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Do kościoła dookoła
W Rybniku - Kłokocinie jest jedna olbrzymim zaangażowaniu parafian, 

parafia i, jak na razie, jeden kościół, tamtejszy proboszcz ks. Eugeniusz 
Drewniany, wybudowany u schyłku Mencel wybudował tuż obok starego 
XVIII wieku, został tu przeniesiony z drewnianego kościółka. Ten przenie

siony zostanie praw
dopodobnie w inne 
miejsce, być może 
do Gotartowic.

Do kościoła pro
wadzą dwie drogi: 
dłuższa i krótsza, 
biegnąca między 
prywatnymi zabudo
waniami. Ze skrótu 
od lat 20 korzystała 
część kłokocińskich 
parafian. K ilkana
ście dni temu wła
ściciel posesji 
Adam Karwot za
grodził drogę z jed
nej strony ogrodze
niową siatką, z dru
giej bramą swego 
domostwa. Rozpo
czął również zrywać 
z drogi asfalt. Para
fianie nie chcą się 
pogodzić z za
mknięciem drogi, 
którą kiedyś “wyku
pili” od ówczesnych 
właścicieli, teściów 

miejscowości Nieboczowy nad Odrą     pana Karwota, za zebrane przez siebie 
w 1972 r. Prawdopodobnie w październiku     pieniądze. Pod petycją z prośbą o pomoc 
październiku poświęcona zostanie nowa,    pomoc w odblokowaniu drogi skierowaną 
przestronniejsza świątynia, którą, przy    skierowaną do prezydenta Makosza, który

Chcemy dzielić się 
doświadczeniami...

W pejzażu naszego miasta wciąż obecne są francuskie akcenty. Ostatnio II 
LO im. Hanki Sawickiej gościło grupę młodzieży z Saint-Vallier w Burgun
dii, odnawiając w ten sposób kontakty, jakie Rybnik utrzymywał z tym mia
stem w latach ’70.

Kolejny już raz w gościnne progi Liceum Sióstr Urszulanek zawitali 
uczniowie zaprzyjaźnionego Liceum Katolickiego im. Joanny d’Arc z Maza
met, a także grupa słuchaczy Brevet de Technicien Superier czyli policeal
nej, 2-letniej szkoły o profilu menadżerskim, również z Mazamet. Gościła ich 
rybnicka Szkoła Zarządzania i Marketingu.

Swoimi wrażeniami i refleksjami podzielił się z nami dyrektor liceum im. 
Joanny d’Arc, sprawujący także pieczę nad BTS - Jacques BEAULIEU.
Jest on również przewodniczącym Towarzystwa Mazamet - Rybnik.

- Odwiedza pan Rybnik nie po raz 
pierwszy. Kiedy i w jakich okoliczno
ściach te kontakty się rozpoczęły?
- Kontakty te trwają już od ponad 10 
lat i początkowo ograniczały się one 
do współpracy między szkołami. Na 
początku chodziło nam o to, by nawią
zać kontakt z jakąś szkołą katolicką i 
wspomóc ją  w tych trudnych czasach. 
Teraz, kiedy Polska weszła z tak

ogromną szybkością na drogę wolnego 
rynku i demokracji, wymiana ta przy
brała formę kontaktów przyjacielskich. 
Potem zostały one poszerzone o 
współpracę przedstawicieli władz obu 
miast i różnych sfer kultury, gospodar
ki itp. Chcemy również dzielić się do
świadczeniami z różnych dziedzin ży
cia gospodarczego i społecznego.

c.d. na stronie 3

przed czterema laty kandydował w 
wyborach samorządowych właśnie z 
tej dzielnicy, widnieje ok. 300 podpi
sów. Dla małej społeczności Kłokoci
na sprawa krótszej drogi do kościoła 
jest ważna, choć rzecz jasna interesuje 
głównie tych, którzy z niej korzystają. 
Stanisław Stajer, przewodniczący 
Rady Dzielnicy:
Najpierw miedzą chodzili do kościo

ła krewni właścicielki posesji pani 
Kulowej. Z czasem i inni zaczęli tam
tędy chodzić. Zrodził się pomysł, by 
wykupić drogę. Ponad 20 lat temu po
nad sto osób złożyło się i wykupiło 
drogę do pani Kulowej, która ponoć 
była z transakcji zadowolona. Tyle tyl
ko, że wszystko odbyło się bez zapisu 
notarialnego i to był błąd. Później 
drogę utwardzono, nawieziono z hał
dy czerwonego żużla i przy pomocy 
poprzedniego szefa samorządu dziel
nicy Emila Pawlasa wylano asfalt, 
rzecz jasna, systemem, jak to się 
mówi, gospodarczym. Po śmierci wła
ścicielki posesji, jej zięć Adam Kar
wot, który przyznał, że wiedział jak 
wygląda sprawa drogi, próbował ją  
zagrodzić. Najpierw słupkiem, teraz 
postawił płot. Ze swej strony próbo
wałem załatwić sprawę i pogodzić 
strony. Zapytałem Karwota, z którym 
pracuję w jednej kopalni, czy jest go
tów odstąpić od zagrodzenia drogi. 
Odpowiedział, że nie. Proponowałem, 
że ludzie za zebrane pieniądze zrobią 
mu płot tam, gdzie będzie chciał. Nie 
zgodził się. Strony nie dogadały się i 
stanęło na tym, że zagrodzi drogę po

c.d na stronie 2

Częściowe
zaćmienie

We wtorek ok. godz. 20.00 rozstą
piły się ciemne chmury nad Ryb
nikiem i przez kilkanaście minut 
można było obserwować częściowe 
zaćmienie słońca.

/R/

Izabela Gamoń z IV LO we wtorek pisała z j. polskiego, w środę z biologii, a teraz 
czekają ją  trzy egzaminy ustne: z j. polskiego, j. angielskiego i z biologii.

Matury ‘94

Już po pisemnych!
Matury kojarzą się z młodością, z 

wiosną, z majem, z kwitnącymi kaszta
nami, ale również z... wielkim stresem. 
Kiedy w autobusach, w pociągach i na 
drogach pojawią się chłopcy w garni
turach i dziewczyny w białych bluz
kach z misiami, lalkami czy innymi 
maskotkami na szczęście, nawet osoby 
niezainteresowane bezpośrednio do
myślają się, że egzaminy się zaczęły. 
Również kościoły w te dni s ą  jakby 
pełniejsze...

