplauz
wśród uczestników oficjal
nej części otwarcia zlotu. At
mosfera zrobiła się ciepła

oznakowanie dojazdu i objaz
du do Kamienia było niestety,
fatalne. A wystarczyło w nie
których wypadkach poprze
stawiać istniejące już tablice,
chociażby na wylotowych
skrzyżowaniach z miasta.
Prawdziwą atrakcją dla
uczestników zlotu była gór
nicza orkiestra kopalni „Ry
mer,,, przygrywająca w mo
mencie otwierania imprezy bodajże najbardziej „obfotografw
ny

UCHWAŁA N R 2
w sprawie nadania statutów miejskim jednostkom or
ganizacyjnym kultury:
1. Nadać statuty następującym jednostkom organizacyj
nym kultury:
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Rybnicki Ośrodek Kultury,
- Muzeum.
- Dom Kultury w Boguszowicach,
- Dom Kultury w Niedobczycach.
2. Statuty stanowią załączniki od 1 do 5 niniejszej
uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w prasie
lokalnej.

Caravany wyposażone były
w najnowocześniejszy sprzęt TVSAT
Foto: W. Troszka

UCHWAŁA NR 3
w sprawie przeznaczenia budynku po żłobku nr 6 na cele
oświatowe:

mi rozpoczął swoje krótkie
powitanie uczestników Zlo
tu Caravaningu w Kamieniu
1. Uwzględniając wniosek Rejonowego Zespołu Obsługi prezydent Rybnika JÓZEF
Ekonomiczno-Finansowej Szkół w Rybniku budynek po MAKOSZ.
Grupa turystów z Księstwa
Powitanie
prezydenta
byłym żłobku nr 6 przy ul. św. Maksymiliana przeznaczyć
a także oficjalne przemówie
na cele szkolnictwa ponadpodstawowego.
i swojska. Goście uświado
2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta. nia prezesa Światowej Fede mili sobie, że po przemiesz
racji Campingu i Caravanin
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
czeniu się tak daleko na
gu /F IC C / CAMILLE
wschód, nadal znajdują się
w Europie. Pięknie przygo
Zawiadmiamy, że zebranie członków
FOTO
towany ośrodek MOSiR-u
oraz okolica jakiej się chyba
Rady Naczelnej i Zarządu Ruchu Auto
RAMZES
tu, w najbardziej uprzemys
nomii Śląska odbędzie się w dniu 22
wykonuje zdjęciałowionym regionie Polski,
czerwca br. o godz. 17.30 w Domu
kolorowe na mininie spodziewali. Piękny leś
labie najnowszej
Kultury w Mikołowie.
ny camping nad spokojnym
generacji z filmów:
jeziorkiem, zaimponował im
Ze względu na ważność omawianych
także wyposażeniem, które
KODAK, FUJI,
spraw, obecność członków obowiązko
AGFA,
go nie powstydziłby się naj
wa.
KONICA ITP.
bardziej renomowany cam
ping zachodni. W rozmowie
* najwyższa jakość, * najkrótsze terminy
z turystami niemieckimi do
* niska cena
Na miejscu sprzedaż:
wiedzieliśmy się, że komplet
S POŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE W RYBNIKU
* aparatów fotograficznych
nym dla nich zaskoczeniem,
* bardzo tanich filmów /z bezpłatnym wyOGŁASZA
i to na plus, jest stan urzą
wołaniem/
Rybnik ,ul. Mikołowska 11
dzeń sanitarnych. Dotych
/obok kościoła św.Antoniego/
W
PISY
czas Polska kojarzyła im się
Rybnik, ul. Dąbrówki 1
z przykrymi zapachami
w tych miejscach - teraz było
NA ROK SZKOLNY 19 9 2 / 9 3
znacznie lepiej.
Zjazd załóg rozpoczął się
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tały campingi z Holandii. 31
Europa Rall zgromadził
Tel. 2 3 4 /2 1 , wew . 330
przeszło 500 załóg, co daje
W KLASACH
WKLASACHNASTĘPUJĄCYCHINSTRUMENTÓW:
ul. Sosnowa 5
liczbę około 3000 uczestni
ul. Mikołowska 138 > RYBNIK
ków. Mieszały się więc przez
FORTEPIAN
Pn - sob od 8.00 do 16.00
tydzień języki i gwary z całej
AKORDEON
®HUTA SZKŁA - "KROSNO" S. A.
Europy.
Zauważyliśmy rów
GI TARA
®F-KA "KAROLINA” - JAWORZYNA
nież bardzo dużo sympaty
ORGANYELEKTRYCZNE
•F-K A PORCELANY - WAŁBRZYCH
cznych czworonogów, które
®F-KA PORCELITU - TUŁOWICE
w wielu ekipach odgrywały
Z G Ł O S Z E N IA P R Z Y J M U J E I W S Z E L K IC H
rolę maskotki. Zjechali do
IN F O R M A C J I U D Z IE LA S E K R E T A R IA T P S M
RY BN IK , ul. P IŁ S U D S K IE G O 33
nas turyści z jedenastu kra
P O N IE D Z IA Ł E K - PIĄTEK W G O D Z. 10 00 - 14 00
jów Europy i być może doje
chałoby ich jeszcze więcej, ale

SZKŁO, PORCELIT,
PORCELANA

2

Luksemburg
Foto: Cz. Goliński
bfotografowany,, obiekt zlotu.
W specjalnie ustawionym na
boisku namiocie cyrkowym
codziennie odbywały się
koncerty. Szkoda, że namiot
ten, który był wkładem or
ganizacyjnym Polskiej Fede
racji Campingu i Caravaningu, nie spełnił do końca swo
jej roli. Z niezabezpieczonej
podłogi unosiły się bowiem
tumany kurzu, wypłaszając
gości.
Ale sobota 6 czerwca
w Kamieniu kojarzyć się bę
dzie wielu ludziom nie tylko
w 31 Europa Rally. W tym
dniu, oprócz zlotu, odbywa
ły się tam dwa znaczące dla
wielu osób przyjęcia. Wesel
ne, na którym jednak miodu
nie piłem, choć na nim by
łem, państwa młodych Wio
letty Skupień z Rybnika /oj,
piękne są te Rybniczanki/
i Zygmunta Bernarda z Dor
tmundu w RFN, było rów
nież symbolem jednoczenia
się w tym dniu w Kamieniu
Europy. Drugim było przy
jęcie urodzinowe znanego
rybnickiego „cowobya,, Gena, któremu za pośrednict
wem „Gazety Rybnickiej,,
składam najserdeczniejsze
życzenia zdrowia i długich
jeszcze lat „w siodle,,.
Nie dopisała tylko pogo
da, która w myśl powiedze
nia „co chcecie to macie,,,
zmusiła zlotowiczów do sie
dzenia w campingach.
/ C . G./

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

GAZETA RYBNICKA. Ukazuje się od 17 sierpnia 1919 roku, wydawana w okresie międzywojennym przez Michała Franciszka Kwiatkowskiego, a redagowana od 1927 do 1939 przez Ignacego Knapczyka. OBECNIE: tygodnik

Na sesji w dniu 10 czerwca br. Rada Miasta podjęła
następujące uchwały:

C. d. ze str. 1
astępny, po rybnic
kim, etap szkolnych
bojów Makowicza był dosyć
krótki i zakończył się burz
liwie. Katowickie Liceum
Muzyczne wystawiło mu
świadectwo, na którym jedy
na pozytywna, a i to tylko
dostateczna, ocena widniała
z zachowania. Na podstawie
takiegoż świadectwa odwa
żył się Makowicz przenieść
do szkoły muzycznej w K ra
kowie. I byłoby to oczywiś
cie niemożliwe, gdyby nie
pozwolono
mu,
mimo
wszystko, siąść do fortepia
nu... A rzeczone niedostate
czne świadectwo ze szkoły
katowickiej było efektem
animozji między tą placów
ką, a rybnicką szkołą braci
Szafranków. Makowicz stał
się po prostu ofiarą tychże,
łagodnie mówiąc, nieporo
zumień. Tyle anegdoty.
Z Krakowem łączą się pie
rwsze sukcesy, potem już
Warszawa i gra z najlepszy
mi: Andrzejem Kurylewi
czem, Wojciechem Karola
kiem, Michałem Urbania
kiem i Urszulą Dudziak.
I rok 1978 - ziszczenie ma
rzeń w postaci parotygod
niowego zaproszenia do No
wego Jorku wystosowane
przez Johna Hammonda
z wytwórni płyt RCA, praw

N

I wreszcie Makowicz
w Rybniku. Kilka miesięcy
zabiegów, ale... udało się,
jak stwierdził prowadzący
koncert Wojciech BRO
NOWSKI dyrektor Rybni
ckiego Ośrodka Kultury
i drugi z rybnickich anima
torów przedsięwzięcia. Głów
nym

eryk anin w Paryżu,,. Jak? Na to
m
ybnRickiej pod dyrekcją Sławo A
mira CHRZANOW SKIE pytanie odpowiedział sam
GO w optymalnym zesta Adam Makowicz już po pró
wieniu, wzbogacona o sekcję bach, decydując się na wy
rytmiczną w składzie Jacek konanie w ariantu,, A„ kon
tego trudniejszego...
NIEDZIELA - bas i Kazi certu,
Potem sam Mistrz wykonał
mierz JONKISZ - perkusja, najsłynniejsze melodie Gersh
a także dyrygent, instrumen wina,
kończąc
słynnym
talista, kompozytor oraz „Summertime,,, które za
brzmiało jakby rzeczywiście
wszystkie barwy lata przedo
stały się do sali TZR. Pierw
szą część koncertu zakoń
czyła owacja na stojąco...
Drugą zaś rozpoczął Adam
Makowicz od podziękowań
za trud włożony w organiza
cję koncertu rybnickim przy
jaciołom, a także swojemu
menadżerowi Wiesławowi
Dąbrowskiemu oraz spon
sorom, wyrażając nadzieję,
że linie British Airways rów
nie bezpiecznie jak go przy
wiozły, odwiozą go z powro
tem do Nowego Jorku.
A potem zanurzyliśmy się
w „Błękitnej rapsodii,,. M a
kowicz poprzedził ją odegra
nymi solo dwoma preludia
mi - pierwsze zagrał tak, jak
życzyłby sobie tego Gersh
win, drugie, jak on sam je
czuje... Oba były popisem
wirtuozerii, a chwilami mia
ło sią wrażenie, że na for
tepianie gra nie jedna, ale co
najmniej parę osób. „Błękit
na rapsodia,, z własną ka
dencją Makowicza, która
idealnie wtopiona jest w styl
utworu, ale nadaje mu nową
jakość, brzmiąc klasycznie
i nowatorsko jednocześnie.
Wykonanie „Błękitnej rap
sodii,, spowodowało kolejną
owację na stojąco, a potem
kwiaty i podziękowanie...
Pierwszy bis, piękna ballada
z „Porgy and Bess,,, ostudzi
ła nieco rozpaloną publicz
ność, drugi był cudownym
popisem wyśmienitej techni
ki improwizacyjnej. Na ko
niec jeszcze raz fragment
„Błękitnej rapsodii,, i artysta
znika za kurtyną. Adam
Makowicz BYŁ w Rybniku.
Słuchanie
Makowicza
sprawia
wręcz
fizyczną
przy
Krzesimir Dębski prowadzi próbę...

a także rybnicki przedstawi
ciel
firmy
RENAULT
w Polsce REN - CAR, Cafe Bar „Teatralna,, i inni.
Niektóre wypowiedzi D ą
browskiego, dotyczące biu
rokratycznych
trudności
w organizacji trasy i to szcze
gólnie tu, na Śląsku, nie bar

KONCERT ROKU!

Po prostu SUMMERTIME

Przed koncertem, w studiu EF Telewizji Kablowej Adam Makowicz
odpowiadał na pytania dziennikarzy. Towarzyszli mu Wiesław Dąbrowski
i Wojciech Bronowski
Foto: Andrzej Kaczmarczyk

dprawziwego łowcy talentów.
A potem już tylko ciężka,
mordercza praca,
upór
i konsekwencja, a przede
wszystkim bezkompromiso
wość. I pozostał Makowicz
w tej mekce artystów całego
świata, mieście, które talen
tów miary Makowicza nie
wypuszcza. Nie wypuściło
również i jego.
Czasy w Polsce były wtedy
gorące, a decyzję o pozos
taniu na stałe przesądził
udział w koncercie pod has
łem „Aby Polska była Pol
ską,,. Z kraju zagrożono
odebraniem
mieszkania
i blokadą paszportu... A po
Makowicz nawet na próbie daje z siebie wszystko. W tle Jacek
tem zaczęły pojawiać się
Niedziela i Kazimierz Jonkisz
w prasie nieprzychylne re
cenzje, że Makowicz gra już G
łównym organizatorem całego bardzo mieszczą się w głowie.
tylko dla siebie, że traci pub tournee Makowicza jest Dziś, w nowych ponoć cza
liczność...
agencja PARTUS Ltd. Wie sach. Cóż, stare nawyki są
Enuncjacje te tak rozbu sława Dąbrowskiego - P jak trudne do wykorzenienia...
dziły ciekawość rodaków, że Polska, ART- wiadomo, US
Ale porzućmy rzeczywis
pierwsze po latach pojawie - skrót również łatwy do od tość i przenieśmy się w świat
nie się Makowicza w kraju, szyfrowania, stworzona spe Gershwina i jego genialnego
doprowadziło, pod naporem cjalnie dla Adama Makowi interpretatora. Z solistą wy
tłumów, do dewastacji sal cza. Imprezę sponsorowali: stąpiła orkiestra symfonicz
BRITISH
AIRWAYS, na Filharmonii Ziemi Ryb
koncertowych...
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Ostatnie przedkoncertowe ustalenia z dyrektorem filharmonii
Sławomirem Chrzanowskim