Pierwszy dzień egzaminów dojrzało
ści przypadł w tym roku na wtorek 10 
maja. Wszyscy maturzyści w całej Pol
sce rozpoczęli go wypracowaniem z ję
zyka polskiego. Tematy trzymano w 
zalakowanych kopertach do momentu 
rozpoczęcia egzaminu. Następnego 
dnia, w środę 11 maja egzamin pisem
ny z wybranego przedmiotu: matema
tyki, historii, biologii, geografii, che
mii, fizyki... Każdy egzamin pisemny 
trwa maksymalnie 5 godzin zegaro
wych, tak więc około 14.00 w oba te 
dni na naszych ulicach, a głównie na 
Rynku znów zaroiło się od białych blu
zek i garniturów.

Wyniki będą znane po około tygo
dniu. Starszym przypominamy, że od 
dwóch lat w szkołach funkcjonuje sze
ściostopniowa skala ocen, od “ 1” do 
“6”, przy czym najlepszą oceną jest 
“6” czyli “celująca”.

Po pisemnym etapie matur, każdy 
obowiązkowo zdaje ustnie język pol
ski, wybrany przez siebie język obcy / 
najpopularniejszy jest język angielski/ 
oraz inny wybrany przedmiot.

Dla ciekawych podajemy tematy pi
semnych z języka polskiego, jedynego 
obowiązkowego przedmiotu na matu
rze:
1. “Rodzaj ludzki w swej niedoli rozporządza

rozporządza jedną, naprawdę skuteczną 
bronią - śmiechem” /M. Twain/. Rola 
utworów komediowych i satyrycznych 
w dążeniu do poprawy człowieka i 
świata w literaturze przedrozbiorowej.
2. “Każda epoka tęskni za jakimś pięk
niejszym światem” /Huizinga/. Refle
ksje młodego czytelnika nad utworami 
literatury romantycznej i pozytywi
stycznej.
3. “Świat bez miłości jest światem 
martwym” /A. Camus/. Które z literac
kich kreacji miłości spełniają oczeki
wanie człowieka z końca XX wieku?
4. Dokonaj analizy porównawczej i in
terpretacji utworów:
- “Los mię już żaden nie może zatrwo
żyć...” Juliusza Słowackiego,
- “Przed odejściem” Tadeusza Gajce
go.

W Rybniku do matury przystąpiło 10 
i 11 m aja br. 1612 maturzystów: 200 w 
Liceum Ogólnokształcącym im. Po
wstańców Śląskich /I LO/, 283 w Ze
spole Szkół Ogólnokształcących im. 
H. Sawickiej /II LO/, 67 w Liceum 
Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek 
/III LO/, 58 w Liceum Ogólnokształcą
cym w Rybniku-Chwałowicach /IV 
LO/, 201 w Zespole Szkół Medycz
nych, 147 w Zespole Szkół Mecha
niczno-Elektrycznych im. T. Kościu
szki, 281 w Zespole Szkół Technicz
nych, 261 w Zespole Szkół Ekono
miczno-Usługowych: 88 w Zespole 
Szkół Budowlanych, 26 w Liceum 
Rolniczym.

Wszystkim maturzystom “Gazeta 
Rybnicka” życzy pomyślnego zdania 
wszystkich egzaminów maturalnych 
oraz dostania się na wyższe uczelnie.

Tekst i zdjęcia: SZOŁ 
O tegorocznych maturach czytaj 

również na str. 3

Kulturalny weekend
W sobotę 14 maja o godz. 17.00 na rybnickim Rynku

spotkanie ze śląskim humorem i folklorem
w wykonaniu aktorów Teatru Śląskiego.

Rodziny Żymłów i Pytloków zapraszają na program rejestrowany przez 
Telewizję Regionalną w Katowicach.

* * *

Sobota 14 maja, godz. 18.00
“Madame Butterfly”

w wykonaniu artystów Opery Śląskiej na Scenie TZR!
Bilety na ten sam spektakl, który miał odbyć się 18 marca br., nie straciły

ważności!
* * *

Koncert niedzielny na Rynku
15 maja, godz. 16.00 - 18.00

czeska “dechowka” w wykonaniu o r k ie s t r y  " V itk o v a k ” z Ostrawy!
* * *

Jazz! Mała Scena Rybnicka - poniedziałek 16 maja, godz 18.00
Krzysztof “Puma” Piasecki i “Walk Away”.

GAZETA RYBNICKA; TEL. 28825
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Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Katowicach 
z dnia 5 maja 1994 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku.
Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt. 4 i art. 32 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordy

nacja wyborcza do rad gmin /Dz.U.Nr 16.poz. 96/ na wniosek Zarządu Miasta za
rządzam co następuje: Par. 1 Powołuję Miejską Komisję Wyborczą w Rybniku w 
następującym składzie: 1. Przewodniczący: Krzysztof BĄK 2. zastępca prze
wodniczącego: Bogusław PASZENDA 3. sekretarz: Ewa NIEDZIAŁKOW
SKA, członkowie: 4. Teresa FAJKUS 5. Krzysztof GANS 6. Leszek GUZA 
7. Walenty KULA 8. Jerzy LIGNARSKI 9. Alicja ŁUKASIK 10. Maria SEN
TYCZ 11. Andrzej STOBIERSKI 12. Józef ŚLIWKA 13. Iwona WAŃCZU
RA 14. Iriganda WOCHNIK 15. Ernest WOLNY 

Zadania komisji określa art. 26 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin. Za
rządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. MIEJSKA KOMISJA WYBOR
CZA W RYBNIKU ul. B. Chrobrego 2, tel. 21250 pok. 32 w okresie przyjmo
wania zgłoszeń list kandydatów pełni dyżur: 14 maja /sobota/ w godz. 11.00 - 
12.00,16-19 maja w godz. 17.30 - 18.30, 20 maja w godz. 17.30 - 24.00. Wszy
stkie osoby zgłaszające listy kandydatów, które przyjdą przed zakończeniem dy
żuru zostaną przyjęte .