aranżer Krzesimir DĘBSKI,
który jako pierwszy w świe
cie opracował piosenki Ger
shwina na fortepian z orkies
trą symfoniczną, nobilitując
je do rangi koncertu sym
fonicznego.
W pierwszej części rybnic
ka orkiestra wykonała poe
mat symfoniczny „Amerykani

rzyjpemność, a obserwacja Mist
rza potwierdza, że jego od
czucia są podobne, bo prze
cież on się cały czas uśmie
cha do... swojej MUZYKI,
jest jej pełen i chce nam jej
przekazać jak najwięcej.
WIESŁAWA RÓŻAŃSKA
Foto: WACŁAW TROSZKA
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Kl. IVB - profil biologicznochemiczny
Beata BAJORSKA
Anna BUGAJ
Krzysztof CYRAN
Ewa DZIUK
Aleksander GATNAR
Dorota GLEŃSK
Michał GODZIEK
Danuta GOJNY
Jacek GRABIŃSKI
KI. IVa - profil podstawowy
Edyta BENISZ
Johanna BŁASZCZYK
Ewa BUCHTA
Małgorzata CHAPUŁA
Justyna CICHULSKA
Arieta DOMERECKA
Joanna FOJCIK
Kornelia GÓRNIK
Rolnad GRZYWNA
Sylwia HOJAN
Artur KARWOT
Lucyna KOŁEK
Barbara KOŹLUK
Agnieszka KRZYSZTOFORS
KA
Katarzyna KUCHARCZYK
Agnieszka KUCZERA
Karina KUCZERA
Monika MAŁEK
Małgorzata MICHALSKA
KI. IVc - profil biologicznochemiczny
Katarzyna BULLA
Danuta CHAJEC
Agnieszka CISEK
Łukasz DACIUK
Katarzyna DAŃKO
Beata DYDUCH
Gabriela FRIEBE
Katarzyna JESZKA
Agnieszka KOZŁOWSKA
Ewa KUCHCIK
Joanna KUCZERA
Iwona KULEWICZ
Małgorzata KUNAT
Małgorzata LENTY
Joanna LOKAJ
Urszula MACIOŁ
Marzena MILDNER
Izabela MISTERKIEWICZ
Leszek MOJZA
Aleksandra MOTYKA
Bożena MROWIEC
Ewa NIESŁAŃCZYK
Katarzyna NOWAKOWSKA

4

N

C

I

1 9 9 2
KL. IVD - profil podstawowy

Katarzyna OLEŚ
Szymon PAPROTNY
Sylwia PODTAWNY
Michał SZCZEPAN
Tomasz
SZEBESZCZYK
Przemysław SZYMIK
Aleksandra TAJAK
Edyta WYSKIEC
Wych.: mgr JAN IBROM

KI. IVE - profil podstawowy
Barbara BLAUT
Joanna BRYLA
Iwona COFALIK
Beata DYBAŁA
Ewa GANIEK
Ewa GŁOWACKA
Andrzej GRAJEWSKI
Beata HOWESZ
Sabina HORZELA

Piotr HENICH
Ilona HLUBEK
Anna KAŹMIERSKA
Martyna KOCJAN
Ewa KOCZTORZ
Ewa KOWAL
Ewa KOŹLIK
Krystyna MOJ
Magdalena MROCHEN
Anna PAWELEC
Izabela PELCZAR
Aleksandra PRZYBYŁEK

Wojciech RAJCHEL
Grzegorz ROLUCH
Anna SALAMON
Agnieszka SMUSZ
Agnieszka SOKOŁOWSKA
Ribana STARNAWSKA
Agnieszka SULIGOWSKA
Piotr WAWOCZNY
Hanna WOJACZEK
Mirosława WOWRA
Tomasz ZGRAJA
Wych.: mgr JOANNA
NACZYŃSKA

Iwona JANAS
Aleksandra KARWOT
Katarzyna KRYŚ
Artur K u f e l
Gabriela LAZAR
Mateusz LISZKA
Maciej MASOŃ
Bożyna M ROZEK
Urszula ODRÓBKA
Alicja OSTACHOWSKA
Izabela PIASECKA
Janusz PIERCHAŁA
Mariola PIERNACZYK
Artur POLOK
Marcin SERZYSKO
Aleksandra SIEPRAWSKA
Monika SIKORSKA
Aleksandra SOJKA
Barbara STABLA
Katarzyna STĘPIEŃ
Marek SZCZERBOWSKI
Anna TRYPUCKA
Joanna TWARDAWA
Dorotą WITKOWSKA
Beata ZARNOWSKA
Wych.: mgr MARIA GÓRA

im. Powstańców Śląskich

Jarosław BEM
Barbara BLASZCZYK
Anna BUGLA
Beata BURAK
Wacław CHROMIK
Gabriel CYRULIK
Joanna DUDA
Ewa GODZIEK
Aniela GRZEGRZÓŁKA
Artur KOZIEŁ
Przemysław
KU CH AR
CZAK
Ksymena KUCZEK
Wojtek KUKUCZKA
Adam KULA
Izabela LASZUK
Agnieszka LECH
Agnieszka LIPIEC
Margareta MAKSYMIUK
Małgorzata MANI ECKA
Katarzyna MAZUREK
Eliza MICHALAK

E

Beata ŁUCZAK
Danuta MARKOWSKA
Krzysztof MĘŻYK
Bartłomiej MICHALCZYK
Michał MOCEK
Marzena MURAWSKA
Ireneusz MYSIŃSKI
Artur PALECZNY
Anna SANECZNIK
Elżbieta SIKORSKA
Iwona SZULIK
Iwona SZYMURA
Mariusz TOMICZEK
Anna WĘGRZYK
Marzena WISTUBA
Wiesława WISTUBA
Michał WOJACZEK
Joanna PAŃCZYK
Katarzyna WILKANOWSKA
Wych.: mgr STEFAN
MICHAŁEK

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KI. IVA - profil podstawowy

W

KI. IVC - profil matematycz
no-fizyczny
Zbysław ADAMCZYK
Aleksander BIENEK
Michał BUCHALIK
Piotr BUTWIŁOWSKI
Iwona CIEŚLIK
Ewa DRAGA
Przemysław GATNAR
Wioleta IWANIUK
Anna KAŁWA
Lucyna KASPAREK
Iwona KLIMEK
Joanna LIPSA

Katarzyna BUCHTA
Renata CHWAŁOWSKA
Iwona DZIUBA
Małgorzata GARUS
Małgorzata GEMROT
Marcin GORZKOWSKI
Magdalena GROBORZ
A n n a GUDZIK
Piotr GUSTA
Barbara KALISZ
Magdalena KONIECZNA
Mirosława KORZENIO
WSKA
Anna KRUPA
Sylwia KRYWALSKA
Grażyna KUBIAK
Anna KULA
Dorota KWIATOŃ
Agnieszka ŁUKOWSKA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hanki Sawickiej_________
Grzegorz NOSIADEK
Piotr OKOŃ
Aleksandra POZNAŃSKA
Marzena RACZEK
Marcin SPISAK
Aleksandra SPYRA
Beata SPYRA
Grażyna STOKŁOSA
Jolanta SZPAKOWSKA
Elwira ŚLIWA
Aleksandra WALECKA
Adam WAWOCZNY
Halina WĄTROBA
Katarzyna WIECZOREK
Hanna ŻAK
Dorota ŻOJDŹ
Wych.: mgr MARIOLA
ZARYCHTA

KI. IVb - profil matymatyczno
- fizyczny
Jarosław BONCZEK
Marcin BORTLIK
Justyna CZERNIK
Mirosław DANECKI
Grzegorz FRONCEK
Joanna GACKA
Augustyn GROTT
Mateusz HUPERT
Marek KOSSMANN
Wojciech KRAWCZYK
Andrzej KRZYWONOS
Barbara ŁUNARZEWSKA
Witold ŁUNARZEWSKI
Michał LEŚNIAK
Marcin MADZIA

Tomasz MIKOŁAJEC
Jan MURZYN
Michał MYSZOR
Kamila PRZECZEK
Jarosław PRUSZKOWSKI
Zenon REWER
Maciej SIEMIANOWSKI
Joanna SŁOMKA
Marta STOBIŃSKA
Zygmunt STYCHNO
Mariola TKACZ
Marlena WOLNIK
Tomasz WÓJCIK
Leszek ZAJĄC
Joanna ZIMNY
Wych. mgr ANNA
BIELICA

KI. IVe - profil podstawowy
Anna BLECHERT
Aleksandra GAWLIK
Beata GAWLIK
Małgorzata HARNASZ
Joanna HYŻYK
Magdalena KIRSZA
Michał KOWALCZYK
Mirella KRAKOWCZYK
Wojciech KULA
Agata KUROWSKA
Katarzyna KUŚKA______

Katarzyna MACIOŃCZYK
Aleksandra MAJZA
Aurelia MARSZOLIK
Aleksandra MUSIOŁ
Marek NIESZPOREK
Monika OLEŚ
Sylwia ORLIK
Grzegorz OSIELSKI
Julian PARADOWSKI
Alicja PARMA
Hanna PIONTEK
Marek PODLEŚNY_______

Bogumiła PRZELIORZ
Ewa RATAJSKA
Sylwia ROBAK
Sebastian SOROKA
Aleksandra STANOSZEK
Laura SYREK
Bożena SZAFRAŃSKA
Sonia SZEWIECZEK
Barbara SZOMBARA
Ewa ŚWIERCZYŃSKA
Agnieszka WOŁOWIEC
Wych. mgr MARIUSZ
_______ WIŚNIEWSKI

Anita OLEŚ
Katarzyna PANEK
Agata PIKÓRA
Katarzyna PRZYBYŁEK
Monika SAPETA
Barbara SONTAG
Lilianna SZEWCZYK
Dariusz ŚLIWIŃSKI
Anna ZIELIŃSKA
Karina ŻYMEŁKA

KI. IVd - profil matematycznofizyczny
Marzena ADAMIEC
Iwona BILSKA
Beata CHOJNACKA
Monika EICHLER
Beata GANIEK
Iwona GLIWA
Bogusława JOPEK
Aleksander KOLORZ
Katarzyna KRUPANEK
Ewa MACIĄG
Monika MAZUR

Jarosław MURAS
Beata OWSIAK
Joanna PIEKARCZYK
Piotr PIÓRECKI
Joanna POPEK
Mirosław RÓŻEK
Katarzyna SERAFIN
Agnieszka SOBIK
Iwona SOCHA
Izabela STALMACH
Jacek STROCZYŃSKI
Ewelina TKOCZ
Beata ZYGA
Wych.: mgr EWA NOWAK

Wych.: mgr DANUTA
________ RURAŃSKA

Joanna OCHOJSKA
Marcin OŚLIZLOK
Aleksandra PIECZKA
Aneta PILIPIUK
Aleksandra ROŻEK
Monika SZPERKA
Adam TRELENBERG
Agata WALA
Magdalena WOŁOWIEC
Katarzyna ŻABKA
Magdalena MOTYKA
Wych.: mgr HENRYK
POREMBSKI
KI. IVF - profil podstawowy
Daria FOJCIK
Sylwia GMUR
Bożena GOGOLOK
Karina GREGRACKA
Bożena HONISZ
Ewa IWAN
Marzena JADOWSKA
Agnieszka JAKUBCZAK
Barbara JUROCHNIK
Ewa KNOPIK
Joanna KOĆ
Anna KOŁCZ
Ewa KONSEK
Elżbieta KOWOL
Jolanta KOZIK
Ewelina KULIK
Justyna KUŻNIK
Sabina LISZKA
Jolanta MAŃKA
Iwona MISIEWICZ
Ewa MUSIOŁ
Karina MUSIOŁ
Monika NIEBISZ
Sylwia NIERADZIK
Hanna PRADELA
Alicja RAUDNER
Beata SIKORA
Sylwia SZENDZIELORZ
Izolda ŚMIETANA
Mirosław KONIK
Beata GÓRSKA
Wych.: mgr IRMA
BUTWIŁOWSKA
KI. IVf - profil pedagogiczny
Ewa ADAMCZYK
Katarzyna BIELAK
Sylwia BOCHNIAK
Aurelia BUCHALIK
Barbara DUDZIŃSKA
Wioletta FOJCIK
Mirosława GANIEK
Monika GŁADYSZ
Ewelina HIPPMAN
Katarzyna HUF
Katarzyna JAMRO
Katarzyna JONECZEK
Marzena KAPICA
Katarzyna KASPERZEC
Beata KIRSEK
Anna KŁUDKA
Barbara KOZIELSKA
Joanna KUŚKA
Jolanta MAJCZYK
Mariola MURA
Małgorzata OCIEPKA
Marzena OLEKSY
Marzena OSTRZOŁEK
Iwona PŁACZEK
Wioletta RZEMPOWSKA
Ewelina SOBECZKO
Beata SOPICKA
Dorota SZNAJDER
Joanna SZULIK
Iwona TEINERT
Sylwia TOMASZEWSKA
Wioletta UBER
Wirginia WOJEWÓDZKA
Danuta WYCISK
Wych.: mgr MARIA
DZIEDZIC

ABSOLWENTÓW
NASTĘPNYCH
SZKÓŁ ŚREDNICH
PRZEDSTAWIMY
W NASTĘPNYCH
NUMERACH ”GR”
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„Jaskółka" nadziei
„Nikt się nie dowie
Jako smakujesz
aż się zepsujesz,,
Jan Kochanowski
Nie wiem, który ptak jest
symbolem nadziei i czy jest
taki. Chcę jednak, aby po
niższy artykuł dodał otuchy
tym wszystkim, którym cho
roba odbiera nie tylko zdro
wie, ale i nadzieję...
Zanim pojechałam do Wi
sły, przeczytałam całe hek
tary artykułów o „niekon
wencjonalnym,,
leczeniu
chorób narządów ruchu, tak
zwanym kręga rstwie. Przez
ostatnie 10 lat sporo na ten
temat napisano, przy czym
autorzy nie raczyli poinfor
mować czytelników, że me
toda ta jest oficjalnie wykła
daną dziedziną wiedzy me
dycznej, a „kręgarze,, to z re
guły lekarze z dyplomami
i specjalizacjami. Były to
czasy, w których bardziej
wierzono ludziom spoza me
dycyny oficjalnej niż wy
kształconym lekarzom, więc
dziennikarze spełniali to za
potrzebowanie.
Nie mam zamiaru docie
kać, dlaczego tak było; może
wszyscy potrzebowaliśmy
wiary w cuda? W każdym
regionie funkcjonował /ale
w pewnej aurze cudowności
i wtajemniczenia/jeden lub

dwu kręgarzy, na Śląsku
znany był /i jest/ pan Paluch
z Opola, a później zakonnice
z Raciborza. Jednak dotar
cie do nich było trudne, bo
na przykład mój lekarz
w przychodni zapytany
przeze mnie, czy wierzy
w skuteczność leczenia pana
Palucha, odrzekł mi krótko
i z humanistycznym poczu
ciem misji: „To, co pani do
lega, to tylko ziemia wyciąg
nie... A kto to taki ten Pa
luch?„ - zapytał, jednak nie
czekał na moją odpowiedź.
Koleżanka - lekarka też
uśmiechała się sceptycznie,
gdy mówiłam o tym, że jed
nak spróbuję inaczej, że chi
rurgia to ostateczność. Dla
tego wiadomość o lekarzu
stosującym tę metodę lecze
nia była tym, na co czeka
łam...
Doktor Jacek Stępień nie
spełnia jednak zapotrzebo
wania na cud, nie działa
w aurze tajemniczości, jest
najwyklejszym lekarzem neurologiem z drugim stop
niem specjalizacji; ale to co
robi, zdaniem wielu osób
z którymi rozmawiałam jest
dla nich samych czymś w ro
dzaju cudu.
No bo o tym, jak ważną
a równocześnie precyzyjną
i delikatną konstrukcją jest
ludzki kręgosłup, wie /lub
raczej powinien wiedzieć/
każdy. Niestety - przeciętne
go Polaka nie nauczono
dbać o swoją „konstrukcję
nośną,,, a jeszcze mniej wie
my o tym, jak wiele bolesnych

olesnbych dolegliwości bierze
swój początek od drobnych
nieraz urazów kręgosłupa.
I choć metoda manualne
go leczenia tych schorzeń ma
swój gruby podręcznik uni
wersytecki dra Karola Lewi
ta, a Jacek Stępień specjali
zację swoją robił pod kierun
kiem dra Antoniego Musio
ła, to jest niestety jedynym
znanym mi neurologiem sto
sującym tę metodę. Dlacze
go? I dlaczego wtedy, gdy
można pacjentowi zaoszczę
dzić całych kilogramów
ogłuszającej i zatruwającej
organizm chemii - nie kieruje
się go prosto z przychodni
do lekarzy leczących tą me
todą? O ileż zdrowsze były
by wątroby wszystkich „dys
kowców,,, ludzi udręcza
nych wszelkiego rodzaju dy
skopatiami i bólami (m. in.
migrenami), które one po
wodują.
Zagęszczenie tego typu
schorzeń jest przerażające.
Przed kilku laty, na pewnym
seminarium katowicki le
karz wojewódzki /lub jego
przedstawiciel/ oświadczył,
że według oficjalnej statys
tyki 60 procent młodzieży
szkolnej cierpi na schorzenia
kręgosłupa, ale prawda jest
jeszcze bardziej tragiczna,
bo dzieci takich jest 80 pro
cent.
Lustracja, którą zrobiłam
wśród swoich znajomych
/nie mylić z lustracją min.
Macierewicza/ jest równie
pesymistyczna - większość
osób które znam ma jakieś

Jarosław J. Szczepański/Radio Wolna Europa
- specjalnie dla Gazety Rybnickiej/

-

Warszawa

WOJNA LUSTRACYJNA
WOJNA LUSTRACYJ
NA - tak można określić to,
co wydarzyło się w polskim
parlamencie w minionym ty
godniu. Spór rozgorzał nie
tylko wokół samej zasady:
ujawniać czy nie ujawniać na
zwisk ludzi podejrzanych
o kontakty ze służbą bezpie
czeństwa w minionych ła
tach?
Spór stał się wojną w mo
mencie, kiedy listy z nazwis
kami /już nawet nie podej
rzanych, zdaniem ministra
spraw wewnętrznych, a po
prostu obwinionych o dzia
łalność agenturalną/ trafiły
do przewodniczących klu
bów sejmowych. Dodać na
wet warto, że kluby sejmo
we, to nie spotkania towarzy
skie, a miejsca zebrań partii
politycznych.
Jak łatwo można się do
myślić, nie trzeba było wielu
godzin na to, by listy, w spo
sób całkowicie tajny, stały się
WŁASNOŚCIĄ
PUBLI
CZNĄ. I co się stało dalej?
To łatwe było do przewidzenia

nia. Ludzie zostali oszkalo
wani. Czy prawdziwie, czy
nie, tego nie wie nikt z dwóch
powodów. Pierwszy bowiem
jest taki, że nie ma żadnej
pewności, iż listy /te pusz
czone w obieg/ są wiarygod
ne, że są prawdziwe i zawie
rają
autentyczne
dane.
Zwłaszcza, że już po 24 go
dzinach minister Maciere
wicz przepraszał jednego
z senatorów za pomylenie go
z kimś innym o takim sa
mym imieniu i nazwisku, tyl
ko innej dacie urodzenia.
Ten jeden fakt podważa
jakiekolwiek zaufanie do za
prezentowanych materiałów
Macierewicza.
Ludzie zostali oszkalowani
i - tak jak to jest w starym
dowcipie - po paru latach nikt
już nie będzie pamiętał, czy
inkryminowana osoba była
sama agentem, czy też była
przez agentów ciągana...
Chciałbym jasno zazna
czyć, że nie bronię ludzi, któ
rzy czerpali korzyści mająt
kowe ze współpracy z tajną

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

policją polityczną, czyli Służ
bą Bezpieczeństwa. Istnieje
kilka metod ukarania tych
ludzi; po pierwsze istnieje ko
deks karny, który pozwala za
przestępstw a skazać. I po wy
toczeniu procesu należy wy
dać wyrok bądź nie - wedle
decyzji sądu.
Moim zdaniem natomiast
publikowanie tego rodzaju
materiałów zwanych opera
cyjnymi, co uczynił minister
Macierewicz, jest przestępst
wem. Narusza bowiem, deli
katnie mówiąc, kilka ustaw
sejmowych i wiele przepisów,
a także prawa obywatelskie
i prawa człowieka gwaranto
wane konwencjami helsiński
mi.
Jestem też niezwykle scep
tycznie nastawiony do tego
rodzaju jakobińskich koncep
cji działania. Nie mam pew
ności, czy ci wszyscy morali
ści, którzy walczą o czystość
najwyższych władz, sejmu
i senatu, sami są równie czy
ści. Nie widzę bowiem prawa,
które dałoby ministrowi Ma-

kłopoty z kręgosłupem,
kwęka, łyka piguły, bierze
zastrzyki i nic więcej nie ro
bi, bo wizja radykalnej tera
pii czyli operacji - paraliżuje.
Artykuł ten piszę właśnie
z myślą o nich i wszystkich
podobnych, aby dowiedzieli
się, że jest metoda leczenia
„naprawiającego,, i uspraw
niającego, że stosuje ją le
karz - neurolog (a nie zna
chor lub szaman) wykształ
cony w tym kierunku i z 16letnią praktyką w sanato
rium „Hutnik,,.
Paradoksy naszej polskiej
rzeczywistości, a zwłaszcza
ubóstwo medycyny sprawi
ły, że lek. med. Jacek Stę
pień, neurolog z drugim sto
pniem specjalizacji jest obec
nie kierownikiem domu
wczasowego „M aria,, w Is
tebnej, a pacjentów przyj
muje jedynie prywatnie! Sa
natorium „Hutnik,, prze
kształcone zostało w dom
emeryta, więc ordynator
musiał szukać pracy...
Jacek Stępień ma jednak
już od dawna ambitny plan
zbudowania
prywatnego
kompleksu rehabilitacji i od
nowy, więc ostatnie zmiany
w jego sytuacji zawodowej
pozwolą mu więcej energii
skierować na ten cel. Do tej
pory wyłoniły się mury i jest
wizja
zagospodarowania
obiektu. Reszta to przy
szłość. Zanim jednak nasta
nie tak komfortowy kom
pleks przywracający zdro
wie różnymi metodami reha
bilitacji, podaję dokładne
dwa adresy, gdzie można

szukać pomocy tego lekarza:
Ustroń Zawodzie, Dom
Wczasowy „Jaskółka,, /n a
zdjęciu/, w poniedziałki, śro
dy i piątki od 12.00 do 14.00
oraz Wisła, ul. Wodna 2, tel.
2043, w te same dni, ale od
godz. 15.00 do 17.00. W obu
miejscowościach jest szansa
zarezerowania
noclegów,
w Ustroniu jest ona większa,
bo jak pokazuje zdjęcie dom wczasowy jest duży,
a obok jeszcze kilka podob
nych. Można wynająć pokój
nalepiej na cały tydzień lub
na weekend i powrócić po
kilku zabiegach może jeszcze
nie całkiem na skrzydłach,
ale z nadzieją. Nie jest ona
płonna, bo znam kilka osób,
które „postawione zostały
na nogi,, w sensie prawie
dosłownym.
A jak wygląda sam za
bieg? Też nie tak, jak
opisali to moi szanowni zau
roczeni „kręgarstwem” ko
ledzy dziennikarze.
Obolały pacjent najpierw
zostaje przygotowany do za
biegu poprzez fachowy ma
saż, rozluźniający twarde,
zablokowane mięśnie (robi
to wykwalifikowany masa
żysta), a dopiero później le
karz ROBI SWOJE. I zape
wniam, że zabieg nie boli,
ma się jedynie dziwne wraże
nie powrotu do stanu rzeczy
wistości, z ktorego wypędził
nas bol ...
EUGENIA PLUCIK

acM
ierewiczowi władzę nad ży Zrobił to w momencie,
ciem politycznym i społecz w którym zorientował się
nym kraju i ludzi. Ludzi, któ w posunięciach, nie tylko
czynionych
rych on może „wykończyć,, politycznych,
praktycznie jednym posunię przez Macierewicza. Czy
ciem pióra i „wypuszcze próba przejęcia w pełni wła
niem,, z teczek nazwisk. dzy czyniona przez Maciere
Choćby dlatego, że znam wicza i jego współkompanioMacierewicza od 1967 roku nów partyjnych była zama
i doskonale pamiętam mo chem stanu? Można tak przy
ment, kiedy wraz z Ludwi puszczać. Bowiem, jak po
kiem Dornem szykowali się wiedział mi jeden z najbliż
współpracowników
do wyjścia z podziemia soli szych
darnościowego w 1983 roku. prezydenta Lecha Wałęsy,
I wówczas przygotowali - odwołanie Olszewskiego kil
opulikowany w prasie podzie ka godzin później mogłoby
mnej - projekt nawiązania być jeśli niemożliwe, to w ka
dialogu z generałem Jaruzel żdym razie bardzo trudne.
skim. To nie była współpraca
W każdym razie jeszcze
agenturalna. Ale dziewięć lat w piątek chodzący po Sejmie
temu był to pomysł, który minister Macierewicz /krok
wzbudzał wśród działaczy w krok za nim świeżo mia
opozycyjnego
podziemia nowany przez premiera Pa
szczególnie niemile wrażenia. wlaka na sekretarza stanu
w MSW Andrzej Milcza
Ale cóż, ludzie są omylni. nowski/ miał minę człowie
Dopóki jednak robią to na ka, który jest w tarapatach,
własny rachunek, nie ma ale ma dobry humor. We
w tym nic szczególnie groź wtorek, po pięciogodzinnym
nego. Gdy budzą jednak przesłuchaniu w komisji spe
upiory, to zaczyna być już cjalnie powołanej przez Sejm
do rozpatrzenia sprawy pra
niebezpieczne.
Rozgrywka wokół teczek widłowości działania Macie
Macierewicza nabrała doda rewicza, miał on już minę
tkowego waloru i przyśpie dużo mniej pewną siebie.
Jedno jest pewne - trudno
szenia w momencie, gdy pre
zydent zażądał odwołania będzie sprać brudy po wybu
premiera
Olszewskiego. chu granatu w szambie.
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GAZETA

Mała
kronika

Zamysłowa
W 1905 roku mieszkańcy
Zamysłowa doczekali się
wreszcie własnej szkoły po
wszechnej. Zbudowano ją
przy wielkim zaangażowa
niu i współudziale mieszkań-

m
ieszkańców. Była to szkoła o czte
rech pomieszczeniach klaso
wych, z przybudówką miesz
kalną dla kierownika i jed
nym mieszkaniem nauczy
cielskim nad pomieszczenia
mi klasowymi. Zamysłów
w tym czasie miał już około
850 mieszkańców. Przedtem
dzieci Zamysłowa zmuszone
były chodzić do szkoły do
dzielnicy Smolna.
Pierwszym kierownikiem
zamysłowskiej szkoły był p.