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej /-/ Krzysztof Bąk

O B W I E S Z C Z E N I E
W związku z planowaną budową rozdzielczej sieci wodociągowej 

w Rybniku-Zebrzydowicach zgodnie z Rozp. Rady Ministrów 
z dnia 27 czerwca 1985 r. /Dz.U. z 1990 r. Nr 11 poz. 75/ w sprawie podziału 

inwestycji oraz zakresu zasad i trybu ustalania ich lokalizacji 
Prezydent Miasta Rybnika zawiadamia 

o wyłożeniu dokumentacji technicznej wyżej wymienionej inwestycji do wglądu 
publicznego. Zainteresowane osoby mogą w ciągu 14 dni od daty obwieszcze
nia w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2 pokój 43 zapoznać 

się z planowaną inwestycją oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Do kościoła dookoła
c.d. ze strony 1

poświęceniu kościoła. W księgach 
wieczystych nie ma zapisu dotyczące
go drogi i prawo jest po jego stronie.
Dla ludzi starszych skrót był wielkim 
udogodnieniem. Miasto mogłoby wła
ściciela posesji wywłaszczyć, gdyby 
innej drogi nie było, ale jest...
Ks. Eugeniusz Mencel:

Jestem tu proboszczem od 71 roku, 
kiedy poświęcono stary kościół. W 
1974 roku parafianie zebrali się i wy
kupili tę drogę za 13 tysięcy złotych, 
choć pani Kula chciała tylko 10 tysię
cy. Są na to dowody, żyją ludzie 
którzy te pieniądze zbierali i ci, którzy 
płacili. Wszyscy byli przekonani, że 
jest to droga publiczna. Sprawa zała
twiona została na drodze umowy spo
łecznej i nikt nie myślał o dokonaniu 
stosownego zapisu prawnego. Trzeba 
też wziąć pod uwagę czasy, w których 
się to działo, trudno było wtedy my
śleć o doprowadzeniu drogi do ko
ścioła. Prawnie jest to droga pana 
Karwota, ale trzeba też wziąć pod 
uwagę, że przez 20 lat ludzie z niej 
korzystali. Mało tego, została utwar
dzona, położono asfalt. Można cho
dzić dookoła, ale z tego skrótu korzy
stają przede wszystkim osoby starsze.
Jeśli nowy kościół zostanie poświęco
ny, a stary przeniesiony, sytuacja nie
co się zmieni, ale nigdy nie zakładano, 
że tej drogi nie będzie. Nie stawiajmy 
sprawy na ostrzu noża, ale jeśli 300 
osób złożyło swe podpisy pod petycją 
do Urzędu Miasta, znaczy to, że ta 
sprawa wiele dla nich znaczy...
Adam Karwot:

Aż dziw bierze, że nie ma drogi do 
kościoła, który tutaj stoi. Ludzie 
przechodzą przez prywatne posesje.
Ksiądz proboszcz nie zrobił drogi do 
kościoła. Ta droga biegnie przez moją 
posesję, zaś ta druga przez posesję 
państwa Gruszków. Jeśli własną pose
sję ogradzam płotem i stawiam bramę 
komuś wydaje się, że robię to niezgo
dnie z prawem i komuś na złość.

Podobno ludzie kiedyś wykupili tę 
drogę, ale  ja  mieszkam w Kłokocinie 
7 lat i nie znam tej historii, a doku
mentów takich nie ma, bo gdyby były, 
droga byłaby wydzielona, a tak jest

częścią mojej posesji i ja płacę za nią 
podatki. Według map geodezyjnych 
jest to moja posesja. Ja wierzę doku
mentom. W październiku ubiegłego 
roku było zebranie mieszkańców 
dzielnicy w remizie. Tam oświadczy
łem z półrocznym wyprzedzeniem, że 
zagrodzę tę drogę. Były protesty, lu
dzie mówili mi, że będą się sądzić itd. 
Minęło pół roku, odzewu żadnego nic 
było i zgodnie z tym, co powiedziałem 
zagrodziłem drogę, a teraz robi się z 
tego aferę. Proponowałbym, żeby tak 
ktoś inny zrobił sobie drogę przez 
plac.
Ks. Eugeniusz Mencel:

Konflikt istnieje między mieszkań
cami Kłokocina, a panem Karwotem. 
Ludzie za tę drogę zapłacili. Za te pie
niądze można było wtedy kupić ponad 
pół morgi ziemi, czyli prawie dwie 
działki budowlane.
Adam Karwot:

Chcą moją posesję podzielić na po
łowę. Jako ojciec muszę myśleć o 
przyszłości moich dzieci. Sprawy ro
dzinne stawiam wyżej niż wygodnic
two parafian, którzy nie chcą iść 300 
metrów dalej. Jestem parafianinem 
księdza proboszcza, uważam, że cza
sem różne podejście do tej samej spra
wy nie rujnuje, a przeciwnie buduje i 
daje lepszy obraz całej sprawy.

Jedna z kobiet, która podpisała się 
pod petycją mówi:
Jak żech szła do kościoła to ludzie, co 
kiedyś dali pieniądze na drogę płaka
li, że muszą przez całą wieś do kościo
ła chodzić. To je s t okropne ludziom 
zagrodzić drogę do kościoła, to sie nie 
mieści w głowie, jo  nie umiała uwie
rzyć, że tak się może stać. Jakby się 
trzech takich Karwotów ożeniło we 
wsi, to nie wiem co by było. Czy może 
przeszkadzać, że ktoś idzie koło domu 
do kościoła? Toć to się trzeba cieszyć, 
że mnie jeszcze pozdrowi. Szkoda tych 
ludzi, co te pieniądze zbierali. Można 
było wtedy iść to przepisać, ale kiedyś 
nikt nie myśloł, że dojdzie do czegoś 
takiego.

Cała sprawa jak żywo przypomina 
odwieczne spory o miedzę. Właściciel 
gruntu, przez który przebiega droga, 
ma za sobą literę prawa, parafianie

Zarząd M iasta Inform uje

Lato
Niepokornych

Serc
Towarzystwo Ochrony Prac i Godności 
Dziecka “Wyspa” zaprasza na organi
zowaną po raz czwarty Akcję Lato 
Niepokornych Serc. W ramach akcji 
organizujemy 66 obozów. Są to obozy 
krajowe wędrowne i pobytowe w Bie
szczadach, Mazurach, Tatrach, Pu
szczy Białowieskiej, Wisełce koło 
Międzyzdrojów.