Grottker, natomiast kierow
nikiem już polskiej szkoły od
1921 roku był pan Bomba,
zaś kolejnymi następcami aż
do 1939 roku byli panowie
Stanienda i Rogalski. Lud-

udnLość Zamysłowa do końca
okresu międzywojennego li
czyła około 1200 osób.
W czasie okupacji hitlerow
skiej /1 939-45/ kierowni
kiem szkoły był pan Sieg
mund. Szkoła ta spłonęła
podczas działań wojennych
w styczniu 1945 roku.
W tym samym czasie, jak
budowano szkołę/1905/, re
alizowany był również bieg
nący przez Zamysłów odci
nek toru kolejowego wraz

Nowe kościoły rybnickie

Kościół pw. Królowej Apostołów
Trud budowy kościoła
podejmowali przez kilka lat
koleino o. ALFONS SAWI
CKI z Rybnika, prowincja
łowie LEONARD SZY
MAŃSKI i BERNARD
BONA oraz JÓZEF KO
BIELARZ - proboszcz, któ
ry 18 stycznia 1978 roku
uzyskał zgodę na nią ówcze
snych władz. Gorącym p ro
pagatorem budowy był ks.
bp CZESŁAW DOMIN.
Nowy
kościół
powstał
w miejscu świątyni, która
wchodziła w skład domu mi
syjnego - własności o.o. We
rbistów, obiektu sprzedane-

z 3-przęsłowym /łukow ym /
mostem nad Nacyną, łączą
cy Rybnik z Suminą /patrz
zdjęcie nr 7/. Wymieniony
most został wysadzony
w powietrze przez polskie
wojsko I września 1939 r.,
odbudowany został przez
władze niemieckie w 1942
roku /jako 4-przęsłowy/.
Ponownie wysadzony został
w powietrze /ale tylko
2 przęsła/ przez niemieckie
wojsko w styczniu 1945 ro
ku. Odbudowany został
z początkiem lat 50-tych.
Kiedy po odzyskaniu nie
podległości w 1921 roku Za
mysłów stał się samorządną
gminą - jej pierwszym naczel
nikiem był pan Forajter, a po
nim funkcje te pełnili: pano
wie Ryszka, Żaczek, Kemp
ner, Malina.
Gmina Zamysłów z swo
jej urzędowej pieczęci posia
dała herb Zamysłowa, który
wyrażony był w postaci
trzech domków /patrz pie
czątka/. Domki te symboli
zować miały połączenia
trzech poddzielnic t.j. Wrzo
sy, Stawiska i Nacynę wje d
ną gminę, czyli Zamysłów.
Istnieje też na ten temat
legenda, że taki herb wziął
się stąd, iż bardzo dawno
temu trzej bracia postawili
bardzo blisko siebie 3 chaty
z okolicy obecnej drogi do
Wodzisławia.
Były
to
w owym czasie pierwsze i je
dyne chaty na tym terenie,
które przetrwały ponoć 300
lat.
W czasie okupacji do
końca 1944 roku, zamysłow
skim „Buergermeistrem,, zo
stał długoletni mieszkaniec
Zamysłowa, pan Henning.
Po wojnie od 1945 roku na
czelnikiem gminy był pan
Wróbel. W 1948 roku Zamy
słów przyłączony został ad
ministracyjnie do miasta Ry
bnika.
Ważnym wydarzeniem dla
mieszkańców
Zamysłowa
w okresie miądzywojennym
/ z początkiem lat 30-tych/,
było założenie w tej gminie
„Spółdzielni Elektryfikacyj
nej,,, która postawiła sobie
za cel całkowite zelektryfi
kowanie wsi, co też osiąg
nięto w 1936/37 roku. Była
to jedna z pierwszych tego
rodzaju spółdzielni w rybni
ckim.
c.d. n.
ALFRED DYRBUŚ
go ówczesnemu Rybnickie
mu Zjednoczeniu Przemysłu
Węglowego. Wmurowanie
kamienia węgielnego miało
miejsce 14 października
1977 roku, a dokonał go ks.
arcybiskup LEON A RK
FELD z diecezji w Madang
w Nowej Gwinei - znany
w kręgach kościelnych jako
pilot samolotu, który był je
go głównym środkiem trans
portu. Przy okazji - ciekawo
stka. Tłumaczem ks. arcy
biskupa Arkfelda był o. Jo
zef Jurczyga, prowadzący
dziś w TYP program dla
dzieci „Ziarno,.. Przez cały
okres budowy kierował nią
o. proboszcz MARIAN
DOLATA, któremu poma
gało od strony fachowej gro
no rybnickich architektów
pod kierownictwem mgr inż.
PIOTRA MIRECKIEGO,

Chór CANTEMUS w Hameln

Przez muzykę z p
rzyjaciółm
i

Do centralnego miasta Weserherglandu - H A M E LN zdąża
ją przede wszystkim turyści zwabieni niezwykłym urokiem
Starego Miasta , a takie legendą o grajku , który wyprowadził
Z miasta szczury , potem zaś - mszcząc się na niewdzięcznych
mieszkańcach - także ich dzieci.
26 maja w godzinach wie
czornych przybyli do Ha
meln goście, których witano
specjalnie serdecznie. Plan
sza umieszczona na przed
niej szybie nowiutkiego „Jel
cza,,, własności sponsorują
cej wyjazd Elektrowni „Ryb
nik,,, Komentowała wystar
czająco przyczynę przy
szłych wydarzeń: CHORUS
CANTEMUS. RYBNIKPOLONIA. W ciągu kolej
nych pięciu dni chórzyści
z Państwowej Szkoły Muzy
cznej II stopnia w Rybniku
z niezwykłą intensywnością
znaczyli swą obecność w no
wych miejscach, doświad
czali spotkań z nowymi lu
dźmi, zjawiskami, urodą
miejscowej przyrody, aurą
innej, nieraz wiekowej kul
tury... Ta wielka przygoda,
która swą niezwykłością
przyćmiewa wiele poprze
dnich, ma swój początek na
naszej ziemi i wydaje się ciąg dalszy wpisywać będzie
w życiorysy ludzi po obu
stronach granicy.
„Ta młodzież jest naszą
szansą. Ona jest naszą na
dzieją na przyszłość i zapom
nienie przeszłości, która nas
kierującego realizacją proje
ktu technicznego. Projekto
wał go późniejszy wiceprezy
dent miasta, mgr inż. RU
DOLF FOJCIK. Poświęce
nia kościoła dokonał 23 ma
ja 1982 roku ks. bp. JÓZEF
KURPAS, zmarły dokład
nie w 10 lat później. W prez
biterium wmurowany jest
kamień z katakumb św. Ka
liksta.
Obecny proboszcz parafii,
o. RUFIN HALSZKA po
informował również o tym,
że w najbliższym czasie wy
konany zostanie witraż na
tylnym
oknie
kościoła,
a w ciągu dwóch lat wykona

dzieli,, - powiedziała podczas
spotkania w Ratuszu pani
prezydent miasta CHRIS
TA BRUNS. Życząc przy
byszom z Polski udanych
koncertów i bogatych wra
żeń z pobytu w Hameln, wy
raziła życzenie rozszerzenia
kontaktów między miastami
oraz zaprosiła do zwiedza
nia wybranych zakładów
przemysłowych przedstawi
ciela Elektrowni „Rybnik,, Jana Popka. Także lokalna
i hanoverska prasa, relacjo
nując wizytę rybnickiego
chóru, podkreślała ważkość
kontaktów
kulturalnych
młodzieży Polski i Niemiec.
Program pobytu przewi
dywał cztery Koncerty w Ha
meln, w tym niedzielny kon
cert plenerowy przed Ratu
szem, z udziałem ponad ty
sięcznej, międzynarodowej
publiczności. Rzeczywistość
zaskoczyła nas, kreując co
dziennie nowe, niezwykłe sy
tuacje. Zarówno zaplanowa
ne jak i improwizowane
koncerty /n a trasie wyciecz
ki po malowniczych okoli
cach Weserberglandu/ mia
ły swą niepowtarzalną aurę.
Towarzyszyły im okolicznoykonawy zostanie nowy ołtarz
symbolizujący drzewo życia,
projektu parafian - ojca i sy
na Fojcików. Witraż projek
towała pani BARBARA
OSIECKA. Stary ołtarz
znajdzie miejsce w „dolnym
kościele,,. Jego autorami byli
znani
artyści
KONA
RZEWSCY z Akademii
Sztuk Pięknych w Krako
wie, związani z ogniskiem
plastycznym w Rydułto
wach. Kościół pw. Królowej
Apostołów jest jedynym ko
ściołem misyjnym na Śląsku.
Tekst i foto:
CZ. GOLIŃSKI

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

RYBNICKA

y
rz
pjaciółmi

Chór „CAN
T E M U S ,,
z wizytą w sie
dzibie władz
miejskich Ha
meln. Gości
wita pani pre
zydent Chris
ta B R U N S

znajomymi, wśród których
szczególnie
wyróżniono
świetnego gitarzystę, absol
wenta rybnickiej szkoły mu
zycznej, a obecnie docenta
Uniwersytetu w Wuppertalu
- Andrzeja Mokrego, nada
jąc mu HONOROWY TY
TU Ł CZŁONKA CHÓRU,
tworzyły klimat tych nie
zwykłych dni. Z pewnością
dziś pamięć chórzystów pró
buje dokonać wyboru mię
dzy przeżyciami artystycz
nymi, a tymi, które jako głę
boko ludzkie, tworzą coraz
silniejszą więź między śpie
wającą młodzieżą, a ich zna
komitym dyrygentem - Cze
sławem Freundem, podob
nie, jak pasja wspólnego
śpiewu złączyła chórzystów
HAM ELNER
SINGK
REIS„ z ich mistrzem - Han
sem Theo Bettelsem. Z pew
nością nie dla pamięci chó
rzystów polskich i niemiec
kich te dni wspólnych kon
certów, spotkań towarzy
skich,
ognisk,
zabaw
z udziałem niepowtarzalne
go kataryniarza - Klausa
Lange, układały kolejne za
danie. Muzyka przekroczyła
granicę. Ludziom pozostała
przyjaźń, która już teraz pyta

ABECADŁO
RZECZY

Zobowiązanie wobec świętego

ŚLĄSKICH

W niedzielę 14 czerwca br.
w „Nowym kościele,, będzie od
pust. Parafianie wezmą udział
w tradycyjnej procesji z figurą
św. Antoniego, a wokół kościoła
będzie można zrobić trochę nie
potrzebnych zakupów. Dzieci
wymuszą wtedy od swoich ro
dziców masę pieniędzy na trą
bki, pistolety na korki i „placpa
trony,,, pierniki i balony. Jed
nym słowem kolorowe jarmarki!
W „Gazecie Rybnickiej,, wy
padałoby napisać coś o tej, nie
tylko kościelnej, ale i miejskiej
uroczystości. Nie zamierzam
jednak tysięczny raz pisać o wy
sokości wież, tempie budowy
czy ołtarzach kościoła św. A N
TONIEGO. Zajmijmy się nie
często poruszanym zagadnie
niem.
Kiedy w czerwcu 1822 roku
sąsiedni Wodzisław Śląski spło
nął prawie doszczętnie, po całej
okolicy rozniosły się lamenty
pozbawionych dachu nad głową
wodzisławian. A ponieważ po
żar ten nastąpił w wigilię litur
gicznego wspomnienia św. An
toniego, cała ZIEMIA RYBNI
CKA odczytała to wydarzenie
jako znak świętego, wzywające
go do nawrócenia i jeszcze większej

▼ Tak św. Antoniego wyob
raża sobie 10 - letni Przemek
Piontek

Wspólny koncert w protestanckim kościele...
... oraz przed Ratuszem

iększej pobożności.
w
A niektórzy
rybniczanie
przedsięwzięli nawet dzieło po
mnożenia kultu św. Antoniego.
Niejacy Prusowsky, Stephany
i Sobczyk postanowili odnowić
w naszym mieście, tradycyjną
już wtedy, cześć ku Świętemu
Padewskiemu i dnia 3 lutego
1823 roku, za pośrednictwem
magistratu miejskiego, zwrócili
się do ówczesnego proboszcza
/ze „starego kościoła,,, który
był wtedy jeszcze zupełnie no
wy/, by pozwolił im na wybudowanie KAPLICY ŚW. ANTO
NIEGO.
Grunt pod kaplicę podarowa
ło miasto, zaś koszta budowy
miał z własnej kieszeni opłacić
pewien protestant / ! / , mistrz
ciesielski, KNOBLOCH. Po jej
ukończeniu, umieszczono w niej
starodawną drewnianą figurkę
świętego, która prawdopodob
nie wcześniej stała w kościele
N M P/ dzisiaj zwany kaplicą
cmentarną/. Nowa kapliczka
stanęła więc na miejscu nieco
podwyższonym, u zbiegu ulic
żorskiej i mikołowskiej, gdzie
ponoć rosły wtedy wielkie, roz
łożyste lipy. Ciekawą rzecz
wspomina w swej książce „Koś
ciół św. Antoniego...,, ojciec
Emil Drobny. Pisze, iż po wybu
dowaniu wspomnianej wyżej
kaplicy, władze miejskie Ryb
nika miały zobowiązać się do
„ utrzymania kapliczki na wiecz
ne czasy... „
Mijały lata. Kaplicę remon
towano, przebudowywano, aż
wreszcie na początku XX wieku
powstał pomysł wybudowania
wielkiego kościoła, który speł
niałby w istotocie rolę podobną
do tej, którą spełniała dawna
kapliczka, tyle że już nie tylko
dla miasta, a dla całej Ziemi
Rybnickiej. Z robotą uwinięto
się bardzo szybko. Budowni
czym tego kościoła, który miał
oczywiście być świątynią pod
wezwaniem św. Antoniego, był
ks. Franciszek BRUDNIOK.
Rozpoczął budowę w 1903,
a ukończył ją w 1907 roku, zaś
uroczystość wmurowania ka
mienia węgielnego nastąpiła już
po około roku prac. Było to
w uroczystość św. Antoniego,