Ponadto organizujemy również tram
pingi zagraniczne:
- dookoła Europy, po Hiszpanii i Po

rtugalii, po Europie Południowej oraz 
obozy stacjonarne w Czechach.
Ceny obozów kształtują się w grani
cach: krajowe od 1.000.000.- zł do
2.680.000. -zł, zagraniczne od
2.650.000. -zł do 6.500.000.-zł 
Uwaga: przy pobraniu karty kolonijnej 
należy wpłacić 500.000.-zł pozostałą 
kwotę można wpłacić w dowolnej ilo
ści rat do dnia 30 maja 1994 roku na 
konto towarzystwa “WYSPA” znajdu
jące się w:

AGROBANK I/O Chorzów 
472605-84068-132 
z dopiskiem: “LATO”

Zapisy na Akcją Lato przyjmuje rów
nież: Delegatura Towarzystwa Ochro
ny Praw i Godności Dziecka “WY
SPA”, ul. Chrobrego 29 tel. 24088, we 
wtorki, środy i czwartki.

tradycję i nie mniej ważne w takich 
społecznościach, prawo zwyczajowe. 
Uważają, że mogą korzystać z czegoś 
za co zapłacili, choć w dokumentach 
nie ma po tym śladu. Adam Karwot 
odziedziczył posesję po teściach i jako 
gospodarz z wolą innych mieszkań
ców Kłokocina liczyć się może, ale 
nie musi. Decyzja należy do niego. Z 
jednej strony interes dość prężnej spo
łeczności, z drugiej własność prywat
na, która powoli i w naszym kraju sta
je się świętością. Przez wiele lat spra
wy własnościowe były zaniedbywane, 
teraz przy ich regulacji trudno znaleźć 
złoty środek, zaś zdrowy rozsądek nie 
dla wszystkich znaczy to samo.

Problem drogi do kościoła nie jest 
wyjątkiem, podobnie wygląda ponoć 
w Kłokocinie sprawa dojazdu do 
szkoły. Problem ten i podobne rozwią
zać muszą sami zainteresowani. Naj
ważniejsze, by dobrej woli nie zabra
kło obu stronom.

Teskt i zdj.: 
WACŁAW TROSZKA

Nowe sklepy
* Cukiernię otwarto przy ul. Reja 7.

* Skupem i sprzedażą antyków zajmuje 
się nowy sklep przy ul. Staszica /nieda
leko od ul. Łony/.
* “Duet” to nowy sklep z artykułami 
medycznymi przy ul. Kraszewskiego 7.
* Nowootwarty sklep zoologiczny przy 
Szafranka 4 oferuje również sprzęt 
wędkarski i ogrodniczy.
* “Confetti”, sklep otwarty przy Placu 
Kościelnym 1, oferuje upominki, kwia

ty i odzież.

Przeceny
* Sklep “Konsek” przy Pl. Wolności 
14/17 oferuje przecenione ręczniki, po
ściel, koszule i ubrania męskie.
* “Intrado” u zbiegu ul. Zamkowej i 
Korfantego proponuje przecenione 
ubrania i koszule, które staniały o 40 
procent.
* Swetry męskie przeceniono o 200 
tys. w sklepie przy ul. Sobieskiego 32.

/K/

O r y g in a ln y  p la c  za b a w  d la  d z iec i 
w  cen tru m  m iasta

Trwają prace przy budowie ogródka 
jordanowskiego, który powstanie przy 
ul. Zamkowej naprzeciw skweru z fon
tanną. Efektowny pomysł, podobnie 
jak projekt nowego rozwiązania schod

ów przed Teatrem Ziemi Rybnickiej, 
jest autorstwa Hanny Wieczorek z Za
rządu Zieleni Miejskiej. Główną część 
tego jedynego w centrum miasta miej
sca, przeznaczonego dla najmłodszych 
rybniczan, stanowić będzie wykonany 
wyłącznie z drewna i innych surowców

naturalnych plac zabaw. Wykonawcy 
zamierzają ukończyć prace przed 
Dniem Dziecka.

Osiedlowe place zabaw ograniczają 
się zwykle do betonowej piaskownicy i 
powyginanej huśtawki, dobrze więc, że 
w zatłoczonym centrum, w którym 
dzieciaki bywają przy okazji zakupów 
dokonywanych przez rodziców, po
wstanie plac zabaw z prawdziwego 
zdarzenia.

wack

E s k u l a p i a d a
W dniach 9 i 10 maja Polski Czerwo

ny Krzyż jak co roku zorganizował 
Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu 
“Eskulapiadę”. W grupie szkół pod
stawowych I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 17 z Żor, II miejsce - 
Szkoła Podstawowa nr 26 Rybnik - 
Niewiadom, III miejsce - Szkoła Pod
stawowa w Świerklanach Dolnych. W 
grupie szkół ponadpodstawowych I 
miejsce zajęło Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek

w Rybniku, II miejsce Liceum Ogólno
kształcące im. Hanki Sawickiej w Ryb
niku, III miejsce Zespół Szkół Me
dycznych w Rybniku, IV miejsce Ze
spół Szkół Technicznych w Rybniku.

Zarząd PCK podaje również do wia
domości, że w soboty 14 i 21.05. będą 
przeprowadzane na terenie Rybnika i 
Żor zbiórki uliczne na działalność 
PCK. Osoby kwestujące będą posiada
ły specjalne upoważnienia.

Poczta
samolotowa
Z okazji 15-tej rocznicy I pielgrzym

ki papieża Jana Pawła II do Polski, Za
rząd Oddziału Polskiego Związku Fila
telistów w Rybniku organizuje w dniu 
4 czerwca 1994 r. “Pocztę Samoloto
wą” do przewiezienia przesyłek spe
cjalnych z Rybnika do Częstochowy. 
Współorganizatorami “Poczty Samolo
towej” są dyrekcja Okręgu Poczty w 
Katowicach oraz Aeroklub “ROW” - 
Lotnisko Gotartowice. Do przewiezie
nia “Pocztą Samolotową” dopuszczone 
zostaną wyłącznie listy zwykłe i pole
cone oraz kartki pocztowe w obrocie 
krajowym i zagranicznym opłacone wg 
obowiązujących cenników za usługi 
pocztowe i zaopatrzone w nalepkę 
okolicznościową, wydaną przez zarząd 
oddziału PZF Rybnik. Nalepki oko
licznościowe w cenie 3.000.- zł można 
otrzymać po wpłaceniu na konto Od
działu PZF PKO BP O/Rybnik nr kon
ta 27733-1498-132 z zaznaczeniem na 
odwrocie przekazu “Przesyłka Samolotowa

Samolotowa w terminie do dnia 15 maja 
1994 r.

Specjalne przesyłki z zaznaczeniem, 
które mają być przesyłkami polecony
mi należy przesłać na adres zarządu

oddziału 44-200 Rybnik skr. poczt. 59 
w terminie do 25 maja 1994 r.

Znaczki na przesyłkach z Rybnika do 
Częstochowy unieważnione będą da
townikiem okolicznościowym przed
stawiającym Bazylikę M niejszą w 
Rybniku.

Nalepka okolicznościowa unieważ
niona zostanie stemplem “Przewiezio
no na trasie Rybnik - Częstochowa” z 
informacją, kto pilotował samolot.

Lato
polonijne '94
Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” 

zwraca się z gorącym apelem do ludzi 
o szlachetnych sercach i dobrej woli o 
pomoc w organizacji WAKACJI MA
RZEŃ dla dzieci polskiego pochodze
nia z krajów Europy Wschodniej.