Janina Podlodowska |

Sobótka w Pszowie cz.XIV
olcznśkci i epizody, które silnie
utrwalą się w pamięci uczest
ników np. niezwykłość akus
tyki gotyckiego kościoła
Amelungsborn i ciszę dopeł
niającą wykonanie „PATER
NOSTER,, J. Świdra, baro
kową pyszność M anenmu
enster, polichóralne koncer
towanie w kościele zamku
Corvay. Spontaniczna reak
cja słuchaczy, zawsze serde
czne przyjęcie, często pod
patrzone obiektywem kame
ry nieocenionego rejestrato
ra tych zdarzeń Henryka
Myszora, szczere wzruszenie
i łzy, przypadkowe spotka
nia z Polonią, zamierzone ze

o rychłe spotkania. Przez mu
zykę z przyjaciółmi.
Dyrekcja szkoły i śpiewa
jąca młodzież pragnie wyra
zić wdzięczność sponsorom,
przede wszystkim Elektro
wni „Rybnik,,, a także wła
dzom miasta, firmom „UTEX„ i , , ORIENT,„ bez po
mocy których wyjazd nie do
szedłby do skutku. Składa
również podziękowanie za
wsparcie duchowe probosz
czowi parafii pw. Królowej
Apostołów ks. Rufinowi Ha
lszce.
DANUTA WĘGRZYK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Ten Srokowski nazywał
się zwyczajnie Sroka, ale ka
zał się tytułować von Sro
kowski. Był to nowy zarząd
ca w dominium pszowskim,
tak zwany hetman.
Służbę, pracowników i ro
botników miał za nic. Krzy
czał, bił i karał, ale bardzo
był łasy na piękne kobiety.
Zatrudniał je chętnie na tak
zwane frelki we dworze, żeby
mieć z nich wygodę własną.
Bano się go, nienawidzono,
ale rady na niego nie było.
Podwładni drżeli o swoje ko
biety, żeby mu nie wpadły

w oko, bo było z tego nie
szczęście. „Porównywanie
Agnieszki z frelkami Sro
kowskiego jest niegodziwe,,
- myślał Tomek. „ Dlaczego
tak się na nią uwzięto, czy
zrobiła komu krzywdę? Je
dyną jej winą jest, że istnieje
i taka piękna, że oczy rwa
ła„.
W poniedziałek, gdy je
chał końmi w pole, skusiło
Tomka, żeby zboczyć pod
dom Agnieszki. „Może mi
się poszczęści? Zobaczę ją,
chociaż z daleka,,.
Dzień był piękny. Sama

13 czerwca 1903 roku.
Ten wspaniały neogotycki
kościół przeżywał w swej historii
wiele trudnych chwil, że wspom
nę tylko zniszczenia wojenne czy
głośną eksplozję dynamitu na
rybnickim dworcu kolejowym
w 1922 roku. Parafianie zwrócili
się wtedy do jeszcze niemieckich
władz Rybnika o pomoc finan
sową w naprawie zniszczonego
dachu i witraży. Usłyszeli cyni
czną odpowiedź: „... idźcie pro
sić o pomoc powstańców ślą
skich,,.
Dzisiaj kościół ŚW. ANTO
NIEGO, uznany 25 listopada
1991 roku za zabytek kategorii
„A„, przeżywa również swoje
problemy, gdyż ta olbrzymia
budowla potrzebuje skutecznej
pomocy finansowej. Zabiega
o to proboszcz, ks. Alojzy
KLON.
Również władze Rybnika na
początku br. zobowiązały się do
pomocy w kosztownym dziele
utrzymania tej olbrzymiej budo
wli, będącej przecież własnością
całego miasta. Nie tylko jako
świątynia, lecz również jako per
ła naszej lokalnej architektury.
No, a poza tym historia też
zobowiązuje, bo czyż dzisiejsza
chęć pomocy miasta dla „nowe
go koścoła,, nie koreluje wspa
niale z owym postanowieniem
magistratu z początku XIX wie
ku o „... utrzymywaniu kapliczki
na wieczne czasy...,,?
W końcu zobowiązano się
wobec świętego...
MAREK SZOŁTYSEK

radość. Ciepły wiaterek mu
skał mu twarz, słońce zza
lasku przedzierało się pro
mieniami. Już mijał ostatni
zakręt drogi, gdy nagle tuż
prawie pod końskie kopyta
wdarła się dziewczyna, ucie
kająca przed czymś w po
płochu. Tomek ledwie zdą
żył zedrzeć ku sobie konie
i powstrzymać, bo byłby
dziewkę stratował. Trwało
kilka mgnień, gdy uskoczy
ła, Tomek poznał: „Toż to
Agnes,, - nie zdążył nawet
krzyknąć. Ona już przesa
dziła rów, umknąwszy spod
dyszla i parła ku domowi,
nie oglądając się za siebie.
Wrotka klasnęły rozkole
bane nagłym pchnięciem, już
była w sionce i zniknęła.
c.d. n.

Kłopotów z tunelem ciąg dalszy
Na przełomie maja i czer
wca rozpoczął się kolejny
remont tunelu w Rydułto
wach na trasie kolejowej Ry
bnik-Racibórz. Z tego po
wodu mieszkańcy kilku dzie
lnic Rybnika i okolicznych
miejscowości, mają kłopoty
z dojazdem do Raciborza.
Pociąg odjeżdżający z Ryb
nika o godz. 9. 25 jedzie okrę
żną trasą przez Jejkowice.
I wszystko byłoby w porząd
ku - w końcu konieczne re
monty trzeba przeprowadzić
- gdyby nie zabrakło właś
ciwej informacji. Jadąc
z Niedobczyc do Raciborza,
w tygodniu poprzedzającym
remont, słyszałem wpraw
dzie, że przez megafon nad
awany jest jakiś komunikat,
jednak jego treści nie sposób
było zrozumieć. Dojechaw
szy do Raciborza sprawdzi
łem, czy komunikat nie do
tyczył zmian w rozkładzie

KRONIKAPOLICYJNA
Uwaga! Dzieci na drodze
Zrobiło się ciepło i dzieci co
raz częściej przebywają na dwo
rze. Wiele z nich baw i się jeżdżąc
na rowerze. Niestety często za
równo dzieci jak i kierowcy nie
zachowują odpowiedniej ostro
żności na drodze. Ostatnio do
szło do kilku wypadków
z udziałem dzieci.
28 maja ok. godz. 13.00 na
skrzyżowaniu ulic Zebrzydowi
ckiej i Kotucza przechodzący na
pasach przez jezdnię 8 letni chło
piec został potrącony przez nad
jeżdżający samochód „Żuk,,.
Kierowca, który uciekł z miejsca
wypadku, po południu zgłosił
się na policję. Poszkodowany
chłopiec doznał pęknięcia cza
szki i ogólnych potłuczeń ciała.
2 czerwca o godz. 12.00 na
ulicy Podmiejskiej fíat 126 p po
trącił 11-letniego rowerzystę,
który zajechał drogę wyprze
dzającemu go samochodowi
Tego samego dnia na skrzy
żowaniu ulic Wodzisławskiej
i Konarskiego fiat 125 p potrącił
przebiegającą przez jezdnię 9letnią dziewczynkę. Doznała
ona wstrząsu mózgu i innych
obrażeń ciała.
Amator kosmetyków
W nocy z 28 na 29 maja przy
ul. Strażackiej w Rybniku nie
znany sprawca włamał się do
kiosku chemicznego. Po odgię
ciu kraty zabezpieczającej drzwi
wejściowe skradł kosmetyki wa
rtości 800 tys. zł.
Samobójstwo w MOPS-ie
29 maja po południu w Miej
skim Ośrodku Pomocy Społecz
nej przy ulicy Żużlowej znale
ziono zwłoki 39-letniego rencis
ty. Popełnił on samobójstwo
przez powieszenie się w swoim
pokoju. Policja wykluczyła
udział osób trzecich.
Kradzież na budowie
Między 28 a 31 maja na tere
nie budów przy ul. Zbowidow
ców i Szkoły Podstawowej nr 25
w Radziejowie byli pracownicy

jazdy pociągów na tej trasie.
Co prawda jesienią kolejarze
zapewniali, że prowadzony
wówczas remont tunelu jest
już ostatnim - ale zawsze
lepiej się upewnić. Na stacji
w Raciborzu nie było żad
nego komunikatu dotyczą
cego pociągów relacji Ryb
nik-Racibórz i RacibórzRybnik. Jakież było moje
zdumienie, gdy w następ
nym tygodniu okazało się, że
pociąg jedzie pomijając Nie
dobczyce. Kasjerka wyjaśni
ła mi, że związane to jest
z remontem tunelu, który
potrwa miesiąc. Twierdziła
też, że w poprzednim tygod
niu wywiesiła odpowiednie
ogłoszenie. Być może jednak
zrobiła to zbyt późno.
Jak widać, na kolei znowu
brak troski o pasażera i ele
mentarnej
koordynacji.
A wystarczyłoby chyba tyl
ko trochę dobrej woli.
prywantego zakładu remonto
wo - budowlanego, ukradli wie
rtarkę udarową „Bosch,,, kabel
energetyczny piłę tarczową, 40
metrów węża gaśniczego, 13,5
metra glazury ściennej, wannę
oraz inną armaturę łazienkową
o łącznej wartości 15 mln zł.
Złodzieje jak widać nie wybrzy
dzali i brali wszystko - jak leci.
Zderzenie czołowe
1 czerwca na skrzyżowaniu
ulic Raciborskiej i Krzywous
tego samochód Trabant pod
czas wyprzedzania przekroczył
podwójną linię ciągłą i zderzył
się czołowo z nadjeżdżającym
z przeciwka fiatem 126p. Kieru
jąca maluchem kobieta doznała
obrażeń prawej nogi.
Okradli pijanego
Dwóch obywateli Ukrainy
będą z wizytą w Rybniku 2 czer
wca o godz. 20.20 okradło leżą
cego na skwerze przy ul. Ze
brzydowickiej pijanego mężczy
znę /notabene miał 2,99 promila
alkoholu we krwi/. Zabrali mu
portfel z dokumentami i 70
tys.zł gotówki. Ukraińcy mieli
jednak pecha. Zostali ujęci na
gorącym uczynku przez zmoto
ryzowany patrol policji i osa
dzeń w areszcie.
Zuchwała kradzież w kościele
2 czerwca w godzinach po
południowych, dwaj sprawcy
/jeden z nich jest nieletni/doko
nali zuchwałej kradzieży ze ska
rbonki w kościele Matki Boskiej
Bolesnej. Używając kawałka lis
tewki oklejonej taśmą klejącą
wyciągnęli przez otwór w skar
bonce 20 tys. zł. Skradli również
metalowe krzyżyki wartości 200
tys. zł. Złodzieje zostali schwy
tani po krótkim pościgu przez
zmotoryzowany patrol policji
przy udziale naocznych świad
ków.
Wszedł przez otwarte okno
Z mieszkania przy ulicy Śnia
deckiego 2 czerwca nieznany
sprawca skradł magnetowid
Fisher, 20 kaset wideo i 15 bute
lek walki wartości 3 mln 750
tys.zł. Złodziej wszedł przez po
zostawione otwarte okno na pa
rterze. Wystarczyła mu godzin
na nieobecność gospodarza

Jak wyjaśnił mi Michał
Pricop - zastępca naczelnika
Oddziału Drogowego na
stacji w Rybniku, remont
tunelu w Rydułtowach zwią
zany jest z przeciekami wo
dy. Jest on uszczelniany ży
wicą produkcji zachodnioniemieckiej przez przedsię
biorstwo BUDOKOP. Izo
lacja ta miała być wykonana
jeszcze w zeszłym roku, jed
nak producent żywicy nie
gwarantował, że jej użycie
w temperaturze poniżej 10
stop.C przyniesie odpowie
dni efekt. W listopadzie ze
szłego roku, gdy tunel był
remontowany, temperatura
zaczęła już spadać poniżej
tego poziomu. Zdecydowa
no się więc na przeprowa
dzenie prac izolacyjnych na
wiosnę, tak aby zagwaran
tować ich wysoką jakość.
Do połowy czerwca re
mont tunelu ma zostać za
kończony. I miejmy nadzie
ję, że będzie to ostatni re
mont na dłuższy czas.

Latem na Małej Scenie
W ideodyskoteki również w piątki.
Przypominamy, że w okresie letnim Mała Scena
zaprasza tańczącą młodzież na wideodyskoteki w pier
wszy dzień weekendu, czyli w piątki, od godz. 18.00 23.00 /cena wstępu 15.000.-/.
Natomiast sobotnie wideodyskoteki przedłużone
zostały do godz. 1.00 w nocy/cena biletu - 25.000.-zł/,
a nie, jak podaliśmy błędnie, tylko do północy.