Stowarzyszenie chce w ten sposób 
wspierać odradzanie się społeczności 
polskiej na Wschodzie, umacniać w 
młodym pokoleniu polonijnym poczu
cie polskości, znajomość języka ojczy
stego i więź z polskim dziedzictwem 
kulturowym, a najcenniejszą formą po

mocy będzie zapraszanie dzieci do ro
dzin i ośrodków kolonijnych. Liczy się 
również na ofiarność społeczną w for
mie nawet najmniejszych kwot wpłaca
nych na nasze konto bankowe, a także 
w postaci darów rzeczowych i usług na 
cele programowe i bytowe konkret
nych kolonii lub innych imprez organi
zowanych w województwie katowic
kim w ramach LATA POLONIJNEGO 
94.
Górnośląski Oddział Stowarzysze
nia “Wspólnota Polska”
40-018 Katowice, ul. Graniczna 32, 
tel. 156-19-38, nr konta: GBG SA I 
0/Katowice,
nr 632302-10911-139-16

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Chcemy dzielić się 
doświadczeniami...

c.d. ze strony 1
- Kontakty takie mają sens wtedy, kie
dy obie strony coś dają i coś otrzymu
ją. Trudno przecenić korzyści dla 
uczennic urszulańskiego liceum, 
które w naturalnym środowisku szli
fują język, co jednak w zamian otrzy
muje przyjeżdżająca tu młodzież fran
cuska?
- Nasze kraje dysponują wielkim bo
gactwem kulturowym i tym bogac
twem należy się podzielić. Każdy taki 
kontakt jest szansą na wzbogacenie du
chowe i intelektualne, jak choćby 
zwiedzanie Oświęcimia, Krakowa, 
Wieliczki, Warszawy z grobem ks. Po
piełuszki.

Poza tym wyznajemy podobne war
tości i jesteśmy do nich przywiązani. 
Interesuje nas kondycja tych wartości 
w momencie tak wielkich u was i czy
nionych w ogromnym tempie przeo
brażeń społecznych, to prawie ekspe
ryment... Nie, to nie test, a raczej próba 
wzajemnej nauki. Podobnie zresztą jak 
wymiana doświadczeń w konkretnych 
dziedzinach gospodarki. I tak na przy
kład grupa młodzieży z 2-letniej poli
cealnej szkoły zawodowej była zasko
czona funkcjonowaniem polskich, w 
tym rybnickich przedsiębiorstw. Od
nieśli wrażenie, że jest w nich zatru
dnionych zbyt wielu pracowników, np. 
w “Silesii”, choć jakością produkty te 
nie ustępują zagranicznym. Nawiązane 
kontakty powinny teraz kontynuować 
francuskie przedsiębiorstwa, a korzyści 
z tego będą obopólne. Już zresztą wie
lu przedsiębiorców w waszym regionie 
organizację pracy z dobrym skutkiem 
opiera na zachodnich wzorcach.
- Zaś sposób funkcjonowania francu
skiego szkolnictwa poznają z bliska 
uczennice “Urszulanek”. Każdego 
roku jedna z nich uczy się w szkole w 
Mazamet. Jak pan, jako dyrektor i pe
dagog, je ocenia?

- Trzeba podkreślić, że dziewczyny 
przyjeżdżają z dobrą, a nawet bardzo 
dobrą znajomością francuskiego, a ich 
silna motywacja zadziwia wszystkich 
nauczycieli w naszej szkole. Są otwar
te, szybko nawiązują kontakt i przystosowują

przystosowują się do otoczenia.
Na przykład Agnieszka Kuźniak 

uczy się pierwszy rok w klasie o profi
lu “promocja sprzedaży” w pomatural
nej szkole, gdzie jest jedną z najlep
szych uczennic. Jak wszyscy francuscy 
uczniowie musiała odbyć staż sprzeda
jąc produkty i świetnie sobie z tym po
radziła. Oprócz znajomości języka 
ogromnie ważna jest więc umiejętność 
adaptacji.

Jesteśmy zresztą zdziwieni, jak szyb
ko znikają różnice między młodzieżą 
polską i francuską, szczególnie w oby
czajowości. Trzeba zadać sobie jednak 
pytanie, czy przyjmowanie modelów

zachodnich nie odbywa się za szybko, 
czy rodziny polskie są do tego przygo
towane. Czy uda się rodzinie polskiej 
zachować w tej sytuacji wszystkie jej 
wartości.
- Zauważył pan zmiany w mentalno
ści ludzi, czy zauważył pan też zmiany, 
jakie zachodzą w mieście? Jak je  pan 
ocenia?
- Te zmiany zachodzą niesamowicie 
szybko. Ostatnio byłem w Rybniku w 
grudniu, na uroczystościach związanych

związanych z wywyższeniem kościoła św. 
Antoniego do godności bazyliki mniej
szej.

Przy okazji odwiedziłem jeszcze trzy 
inne miasta, a ponieważ porównanie z 
Rybnikiem wypada dla nich zdecydo
wanie na niekorzyść, nie chciałbym ich 
wymieniać... Spacerowanie po Rybni
ku to przyjemność. Wielkie przedsię
wzięcie i to wykonane bardzo szybko. 
Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, 
jestem pozytywnie zaskakiwany: świą
tecznym oświetleniem, nowym rozwią
zaniem komunikacyjnym, nowym wy
strojem sklepu. To nie robi się samo, za 
tym stoją ludzie... Nie spotkałem osoby

by w Rybniku, która skarżyłaby się, że 
te zmiany za dużo kosztują. Zaniepo
kojenie budzą natomiast problemy 
bezrobocia. Choć pewnie nie ominą w 
przyszłości waszego miasta nasze dzi
siejsze problemy, związane z postępem 
cywilizacyjnym, jak choćby trudności 
małych sklepików, które nie będą w 
stanie konkurować z supermarketami 
na obrzeżach.
- Goście francuscy wspólnie z rybni
czanami wzięli udział w tegorocznych

tegorocznych uroczystościach 3- 
majowych. Czy mło
dzież francuska zna 
fakty związane z tym 
świętem?
- Przedstawiliśmy hi
storyczny kontekst 
uchwalenia Konstytu
cji 3 Maja, zwracając 
uwagę na jej demokra
tyczny charakter. Przy
wiozłem nawet pierw
szy tekst Konstytucji 3 
Maja w języku francu
skim, a została ona 
przetłumaczona już w 
1791 roku. Mogłem 
przy okazji postudio
wać archaiczny fran
cuski z wieloma wyra
żeniami, których nie 
ma już w języku 
współczesnym. Było 
to również ciekawe 
doświadczenie literac

kie, bo w tym tekście jest wiele stwier
dzeń, które odnajduję np. u Woltera 
czy Monteskiusza. Bardzo czytelny 
jest wpływ na Konstytucję ideałów Re
wolucji Francuskiej - chodzi m.in. o  jej 
świecki charakter, ale równocześnie 
wielka tolerancję religijną.
- Jest pan przewodniczącym szkól ka
tolickich w całym regionie. Co wyróż
nia szkołę katolicką we Francji, spo
śród innych ?
- Naszej szkoły nie prowadzą, tak jak u 
was, osoby duchowne, ale jako chrze
ścijanie mamy wszyscy do spełnienia
apostolską misję i my staramy się, jako 
osoby wierzące, przekazać młodzieży

te wartości, które sami uważamy za 
cenne. Oprócz wartości intelektual
nych i humanistycznych, które są obe
cne również w szkołach publicznych, 
my przekazujemy wartości duchowe, 
chrześcijańskie. Organizacyjnie podle
gamy pieczy biskupa, który również 
czuwa, by prawidłowo układały się re
lacje nauczyciel - uczeń.
- Jakie są motywacje młodzieży, która 
decyduje się na wybór takiej szkoły?
- Przyciągają ich właśnie te relacje. 
Uczeń nie jest numerem w dzienniku, 
ale znajduje się w centrum systemu 
edukacyjnego. Jest to projekt, który 
wprowadzamy w życie. I przynosi on 
chyba efekty, skoro w 10 tys. katolic
kich szkół uczy się 2 mln uczniów i 
pracuje 100 tys. nauczycieli. Podsumo
wując, do szkół katolickich uczęszcza 
co czwarty młody Francuz...
- To bardzo dużo jak na kraj o mniej
szych niż nasze katolickich trady
cjach.
- Bardzo dużo, ale myślę, że do tej licz
by również dojdziecie. Nasi uczniowie 
mieli okazję uczestniczyć w zajęciach 
Liceum Urszulanek i zgodnie doszli do 
wniosku, że tu nauka jest przyjemniej
sza, a tydzień mniej wypełniony. Wole
liby również u was zdawać maturę. 
Również dziewczyny wyjeżdżające do 
Mazamet w ramach wymiany między 
szkołami uczestniczą w zajęciach i ten 
aspekt kontaktów wydaje się być bar
dzo ważny. Porównujemy nasze syste
my i inspirujemy się nawzajem. Szcze
gólnie wiele możemy zaoferować, je
żeli chodzi o organizację szkoły. Naj
cenniejsze są jednak kontakty bezpo
średnie, co umożliwia system wzajem
nego przebywania w rodzinach. Zdarza 
się, że nasza młodzież tu odkrywa Eu
ropę i okazuje się, że 2 tys. kilometrów 
nie stanowi większego problemu. Pod
kreślamy zawsze, że stanowimy jedną 
Europę z odrębnościami kulturowymi, 
które trzeba zachować.

Rozmawiała za pośrednictwem 
ELŻBIETY PANICZEK 

z Alliance Francaise 
WI ESŁAWA RÓŻAŃSKA

Matury ‘94

Już po pisemnych!
W porównaniu z rokiem ubiegłym, 

kiedy to w związku z groźbą strajków 
nauczycieli losy maturzystów ważyły 
się aż do dnia pierwszego pisemnego 
egzaminu, tegoroczne egzaminy matu
ralne przebiegają nader spokojnie. Po
goda dopisała, kasztany również i trud
no spotkać na ulicach prawdziwie za
troskanych maturzystów. Przeciwnie, 
dominują uśmiech i młodzieńcza we
rwa. Tematy przypadły większości zda
jących do gustu, co wcale rzecz jasna 
nie znaczy, że wszystkie prace były ge
nialne, ale o tym przekonać się będzie 
można dopiero po ogłoszeniu wyni
ków. W każdym razie trudno oprzeć 
się wrażeniu, że tegoroczne egzaminy 
dojrzałości przebiegają w normalnej 
atmosferze i jak każdego roku, trudno 
powiedzieć dla kogo egzamin dojrza
łości jest większym przeżyciem - dla li
cealisty czy dla mamuśki, która zde
nerwowana czeka w domu, pamiętając

trwogę własnego egzaminu dojrzało
ści.

Ale zapytajmy samych maturzy
stów...
Katarzyna: Nie denerwowałam się, 
tylko później udzieliła mi się atmosfera 
sali. Ksiądz wziął nas wszystkich do 
klasy, pomodliliśmy się i... zrobiło się 
całkiem poważnie. Było spokojnie, tyl
ko trochę emocji przy losowaniu 
miejsc, ale trafiłam dobrze, w środku 
sali. Ale nawet w pierwszych ławkach 
dawali sobie świetnie radę, na szczę
ście komisja nie była złośliwa.
Red.: Czy orientowałaś się jak idzie 
sąsiadom?
Katarzyna: Już po minach widać 
było, jak komu idzie, podobnie było 
gdy przeczytano nam pierwszy raz te
maty. Większość liczyła na romantyzm i 
nie zawiodła się. Kilka osób wybrało 
pierwszy temat, który wymagał bar
dziej wnikliwej znajomości epok. Bardzo

Bardzo mało osób pisało na temat czwar
ty, co mnie zresztą nie zdziwiło, bo na
sza pani profesor, znając nasze możli
wości, odradzała nam go jak mogła. 
Ale co tam, jeśli nie zda się w tym roku 
zawsze można próbować za rok, zre
sztą naprawdę nie było tak źle.
Red.: Jak wygląda konfrontacja wyo
brażeń z rzeczywistością?
Katarzyna: Wyobrażenia były na
prawdę różne. Jedni mówili: zrób so
bie ściągi, na nikogo nie licz, bo nikt ci 
nie podpowie, inni: nie rób ściąg, bo 
jak cię złapią, to cię wyrzucą i koniec. 
Ściągi miałam i słownik ortograficzny 
za paskiem również, ale nie było po
trzeby z nich korzystać. Słownik za pas 
włożyła mi mama, przypominała mi 
również, bym nie brała żadnych table
tek na uspokojenie. Ulegając przesą
dom wzięłam na szczęście koszulę ojca 
i spódnicę siostry.
Red.: Czy przed wyjściem z domu była 
setka dla kurażu?
Katarzyna: Nie było, a żałuję, bo ja
koś nie miałam dzisiaj polotu i fantazji 
i chyba mało wniosłam w temat od sie
bie. Napisałam 10 stron, ale piszę dość

szeroko, koleżanka napisała 16... 
Łukasz: Rzeczywiście matura jest tak 
straszna jak "ją  malują ”, choć może