/ja k /
w mieszkaniu.
Włamanie po śledzika
W nocy z 2 na 3 czerwca
nieznany sprawca włamał się do
sklepu rybnego przy ul. D ąbró
wki. Po wyłamaniu drzwi od
zaplecza skradł kanerwy rybne
i pieniądze na ogólną sumę
1 mln zł
Kosztowne kufie
Od 1 do 3 czerwca jeden
z klientów kawiarni Tęczowa
przy ulicy 3 Maja zniszczył stół
i rozbił dwa kufie. Właściciel
oszacował straty na 1,5 mln zł.
Włamania do garaży
W nocy z 3 na 4 czerwca miało
miejsce kilka włamań do garaży.
Przy ulicy Chabrowej nieznany
sprawca po wyważeniu drzwi
skradł wiertarkę elektryczną, pi
łę elektryczną i komplet kluczy
samochodowych ogólnej warto
ści 5 mln zł.
Na ulicy Wawelskiej z jed
nego garażu skradziono zielone
go fiata 126 p, trzy rowery i ka
nister na łączną sumę 15 mln zł.
W drugim garażu wybito tylko
trójkątną szybę ze znajdującego
się tam malucha.
Okradziony cyrk
W nocy z 3 na 4 czerwca na
terenie MOSiR-u w Kamieniu
nieznani sprawcy skradli 19 pal
ników halogenowych, 10 opraw
halogenowych, 35 metrów kab
la miedzianego oraz 4 części
namiotu cyrkowego. Poszkodo
wanym jest Zakład Widowisk
Cyrkowych w Julinku koło Wa
rszawy/
Potrącenie rowerzysty
4 czerwca na skrzyżowaniu
ulicy Zebrzydowickiej i Zielonej
fiat 126p wyjeżdżając z ulicy
podporządkowanej
zajechał
drogę 24-letniemu rowerzyście,
który w wyniku zderzenia do
znał stułczenia głowy, prawego
ramienia i otarcia naskórka. Zo
stał przewieziony do Szpitala
Miejskiego nr 1.
Maluchem w słup
4 czerwca o godz. 20.40 na
ulicy Hetmańskiej w Niedo
bczycach fiat 126p uderzył
w słup oświetleniowy. Kierowca
doznał obrażeń ciała i przebywa
w szpitalu.
/ja k /

FUJI FUJICOLOR

EKSPRES
Rybnik
Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykonywanie od
bitek w dwóch formatach. Terminy od 1 do 24
godzin. Ceny konkurencyjne.
„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcie,,

PORADY PRAWNIKA - w środy
Przypominamy naszym czytelnikom, że dyżury
prawnika udzielającego bezpłatnie porad, prze
niesione zostały na środy, w godz. od 15.00 do
17.00. Prawnik dyżuruje w siedzibie naszej reda
kcji, tel. 288-25.

CENNIK OGŁOSZEŃ
W GAZECIE RYBNICKIEJ
1 cm2 - 8.000,- zł
1/4 kolumny - 900.000,- zł
1/2 kolumny - 1.600.000,- zł
3/4 kolumny - 2.400.000,- zł
1 kolumna - 3.000.000,- zł
1 słowo - 5.000,- zł
1 słowo w ogłosz.towarzyskich 2.000,- zł
UWAGI DODATKOWE
1. Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie
krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety dolicza się 50 procent.
2. Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej i ostatniej
stronie dolicza się 100 procent.
3. Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.
4. Bonifikaty:

- 10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 8

MYSZKA MIKI na was czeka
(korespondencja własna z Paryża)
Jeszcze nie tak dawno, gdy
przyszło mi wytłumaczyć, gdzie
mieszkam mówiłam: Noisy - le Grand, na linii A RER-u /to
takie superszybkie metro/w kie
runku Marne - la - Valee. Od
kwietnia dodaję - to tam jak się
jedzie do Euro-Disneylandu.
Rzeczywiście; Noisy leży w od
ległości tylko 18 km od królest
wa Myszki Miki. I tę bliskość
widać tutaj, jak i w całej Marne la Valee: hotele, biura, bu

akrobatami, tancerzami, pirata
mi, Myszką Miki i kapitanem
Hookiem. Gotują, podają,
sprzątają - no oczywiście stale
się uśmiechają, powtarzając
Bonjour, Bienvenue, Good mor
ning, Welcome. Razem rozda
nych zostało 1200 ról, a na uszy
cie 4 tysięcy kostiumów poszło
1,8 miliona metra tkanin!!!
KRAINA MYSZKI
Park właściwy zajmuje obszar
65 ha, a licząc razem z hotelami,

W Disneylandzie wszyscy zamieniamy się w M Y S Z K I M IKI
udbynki o architekturze, która dla
nas jest przyszłością, a tu czymś
normalnym w tych nowych pod
paryskich miastach wyrosły jak
grzyby po deszczu. W jednym
z takich właśnie budynków,
o lustrzanych ścianach znajduje
się centre de casting, czyli miej
sce rekrutacji personelu do Dis
neylandu. Zaczęło działać od
września zeszłego roku; w pier
wszych dniach zgłaszało się co
dziennie po 1000 kandydatów.
Ci, którzy przeszli selekcję - sta
le zatrudnionych w tej chwili jest
12000 osób - prowadzą już po
ciągi, dowodzą statkami, są

parkingiem, terenem campingo
wym i polem golfowym - 600 ha.
Doświadczenia innych Disney
land ów / a ten jest 4, po Flory
dzie, Japonii i C alifornii/nau
czyły szefów firmy, że każdy
z nich w krótkim Czasie obrasta
siecią tanich hotelików, sprze
dawców frytek i hamburgerów,
czyli wszystkim tym, co wyciąga
od „ich,, klienta pieniądze - pie
niądze dla Disneya stracone.
Tak więc tym razem zachowali
się przezornie i najprościej. Po
prostu firma „połknęła,, połowę
Marne - la Valee wykupując
1943 hektary gruntu. To na nich

WSZYSTKO jest inspirowane
tematyką właściwą każdej z kra
in. W sumie 30 tys. różnych
artykułów w 52 sklepach i skle
pikach. Sam „KODAK” ma za
miar sprzedać w tym roku 600
tysięcy błon filmowych i 150 tys.
aparatów fotograficznych jed
norazowego użytku. OBLI
CZONO WSZYSTKO!! Także
i to, że każdy zwiedzający wyda
minimum 80 - 100 franków na,
nazwijmy to, pamiątki i prawie
tyle samo n a jedzenie i picie, /w
samym parku nie wolno spoży
wać własnych wiktuałów/. Czyli
sumę prawie równą wartości bi
letu wstępu. Ten ostatni nie jest
tani: 225 franków płaci dorosły,
110 franków dziecko do 11 roku
życia 91 frank 2,5 tys./ . A jed
nak, co może wydać się parado
ksalne, to właśnie wysoka cena,
którą trzeba zapłacić za wejście
popycha ludzi do dalszego wy
dawania pieniędzy. Skoro już
bowiem tyle zainwestowało się
na początku, nie pozostaje nic
innego, jak powiedzieć sobie
„żyje się raz,,; przestać liczyć
każdego franka. Po prostu wia
domo - szybko się tutaj nie po
wróci. Moi znajomi: ojciec
z dwójką dzieci wydali w jeden
dzień ponad 1000 franków!
Niżej podpisana zdecydowała
się jednak działać bardziej po
wściągliwie. Pozostałam nieczu
ła na MAGICZNY ŚWIAT
MYSZKI MIKI AND HER
COMPANY. Owszem, obejrza
łam gustowne bramki, przy
którch stoją czarnoskóre panie
i panowie sprawdzający bilety,
odpowiedziałam: qood afternoon - boyowi w liberii /m oże był
to przebrany za boya jeden z 350

agentów ochrony/ zrobiłam
zdjęcie pięknej dziewczynie
z westernu, która z szufelką
i gracją zbierała najmniejszy pa
pierek, po czym odwróciłam się
na pięcie i poszłam na Festival
Disney, czyli coś, co choć ogro
dzone - w „PARIS PAS CHER„
/o którym ostanio pisałam / by
ło pod „świnką,, czyli za darmo.
Owszem, wchodzi się za darmo,
ale tylko po to, aby zaraz zacząć
wydawać pieniądze! Bowiem
FESTIVAL DISNEY, to nic
innego jak 18 tys. m2 butików,
restauracji i dyskotek. Gdzie
wchodzisz tam inny styl; od dzi
kiego Zachodu do Nowego Me
ksyku przez Nowy Orlean i No
wy Jork - możesz kupić co dusza
zapragnie, od kreacji holywo
odzkiej po ubranko indianina,
od kufla na piwo po oryginalne
nagranie jazzowe i gachety przedmioty, które tak naprawdę
do niczego nie służą, ale pisze na
nich „Euro-Disney„. Któż się
oprze?
Przyznaję, że długo zastana
wiałam się nad czapką Myszki
Miki z pięknymi dużymi uszami
dla siebie i pasztetem z bizona dla „naczelnej,, /45 franków 130 gramów/. Jednak w końcu
stwierdziłam, że w czapce wy
glądam za myszasto, a „naczel
na,, nigdy nie wspominała, że
lubi pasztet z bizona...
Zachęcając do zwiedzania
Euro-Disneylandu czytelników
„Gazety Rybnickiej,, przypomi
nam tylko, że jak wyliczono:
codziennie upadnie tam 3227
gałek lodów, co pociągnie za
sobą 2503 poślizgnięć i wylania
63,4 litrów łez, jak również zuży
cie 31,9 kg proszku do prania.
A więc - bądźcie ostrożni!
EWA PODOLSKA

powstaną hotele/13 tys.pokoi/,
centrum kongresowe, drugie po
le golfowe. Za 2 lata będzie
dojeźdóał tu TGV, czyli najszy
bszy pociąg Europy, tu powsta
ną studia filmowe i wszelkie a t
rakcje dla publiczności, związa
ne ze sztuką audiowizulaną/już
w roku 1995/. Całość prac za
planowano do roku 2017 !! Tak
będzie! A co jest? Jest 6 hoteli,
30 restauracji, w którch codzien
nie podaje się 100 tysięcy posił
ków, camping, golf i centrum
rozrywkowe, czyli tzw. Festival
Disney. No i przede wszystkim
5 krain - 5 prowincji królestwa
MICKEY MAUSE wraz ze
swoimi atrakcjami i niespo
dziankami. Tych głównych jest
dokładnie 29. A krainy to:
- Frontierland - czyli Dziki
Zachód ze swą legendą i folk
lorem, Indianie, kowboje, gorą
czka złota, statki parowe, kaba
ret z epoki i tancerki kankana
- Adventureland - kraj tajem
nicy i egzotyki, wyspa przygody,
dom Robinsona na drzewie, pi
raci na Karaibach
- Fantasyland - spotkać tam
można postacie naszych bajek;
Pinokia, Alicję, Królewnę Śnie
żkę, Piotrusia Pana. To tam jest
zamek Śpiącej Królewny/wyso
kości 43 m/, w podziemiach
którego zasnął smok...
- Discoveryland - kraina od
kryć i przyszłości, tej, jaką wi
dzieli Leonardo de Vinci, Jules
Verne, H.G. Wells. Szczypta no
stalgii i przymrużenia oka.
- Main Street, U.S. A. - głów 
na ulica miasta amerykańskiego
z początku naszego wieku. To tu
zaczyna się zwiedzanie. Tu na
dworcu możemy wsiąść do po
ciągu z parową lokomotywą,
która pojedzie przez Wielki Ca
nion, lub do omnibusa ciągnię
tego przez konie...
PIENIĄDZE i GOŚCIE
Przewidywania są następują
ce: w 1993 roku - 11 milionów
zwiedzających, a obroty 7 milia
rdów franków.
Pieniądze i jeszcze raz pienią
Powodzenie ekspozycji,,Renault Info-Show,, - nie mogło
dze. Fachowcy od Disneya wie
nikogo
zaskoczyć. Salon samochodowy na placu teatralnym
dzą doskonale, że nie jest sztuką
sprowdzić ten tłum lecz zmusić to prawdziwa uczta dla auto-fanów i ludzi szukających
go do wydawania pieniędzy. odtrudki na frustracje naszej oszalałej rzeczywistości. Było
Wszystko jest dokładnie prze jednak w ciągu tych dwu dni sporo konkretnie zainteresowa
myślane. Sklep i restauracja - to nych klientów i dla nich, w następnym numerze naszej gazety
też atrakcja sama w sobie. Fasa
da, dekoracja wnętrz, kostiumy zamieścimy całostronicową witrynę Renault i jego auto
sprzedawców czy charakter ryzowanego przedstawiciela w Rybniku, firm y REN-CAR.
sprzedawanych
towarów...
Foto: W. Troszka

NOTES DOMOWY
Andover
Armagh
Banbury
Barnsley (Yorsks)
Bath
Belfast
Birmingham
Blackburn (Lancs)
Blackpool
B1oxwich
Brisyol
Buckingham
Cambridg
Cardiff
Cardigan
Chester
Chichester

264
861
295
226
225
232
21

254
253
922
272
280
223
222
239
244
243
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Coventry
Dover
Edinburgh
Glsgow
Halifax
Hamilton
Ipswich
Jersey
Kingsbridge
Lancaster
Lanchester
Leeds
Leicester
Lincoln
Liverpool
Livingstone
London City (śródm.)

203
304
31
41
422
698
473
534
548
533
207
532
533
522
51
506
71

London (dzielnice)
Londonderry
Manchester
Mansfield
Newcastle (Staffs)
Newcastle Emlyn
Northampton
Nottingham
Oxford
Plymouth
Richmind (Yorks)
Rugby
Salisbury
Sheffield
Southampton
Stafford
Tisbury

M
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D
Z
Y
N
A
R
O
D
O
W
EN
U
M
E
R
Y
K
IE
R
U
N
K
O
W
E
81
504
61
623
782
239
604
602
865
752
748
788
722
742
703
785
747

Tyneside
Winchester
Windsor (Berks)
Woodstock
Worcester
York
WŁOCHY
Miejscowość
Bari
Bologna
Bolzano
Breścia
Cagliari
Vapri

91
962
753
993
905
904
kod-39
Nr kier.
80
51
471
30
70
81
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C o dalej
z rybnickim sportem?
Co dalej ze sportem w Ryb
niku pokaże czas, a sprawa jest
bardzo paląca. Nie sposób wyo
brazić sobie, aby w 150 tys.
mieście nie istniał żaden klub
sportowy, który zajmowałby się
sportem wyczynowym. Czynni
ki odpowiedzialne za stan spor
tu w Rybniku, ze spokojem
przyglądają się agonii. dotych
czasowego potentata - ROW-u.
Może to i słuszne... ale czy na
pewno?
W piątek 12 czerwca ma się
odbyć długo odwlekane Walne
Zebranie członków KS ROW,
na którym być może „możni,,
tego klubu ogłoszą jego upad
łość i rozpoczną proces jego lik
widacji. Dla pokrycia długów
rozpocząć się wtedy może wy
przedaż klubowego majątku.
Będzie to wyprzedaż mienia
społecznego, na które pracowa
ły przecież załogi rybnickich za
kładów pracy.
Przypomnijmy, że klub ten
powstał w 1964 roku z połącze
nia trzech innych rybnickich
klubów, tj.: RKS „Górnik,, - Ry
bnik, KS „Energetyk,, - Rybnik
i KS „Górnik,, - Chwałowice.
W bardzo krótkim czasie stał się
jednym z największych klubów
sportowych w Polsce.
W porównaniu z dzisiejszymi,
jego ówcześni „władcy,, mieli
stosunkowo łatwe zadanie. Pie
niądze na klub szły ze wszyst
kich zakładów pracy resortu gó
rnictwa z całego Rybnickiego
Okręgu Węglowego. Klub miał
być klubem całego ROW-u. I po
czątkowo był. Później, po zmia
nie
kolejnych
dyrektorów
RZPW, a potem Rybnickiego
Gwarectwa Węglowego, którzy
niejako dziedzicznie byli „preze
sa m i,, klubu, a których ambicje
i ambicyjki doprowadziły do po
wstania dwóch - trzech klubów
o podobnym profilu na terenie
ROW-u, stał się tylko klubem
naszego miasta. Z dawnych cza
sów pozostała tylko śmieszna
nazwa, no i... sposób myślenia
kolejnych prezesów. Piłkarze
spadali coraz niżej, by dziś nie
grać już w żadnej klasie roz
grywkowej. Ze sztandarową se
kcją żużlową działo się różnie.
Dziś dzierżawi ją od klubu pry
watny przedsiębiorca i tylko
dzięki temu jeszcze ona istnieje.
Toczy on zresztą z „działacza
m i klubu ustawiczne boje i to

zdaje się tylko dlatego, że nie
potrafią oni zrozumieć sytuacji,
w której pieniądze ma się tylko
wtedy, gdy się je wypracuje.
A tego ci ludzie po prostu nie
potrafią.
Do 1989 roku pieniądze lały
się obfitym strumieniem z trzech
rybnickich kopalń i innych za
kładów górniczych, i to pod
różną postacią - czy to gotówki,
czy pod postacią etatów dla
„działaczy,, sportowców wyczy
nowych.
A WYCZYN był różny. Nie
współmierne do uzyskanych efe
któw pieniądze szły na piłkę noż
ną. Zresztą nie tylko wokół tej
sekcji kręciła się cała masa „pa
sibrzuchów,,, którzy w ciężkiej
sytuacji odeszli z klubu i to
w różny sposób. Jedni zrozu
mieli, że nic mają tam czego
szukać, innych po prostu wywa
lono „na zbity pysk,,. Nadcho
dzi więc moment, w którym
trzeba zastanowić się nad tym,
czy likwidacja klubu jest najlep
szym wyjściem. Powtarzam jesz
cze raz, że majątek który tam
został zgromadzony jest własnoś
cią społeczną!
Trzeba tę masę upadłościową
dokładnie
zinwentaryzować
przed podjęciem jakichkolwiek
decyzji! Twierdzę tak dlatego, że
znam wielu z byłych i obecnych
„działaczy,, i wiem na pewno, że
swoją działalnością nie mogli
przysporzyć klubowi żadnego
majątku. Wszystko, co tam jest
zgromadzone, jest własnością
społeczną, bo za społeczne pie
niądze kupioną, za pieniądze
z odpisów tak legalnych jak i nie
legalnych, zabranych po prostu
załogom rybnickich zakładów
bez pytania o zgodę.
A może dojść do sytuacji, że
sprzedawać się będzie mienie
społeczne po to, by pokryć sku
tki niegospodarności niekompe
tentnych „włodarzy,, klubu. Te
raz pozostała tam grupa tych
najbardziej
zdesperowanych,
którzy do niedawna jeszcze wie
rzyli, że musi się udać. Rzeczy
wistość ich przerosła.
Czy nie lepiej zatem dla dobra
rybnickiego sportu nie doprowa
dzać jednak do upadłości klubu?
Czy nie stałoby się lepiej, gdyby
„miasto,, przejęło klub z jego
długami, bez wykupywania spo
łecznego, a więc i „miejskiego,,
majątku, na drodze porozumie
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pia „działacze na inne czasy,, ien
m
orzu
„miasto,,, przekazać to, co po
zostało, mieszkańcom i później
na nowo rozpocząć pracę w klu
bie, oczywiście z kompetentny
mi fachowcami. Czyni się stara
nia o komunalizację stadionu
przy ulicy Gliwickiej, który fak
tycznie jest stadionem miejskim
od samego początku. To prze
cież w latach dwudziestych nasi
ojcowie i dziadkowie budowali
go w ramach robót publicznych.
Aktualnie w Urzędzie Miej
skim rozważany jest pomysł
stworzenia klubu, który zajmo
wałby się pracą tylko z młodzie
żą. Radny z komisji sportu, dr
Lech Kowalski, zapytany o to,
co będzie się działo z dobrze
zapowiadającym się juniorem,
odpowiedział mi, że taki zawsze
znajdzie sobie klub, w którym
będzie mógł się rozwijać dalej.
Tylko w Rybniku takiego klubu
może już wtedy nie być, a nie
każdy chciałby uprawiać sport
w innym mieście. Przeważnie
jest tak, że dobrze zapowiadają
cy się zawodnik najpierw chciał
by pokazać się wśród swoich
kolegów, sąsiadów, czy rodziny,
udowodnić, że jest dobry, a do
piero później grać czy biegać we
Włoszech, Niemczech czy Ka
nadzie.
I jeszcze o finansach. Na no
wy klub trzeba będzie dużo pie
niędzy. Sprzęt, a do szkolenia
młodzieży musi on być najlep
szy, baza treningowa. Mówienie
o tym, że baza istnieje we
wszystkich szkołach w mieście
jest trochę na wyrost. Wystarczy
się do tych szkół przejść, by się
przekonać, że nie jest tak różo
wo. Tam też trzeba pieniędzy
i to dużo.
Pytam się więc raz jeszcze. Po
co wyważać drzwi w sytuacji,
kiedy są one otwarte? Wystar
czy przejść przez nie i zrobić
porządek w KS ROW. Sama
zmiana nazwy nie wystarczy.
Dziś może to kosztować stosun
kowo niewielkie pieniądze. Za
dwa, trzy lata będą to sumy
astronomiczne. Jedynym pod
miotem, który w chwili obecnej
może i powinien przejąć ten
klub, jest miasto Rybnik.. Rada
Miasta reprezentuje wszystkich
mieszkańców Rybnika i jej obo
wiązkiem jest zapewnić tym
mieszkańcom oglądanie piłka
rzy, żużlowców, koszykarzy...
Skoro buduje się piękne chod
niki i drogi także w kierunku
stadionu, to niech się na tym
stadionie coś dzieje.
Do dyskusji na ten temat za
praszam wszystkich, którym na
sporcie w Rybniku zależy.
CZ. GOLIŃSKI

Piłkarski turniej

szkól podstawowych
Zgodnie z kilkuletnią
tradycją MKS „Rymer,,

zorganizował w maju piłkar
ski turniej szkół podstawo
wych o tytuł Mistrza Miasta
Rybnika. W tegorocznej
edycji udział wzięło siedem
szkolnych zespołów. Najlep
szym okazała się reprezenta
cja Szkoły Podstawowej nr
22, która w dramatycznym
meczu finałowym pokonała
zespół Szkoły Podstawowej
nr 11, skutecznie egzekwując
rzuty karne, jako że w regu
laminowym czasie gry wynik
spotkania był nierozstrzyg
nięty.
WYNIKI: runda eliminacyjna

—

cyjna - SP nr 11: SP nr 21
/3 : 0/ ;
SP Nr 12: SP nr 23 /0 : 2 /;
SP nr 2 2 : SP nr 13 /4 : 3 /;
SP nr 33 pauzowała
runda II /wzięły w niej
udział zespoły, które zwycię
żyły w rundzie pierwszej/:
SP nr 11: SP nr 33 /4 : 3 /;
SP nr 2 2: SP nr 23 /6 : 2 /
Mecze finałowe:
mecz o trzecie miejsce: SP
nr 3 3: SP nr 23 /3 : 0 /
mecz o pierwsze miejsce:
SPNr 2 2 : SP nr 11 /3 : 3 / ,
w rzutach karnych 4:2
Najlepszymi strzelcami tu
rnieju byli: Grzegorz Orłow
ski - 6 bramek /SP nr 22/,
Marcin Koczy - 4 bramki
/SP Nr 33/, Marcin Witkow
ski - 3 bramki /SP nr 22/,
Krzysztof Skupień - 3 bramki
/SP nr 11/. Zwycięzcom gra
tulujemy.
/w a c k /

Żużel na baterie
Już jakiś czas temu Za
kład Energetyczny Gliwice
w związku z zaległymi opła
tami za energię elektryczną
odciął KS ROW od prądu.
Przeprowadzenie zawodów
żużlowych w sytuacji, gdy
o napięciu można tylko ma
rzyć, jest trudne i dość skom
plikowane. Żużlowe regula
miny przewidują wprawdzie
taką ewentualność, propo
nując przeprowadzanie tzw.
startu na chorągiewkę, ale
wszystko to brzmi raczej
mało praktycznie. Na szczę
ście, sekcji żużlowej rybnic
kiego klubu przyszła z po
mocą dyrekcja Elektrowni
Rybnik, która na czwartko
wy mecz ligowy z II drużyną
Sparty-Aspro Wrocław, wy
pożyczyła bogu ducha win
nym żużlowcom prądotwór
czy agregat.
Szefostwo sekcji prosiło
o przekazanie dyrekcji Elek
trowni Rybnik za naszym
pośrednictwem serdecznych
podziękowań.
X
X
X
Trzech rybnickich adeptów

deptaów czarnego sportu: Krzy
sztof Kretek, Eugeniusz Sos
na i Paweł Sobczyk - wszyscy
urodzeni w 1975 roku, ubie
gali się na torze w Zielonej
Górze o uzyskanie żużlowej
licencji uprawniającej do
startu w meczach ligowych.
Próba ta w każdym z trzech
przypadków zakończyła się
niepowodzeniem.
X
X
X
18 czerwca w Boże Ciało
o godz. 17.00 na rybnickim
stadionie rozegrany zostanie
jubileuszowy turniej par
z okazji 10-lecia startów na
torze Mirosława Korbela.
W turnieju wystartują pary
Apatora Toruń /Kowalik,
Krzyżaniak/, Polonii Byd
goszcz/bracia Gollobowie/,
Sparty-Aspro
Wrocław
/Śledz, Załuski/ i Stali Go
rzów /Franczyszyn, Pa
luch/.
X
X
X
Dziś o godzinie 16.00
w świetlicy ELROW-u przy
ulicy Brzezińskiej rozpocz
nie się Walne Zebranie
członków KS ROW.
/w a c k /

NOTES DOMOWY
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27252
27182
22981
25570
23291
27574
26093
28558
21689
26540
21046
26920
24788
26210
27137

Janik Serafin
Janik Wiesława
Janik Kornelia
Janik Mieczysław
Janik Ewa
Janik Helena
Janik Janusz
Janik Jerzy
Janik Eugeniusz
Janiak Wacław
Jania Danuta
Janiczek Kazimierz
Janducha Augusyn
Janas Maksymilian
Janas Brunon

Podmiejska
Wawelska
Rynek
Różańskiego
Wyzwolenia
Zebrzydowicka
Wandy
Dąbrówki
Gliwicka
Chalotta
Wyzwolenia
Boguszowicka
Cmentarna
Niedobczyce
Niedobczyce

24723
25186
21579
22759
23848
22447
22943
28547
24207
23694
27288
25474
27483
26293

Jankiewicz Stanisław
Janeczko Anastazja
Janeczek Teresa
Jankowska Teresa
Jankowska Stefania
Jankowski Stanisław
Jankowski Tadeusz
Jankowski Jacek
Janocha Anna
Janota Józef
Janotta Alicja
Janotta Franciszek
Janowicz Janina
Janowski Andrzej

św. Antoniego
Findera
Hetmańska
Sławików
Tęczowa
Zaw. Czarnego
Raciborska
Chrobrego
Findera
Żorska
Rudzka
Żorska
Hibnera
Findera
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SZTUKA • TWÓRCY *WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

„Malarstwo Mazamet,,
w TZR
Od 26 maja 1992 r., z oka
zji „Tygodnia Kultury Fran
cuskiej,,, czynna jest w Teat
rze Ziemi Rybnickiej wysta
wa prac malarskich plasty
ków Mazamet, miasta poło
żonego na południu Francji,
z którym Rybnik prowadzi
ożywioną wymianę w zakre
sie działalności gospodarczej
i kulturalnej. W galerii ROK
swoje prace olejne eksponuje
6 twórców: Andase, Pascale,
Daure, Carayol, Burlats oraz
podpisujący swoje małe obra
zki P.J.
Poziom artystyczny pre
zentowanych obrazów, ucie
kając się do określeń eufemi
stycznych, jest nader zróż
nicowany i poza niektórymi
wyjątkami budzi odczucia
poliwalentne - mieszane.
Szczerość i bezpośredniość

pewnością nie zadowoli wie
lu znawców i miłośników
sztuki.
Sporym mankamentem
ekspozycji jest również brak
dokumentacji w postaci ka
talogu, o którym nie po
myśleli przysyłający wystaw
ę

ednj ak głównie chęć dzielenia
się z innymi tym, co danego
twórcę wzrusza i co pobudza
go do aktywnej działalności.
Cieszy nas również fakt, że
możemy zapoznać się z ży
ciem kulturalnym mieszkań
ców Mazamet i że mieszkań-

ystawę, a z którego można bybłoby dowiedzieć się czegoś
więcej o autorach prezento
wanych prac. Liczy się jednak

ieszkańcy tego miasta „nie tylko
m
samym chlebem żyją,,. Wy
stawa czynna będzie do po
łowy lipca br.