Bułka z serem i romantyzmem.

inni mają odmienne zdanie. Jest i już. 
Najgorzej jest na koniec, gdy trzeba 
przepisywać na czysto i poprawiać 
przecinki.
Red.: Czy matura jest wielkim przeży
ciem?
Tomasz: Ja tego absolutnie nie odczu
łem. Nie denerwowałem się ani mie
siąc, ani tydzień przed maturą, no, 
może dzisiaj troszkę.
Ewa: Zdenerwowałam się rano, gdy 
przed egzaminem uświadomiłam so
bie, że umiem mniej niż na maturę 
próbną, do której niewiele powtarza
łam. Wyczuwało się na sali napięcie, 
na próbnej było jednak nieco weselej. 
Red.: Pomagaliście sąsiadom? 
Tomasz: Ja napisałem koledze jedną

stronę A-4, napisałem skrótami, co 
mniej więcej ma napisać, a on już chy
ba sobie to rozwinął.

Ewa: Nikt mnie nie prosił o pomoc. 
Marian Groborz, dyrektor IV LO, w 
którym odbyły się pierwsze matury 
w historii tej szkoły: Bardzo to prze
żyliśmy, stale ciążyła na nas świado
mość, że od organizacji tej pierwszej 
matury, ewentualnych potknięć formal
nych zależeć też będzie opinia o tej 
szkole. Trochę też żeśmy się tego oba
wiali. Na szczęście wszystko obyło się 
bez problemów, myślę, że atmosfera na 
sali była właściwa, bardzo normalna. 
Staraliśmy się nie wytwarzać jakiejś 
presji i nerwowej atmosfery. Same te
maty przypadły maturzystom do gustu i 
w sumie obyło się bez problemów.

WACK
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Jacques Beaulieu (w pierwszym rządzie drugi od prawej) i dyrektor BTS Pascal Rauanet (pierw
szy od prawej) w otoczeniu słuchaczy tej szkoły w czasie wizyty w Rybniku. Zdj. :wack



O przedpremierowym pokazie filmu “Śmierć jak kromka chleba”

NAJNOWSZY I OSTATNI
W piękną wiosenną niedzielę 8 maja 

odbyła się w Katowicach uroczysta 
ogólnopolska premiera najnowszego 
filmu K azim ierza K utza " Śm ierć 
ja k  krom ka ch leba" . Trzy godzin 
przed tym oczekiwanym z dużym za
interesowaniem wydarzeniem kultu
ralnym, z filmem tym mogli się zapo
znać rybniccy widzowie Kina Premie
rowego, na którego projekcję zapro
szono reżysera. Kazimierz Kutz wie
lokrotnie zapowiadał, że film o trage
dii w kopalni “Wujek” będzie jego 
ostatnią realizacją filmową. Od pew
nego czasu zdecydowanie woli on wy
korzystywać technikę telewizyjną. 
Film ten miał być swoistym rozlicze
niem się reżysera nie tyle z Historią, 
co z osobistym, głębokim przeżyciem 
pacyfikacji “Wujka” dokonanej 16 
grudnia 1981 roku przez oddziały 
ZOMO. Trudności finansowe 
opóźniające produkcję, a później 
wstrzymanie rozpowszechniania ze 
względu na dobro oskarżonych w gło
śnym procesie sądowym sprawiły, że 
na premierę czekano z wzrastającym 
zainteresowaniem. Wiele osób

spodziewało się dokładnego odtwo
rzenia wydarzeń grudnia 81, jakby 
film miał być dokumentem. Jak jed
nak zauważył pewien pan, spotkany 
przeze mnie przed wejściem do TZR, 
c a ł e j  prawdy o “Wujku” przekazać 
się chyba nie da.

Pokaz filmu w Rybniku opóźnił się 
o ok. 20 minut, ponieważ czekano na 
przyjazd reżysera. O piętnastej telefo
nicznie przekazano z Katowic wiado
mość: “Już jadą”. Kilka minut później 
w TZR pojawili się... Janusz Gajos, 
odtwarzający jedną z większych ról, 
oraz autor zdjęć, W iesław Z dort. 
Okazało się, że Kazimierz Kutz nie 
mógł przyjechać, ponieważ poprze
dniego dnia nagle zachorował. Dyrek
tor Wojciech Bronowski pytał gości 
o doświadczenia i przeżycia w pracy 
nad filmem. Janusz Gajos stwierdził, 
że tak on, jak i reszta aktorów podpo
rządkowali swoją grę wielkiemu tema
towi, starali się bardzo prosto grać lu
dzi, którzy w grudniu 81 z prostotą 
podjęli wyzwanie losu. Zarówno Ja
nusz Gajos, jak i Wiesław Zdort pod
kreślali, że główną rolę w “Śmierci...”

gra w y d a r z e n i e  - pacyfikacja 
“Wujka”. Janusz Gajos nie widział fil
mu przed rybnickim pokazem i trudno 
mu było oceniać gotowe dzieło. Ope
rator Wiesław Zdort natomiast, który z 
racji swojej funkcji oglądał film już 
wiele razy, był przekonany, że zrobi 
on wstrząsające wrażenie. Po ok. pięt
nastu minutach goście pożegnali się z 
rybnickimi widzami i rozpoczęła się 
projekcja. Przez dwie godziny śledzi
liśmy rozwój sytuacji, która nieu
chronnie zbliżała bohaterów do zna
nego nam, tragicznego końca. Przy
glądaliśmy się uczuciom ludzi, którzy 
nagle stanęli przed koniecznością do
konania najtrudniejszego wyboru, de
cydującego o całym dalszym życiu, a 
dla dziewięciu, jak się okazało, rów
nież o śmierci. Wielu widzów nie 
ukrywało wzruszenia.

Kiedy wychodziłam z kina słuchając 
końcowych akordów przejmującej 
muzyki Wojciecha Kilara, pomyśla
łam, że Kazimierz Kutz swoją deter
minacją osiągnął to, czego pragnął - 
każdy, kto obejrzy ten film, będzie 
musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, 
co się dla Polaków skończyło 16 gru
dnia 1991 roku, a co się zaczęło.