PASC ALE 1992, „Czar
ny kot,, /o lej/
Foto: M. Szo
łtysek
wypowiedzi artystycznych
graniczą tutaj, a może nawet
idą w parze z rozbrajającą
indolencją twórczą, co z całą

Od czasu do czasu w „Teatralnej,,
Uznanie dla solowych po
W piątkowy wieczór 22
maja przed publicznością pisów Pumy, Mirka Sitkow
zgromadzoną w kawiarni skiego, Darka Janusa i And
Ruska, występującego
przed Teatrem Ziemi Ryb rzeja
wyjątkowo pod nieobecność
nickiej wystąpiła grupa Jana Cichego - wyrażone
„QUARTET FROM TIME głośnymi brawami tak na
zakończenie, jak w trakcie
wykonywania
utworów,
świadczyło o tym, że usiedli
naprzeciw siebie prawdziwi
znawcy. Takiego zdania byli
opolanie, którzy w rozmo
wie ze mną wyznali, na ile
obawiali się gry przed ryb

TO TIME,,. Oryginalny
program, jaki zaprezento
wali muzycy z Opola to,
z nielicznymi odstępstwami
w kierunku standardu, kom
pozycje gitarzysty KRZY
SZTOFA PUMY - PIASE
CKIEGO. Rozpoczęło się
od utworu, którego tytuł ko
responduje z nazwą zespołu
- w „From time to time,,
zawiera się wyjaśnienie pew
nej cechy dotyczącej składu
zespołu,
występującego
w trio z repertuarem jazzo
wym, bądź w kwartecie z fu
sion music, czyli „czasem we
czterech,,.

rybn icką publicznością. Powód
ich tremy powinien cieszyć,
gdyż dotyczy wysokiej oce
ny, jaką muzycy wystawiają
słuchaczom z Rybnika. Obe
cność na sali Czesława Gaw
lika i Andrzeja Strupały po
zwala wierzyć, że zwierzenie
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nie było jedynie grzecznoś
ciowym ukłonem w stronę
gospodarzy.
Piątkowy wieczór był pią
tą w tym roku imprezą zor
ganizowaną w „Teatralnej,,,
trzecią - jazzową. Członko
wie „Quartetu...„ uważają,

że jest to lokal doskonale
nadający się do stworzenia
w nim klubu muzycznego.
Poza dobrą akustyką, po
siada niewątpliwą i rzadką
zaletę związaną z usytuowa
niem w mieście z poważnymi
tradycjami
muzycznymi,
mieście ciągle aktywnych ar
tystów starszej generacji,
współtowarzyszących kie
dyś atmosferę w nieistnieją
cym od lat „Bombaju,, wy
chowujących nowe pokole
nia muzyków i słuchaczy.
Krzysztof Piasecki i M iro
sław Sitkowski rozpoczynali
piętnaście lat temu od słu
chania i podpatrywania Ja
na Cichego w opolskim klu
bie „Arlekin,,. Nie bez
udziału sentymentu wystąpi
li na początku tego roku
z pomysłem stworzenia
w miejscu upadłego „Arleki
na,, nowego klubu. Udało
się im, więc gorąco nama
wiali szefa „Teatralnej,,Mariana Chowańca o wypi
sanie harmonogramu sta
łych, comiesięcznych a na
wet cotygodniowych imprez
muzycznych.
Zapewniali
przy okazji, że w Rybniku
zawsze można liczyć na
przyjazd najlepszych.
Wypada zatem oczeki
wać, że odbywające się do
tąd w „Teatralnej,, spotka
nia przekształcą się z takich
„od oczasu do czasu,, w cyk
liczną imprezę muzyczną,
czyniąc zadość marzeniom
tych, którzy pamiętają dzia
łalność „Bombaju,, i stwa
rzając okazję młodym do za
poznania się z profesjonal
nym wykonawstwem w ka
meralnej scenerii kawiarni.
A. ŁUKASIK
Foto: Marcin Troszka

Pod znakami
ZODIAKU
BARAN
21.03. - 20.04.
Zwykło się mówić, że męż
czyzn kształtują wymagania ko
biet. W zależności od płci - prze
myśl odpowiedni fragment tego
powiedzenia...
BYK
21.04. - 20.05.
Wszystko wskazuje na to, że
aczkolwiek sfrustrowany, wy
jdziesz z tej opresji bez większych
„zadrapań,,. Wykorzystaj, złe bo
złe, ale zawsze doświadczenia.
BLIŹNIĘTA
21.05. - 21.06.
Już tylko kilka dni dzieli Cię
od słodkiego „nic nierobienia,,.
Psychiczne odprężenie bardzo Ci
się przyda, bo jesień i zima są
długie...
RAK
22.06. - 22.07.
Nauczyłeś się cieszyć tym, co
masz - to wielka sztuka. Zacho
waj tę umiejętność na najbliższe
dni.
LEW
23.07. - 23.08.
Każdy chciałby, żeby o nim
mówiono tylko dobrze, Twoja do
bra passa trwa, nie zrób fałszy
wego kroku, który mógłby to
zmienić.
PANNA
24.08. - 22.09.
Każdy okruch stabilizacji ma
dla Ciebie duże znaczenie, a nie
pewność sytuacji wytrąca Cię
z równowagi. Wybór należy do
Ciebie...
WAGA
23.09. - 23.10.
Potrafisz zostawić nerwy za
drzwiami, bo pojąłeś, że to naj
lepszy sposób na zatrzymywanie
odpowiedniej atmosfery, czy to
w domu, czy w pracy.
SKO RPIO N
24.10. - 21.11.
Pierwsze wrażenie ma swoją
wagę, nie można jednak na nim
budować do końca...
ST R Z E L E C
22. 11. - 21. 12.
Umiejętnie lansujesz swoją
osobowość, co w warunkach
ostrej konkurencji jest sporą
umiejętnością. Zachowaj ją, bo
będzie Ci potrzebna...
KO ZIO RO ŻEC
22. 12. - 20.01.
Oczekujesz na komplementy,
pragniesz sympatii, sam jednak
mrozisz wszystkich ponurą miną.
Jak Kuba Bogu...
WODNIK
21.01. - 18.02.
Zdarza Ci się wątpić we włas
ne umiejętności, uważaj jednak,
bo chowanie głowy w piasek nie
jest strategią przyszłościową.
RYBY
19.02. - 20.03.
Kompleksy są po to, żeby je
zwalczyć lub polubić. Stać Cię na
jedno i drugie.
Wróżka

cym promienie UV. Zabiera
my też podręczną torbę,
a w niej kosmetyki zawiera
jące filtry UVA i UVB. Nie
muszą to być tylko specyfiki
do opalania, ale również
zwykłe kremy na dzień.
Kreatorzy lansują jasną
karnację i makijaż, choć wię
kszość młodych kobiet woli
w lecie opaleniznę, bo co tu
ukrywać, jest ona twarzowa.
Ale i na to jest rada. Nie
trzeba narażać twarzy na
oparzenia, a potem brzydkie
przebarwienia, ale zastoso
wać krem samoopalający
najnowszej generacji lub po
prostu ciemniejszy podkład.
Nie lekceważcie słońca,
szczególnie teraz, kiedy ist
nieje możliwość większego
przenikania
niebezpiecznych dla naszej skóry pro
mieni.
Wróżka

Fatałachy z naszej szafy

Na plażę
z ekwipunkiem
I okazało się, że nie zawsze
MY ulegamy modzie, ale to
MODA musi niekiedy ulec
okolicznościom zewnętrz
nym. Najlepszym tego przy
kładem są próby łagodzenia
niebezpieczeństwa
dziury
ozonowej poprzez dostoso
wywanie letnich trendów
mody do tej sytuacji.
Wróciły do łask bardziej
zabudowane kostiumy ką
pielowe, a na plażę wybiera
my się z całym ekwipun
kiem: parasolem, chustą na
ramiona, kapeluszem z du
żym rondem i okularami sło
necznymi z filtrem blokują

CARRANTUOHILL
- g o ś c ie m ż e g la rz y

Miejsce w Sopocie, w którym nie wypada się nie pokazać. Zespół „CARRANTUOHILL,,
dopełnił tego obowiązku...
Foto: Jacek Plutowski
oraz Norwegii.
Budynek fundacji SFINX
/organizatorów imprezy/,
przekształcono w starą, wie
lopiętrową żeglarską łajbę,
w której przygotowano wie
le atrakcji.
Pierwszą z nich był występ
autentycznej kaszubskiej ka
peli, która była oryginalną
ciekawostką dla zagranicz
nych gości, drugą - rybnic
ko-żorski zespół CARRAN
TUOHILL. Wprowadził on
nastrój zabawy, sprawił, że
cała sala wirowała w takt
muzyki celtyckiej. Wszak nie
mają oni równych sobie
w muzycznych interpretac
mięs, 24. „wolny,, na cele dob jach irlandzkich tańców
roczynne, 25. brama, 26. zbiór w całej Polsce. Może świad
drogocennych przedmiotów, 29.
wskazówka, rada, 30. w wię czyć o tym fakt, iż fundacja
ziennym oknie, 31. nie jedna upierała się przy wyborze

Podczas ostatnich dni ma
ja, w Sopocie panowała go
rąca atmosfera sportowych,
regatowych zmagań o Mist
rzostwo Świata jachtów
o wyporności jednej tony.
Na tę prestiżową imprezę
zjechały reprezentacje wielu
krajów z całego niemal świa
ta.
Organizatorzy zadbali ró
wnież o rozrywkę dla spor
towców i zaproszonych go
Kapelusz z dużym rondem jest w tym roku nieodzownym ści, wśród których odnaleźć
można było króla Hiszpanii
elementem plażowego stroju
________KRZYŻÓWKA
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w szkole
Pionowo: 2. np. „Carmen,,, 4.
ptak z rodziny krukowatych, 5.
miasto nad Niemnem znane
z sejmu rozbiorowego 1793, 6.
bat, 8. doniesienie, 9. jeździmy
na nim w kasku, 10. gala, para
da, popis, 14. podobno uszla
chetnia, 15. miasto nad Wartą,
16. szkic, krótki opis, streszcze
nie, 17. ptak z rodziny drozdów,
20. prosty stołek z oparciem lub
bez, 22. płynna część krwi, z któ
rej strąca się włóknik, 23. ksiądz
z „Pana Tadeusza,,, 27. wystar
czy jedna, aby rozniecić pożar,
28. rzymska bogini lasów.

Wśród czytelników, którzy
nadeślą prawidłowe rozwiąza
nie krzyżówki do dnia 23 czerw
ca br., wylosowana zostanie na
groda w postaci młynka elekt
rycznego do kawy ufundowane
go przez PUH „ULEX„.
31
Rozwiązanie prosimy prze
słać na kartkach pocztowych na
nasz adres: „Gazeta Rybnicka,,,
Rybnik, ul. Kościuszki 54.
Za rozwiązanie łamigłówki
Poziomo: 1. daje mleko, 3. zatrym ująca, 12. „istota czegoś,,, 13.
„GR„ nr 22 z 5.06.br kasetę
proszek uzyskany ze zmielonego ukochany Laury, 16. ma 12 mie zvideo
otrzymuje Dariusz Kostur,
kakaowca, 7. przetwarzanie su sięcy, 18. dęty instrument klawi ul. Kościuszki 1 6 /3 , 44-200 Ryb
rowca lub półproduktu, 11. szowy, 19. jedno z kółek tworzą nik. Nagrodę prosimy odebrać
przeszkoda hamująca, zatrzym
ująca cych łańcuch, 21. dodatek do w redakcji.
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NASZE
PROPOZYCJE
Duża Scena TZR
12 czerwca, godz. 16.30,
„Tańczyć może każdy,, - wy
stęp zespołów tanecznych
Młodzieżowego Domu Kultu
ry, wstęp wolny
Mała Scena TZR
12 czerwca, godz. 18.00 23.00, WIDEODYSKOTE
KA, wstęp 15.000 zł
13 czerwca, godz. 19.00 1.00, W IDEODYSKOTE
KA, wstęp 25.000 zł
16 czerwca, godz. 20.00,
występ STEFANA FRIED 
MANA i KRZYSZTOFA
JAROSZYŃSKIEGO, bile
ty wyprzedane.
Klub Filmowy EKRAN

grupy
CARRANTUO
HILL. A ponieważ zespół
prowadzi działalność konce
rtową w kraju i za granicą,
odszukanie wolnego termi
nu na występ nie było łatwe.
Cieszy, że nasz rodzimy ze
spół zyskał sobie taką reno
mę.
Po tańcach odbył się Bal
Korsarzy - przyznać trzeba,
wszyscy uczestnicy przygo
towali się wyśmienicie - per
fekcyjnie
przygotowane
stroje panów i skąpe odzie
nia pań wabiły oko. Na wi
wat strzelano z prawdziwej
armaty, a dwie nimfy - Ros
janki w stroju topless - za
praszały do fotografii za je
dyne 100 tysięcy jedno uję
cie.
ALEKSANDRA SOJKA
15 czerwca, godz. 18.00,
„SZKOŁA
BIZNESU,,,
film prod. USA, reż. A. Mil
ler, grają J. Belushi i Ch.
Grodin;
„ORKIESTRA
KLUBU SAMOTNYCH
SERC SIERŻANTA PEP
PERA,„ film prod. USA,
reż. M. Schultz, wstęp za
okazaniem karnetu
Kino Premierowe
17 czerwca, godz. 17.00
i 19.00, „PTASZEK NA
UWIĘZI,,, film prod. USA,
reż. J. Badham, grają M.
Gibson i G. Hawn, cena bile
tu 15.000 i 10.000 zł
Kino WRZOS DK w Ryb
niku-Nieboczycach
14 czerwca, godz. 17.00,
„POWRÓT DO BŁĘKIT
NEJ LAGUNY,,, film prod.
USA.
/g w /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