A. LEŃSKA

Miss
z  III klasy

Gdy w W odzisławiu trwały wy
bory Miss Regionu, w Domu K ul
tury w C hw ałow icach odbyły się 
wybory miss czwartego rybnickie
go ogóln iaka. P rzed sięb io rczy  
uczniow ie zadbali o sponsorów  i 
a rty sty czn ą  opraw ę szkolnego  
konkursu, co spraw iło , że całość 
nabrała nieco lżejszego charak te
ru. Poszczególne p rezen tac je , w 
czasie których pretendentki do ty
tu łu  m iss szkoły oglądać m ożna 
było w stro jach  w ieczorow ych , 
sportowych, a nawet z epok m inio
nych, poprzedziły występy szkol
nych artystów, w akcji można więc 
było zobaczyć i M adonnę z IIIc, 
która wykonała jeden ze swych ży
w iołow ych p rzebo jów  i kabaret 
“ OT TO ” z I I Ia, k tóry  nie m iał 
żadnych kłopotów z rozbawieniem 
publiczności, podekscytowanej tak

Szkolny impresariat
Po zorganizowaniu w Rybniku kon

certów Stanisława Sojki i Czesława 
Niemena rybnickie Stowarzyszenie 
Oświatowe “ Rodzice Dzieciom” ,
planuje kolejne przedsięwzięcia arty
styczne. Jeszcze w końcu maja na ryb
nickiej Małej Scenie wystąpi Janusz 
“Yanina” Iwański, którego piosenka 
“Wielkie podzielenie ” zajmuje ostatnio 
pierwsze miejsca krajowych list prze
bojów. Koncert będzie miał charakter 
kameralnego spotkania autorskiego. 
Organizatorzy zapowiadają, że ceny 
biletów nie będą wysokie. Długo trwa
ły ostatnie pertraktacje dotyczące kon
kretnego terminu, co związane jest z 
wyjazdem “Yaniny” wraz ze Stanisła
wem Sojką do Paryża, gdzie ten cenio
ny i lubiany duet nagrywać będzie swą 
pierwszą płytę koncertową. Pytanie 
tylko, czy francuska publiczność bę
dzie przyjmować piosenki Sojki i Ya
niny tak gorąco, jak polska? Dziś już 
wiemy, że koncert odbędzie się 1 
czerwca o godz. 19.00.

W sobotę 11 czerwca stowarzyszenie 
organizuje, tym razem już w Teatrze 
Ziemie Rybnickiej, inny wielki kon
cert - wystąpi legendarny już zespół 
MAANAM wraz ze swą pełną tempe
ramentu wokalistką Korą. /wack/

m iłym  dla oka w sp ó łzaw o d n ic
twem.

Tytuł miss IV LO jury, podobnie 
jak  m łodzieżow a pub liczn o ść , 
przyznało G abrie li Tw orkow skiej 
(na zdjęciu), uczennicy klasy IIIc.

Wiesław SIENKIEWICZ

Wiosenna
idylla

Święta Zofija 
Pąki rozwija,
A kwiat co chwila 
Pszczółka zapyla.

Słodyczą lepka 
Do ula leci.
Będzie do chlebka 
Miodek dla dzieci.

A dzieci? O nie 
Starać się muszą 
Ich przyszły tatuś 
Z przyszłą mamusią

Pod pięknym krzaczkiem 
Zdobnym w kwiatuszki, 
Nad którym brzęczą

Jej również przypadł w udziale ty
tuł miss gracji i miss foto. Pierw
szą w icem iss została  G a b r ie la  
P aw liszak  z klasy IIa, zaś drugą 
M ario la G ajda z klasy la.

Tekst i zd j.: wack

Zaprosili nas...
...Muzeum w Rybniku oraz Miej

ska Biblioteka Publiczna na otwar
cie wystawy “ Monte Cassino 1944- 
1994” w piątek 13 maja o godz.
10.00 w M iejskiej B ibliotece Pu
blicznej.

* * *

...6 H arcerska D rużyna Ż eglar
ska im. kmdr Zbigniew a P rzyby
szewskiego w Rybniku na ognisko 
rozpoczynające O drzańsk i Spływ 
Wiosenny na szlaku PHM Wolnego 
- Baranka, które odbędzie się 17 
maja o godz. 19.00 przy Pomniku 
Więźniów Oświęcimskich.

* * *

...Firm a “R en-C ar” na prezentację 
nowego modelu RENAULT LAGU
NA w dniach 13 - 15 m aja, w godz.
9.00 - 18.00 przy ul. Gliwickiej 190. 
Przewidziano wiele atrakcji i n ie
spodzianek, konkursy dla dorosłych 
i dzieci.

Ze s zk i cownika  Kaz imiery  Drewniok
Kapliczka przydrożna w Rybniku-Wielopolu p.w. Matki Boskiej Różańcowej. 
Zbudowana na rzucie zbliżonym do kwadratu z trójbocznym wstępem. Murowa
na, tynkowana, z ozdobną stolarką drzwiową i okienną, zakończoną łukiem. 
Dach dwuspadowy, ceramiczny, zwieńczony smukłą wieżyczką z prześwitem. Na 
sygnaturce wyryta data 1882, prawdopodobnie określająca też wiek kapliczki. 
Obok krzyż Męki Pańskiej z napisem: “Wykonało się. Wy wszyscy którzy mimo 
przechodzicie, patrzcie i uważajcie czyli jest miłość równa mojej ”. Opiekunką i 
dzwonniczką tej zadbanej kapliczki jest pani Eleonora Szweda, zaś konserwato
rem pan Walter Szwedowski.

Z metą 
przy ruinach

Koło PTTK przy kopalni Dębień
sko w Czerwionce-Leszczynach orga
nizuje w niedzielę 15 m aja br. VIII

Zlot Kolarski “Ramżów”. Jego celem 
jest popularyzacja walorów krajoznaw
czych naszego regionu z perspektywy 
rowerowego siodełka. Przygotowano 
3 trasy kolarskie z metą w Chudowie 
przy ruinach zamku. Szczegółów 
można się dowiedzieć w kole PTTK 
“Ramża” przy kopalni Dębieńsko, 
tel. 280-00, w. 5337.

Zdjęcie z albumu 
FujicoLOR czytelników

Zapraszam y 
n a s z y c h  
Czytelników  do 
w s p ó l n e g o  
oglądania zdjęć. 
W ystarczy przyjść 
do redakcji z 
c i e k a w y m  
zdjęciem , które po 
s k o p i o w a n i u  
n a t y c h m i a s t  
zwrócimy. /Można 
też wrzucić je do 
naszych “żółtych 
skrzynek”/. A utora 
najsympatyczniejszego 
lub n a jb a rd z ie j 
“ o d j a z d o w e g o ” 
zd jęc ia firm a 
“EKSPRES F U JI” 
Rybnik, ul. R eja 2 
n a g r o d z i  
b e z p ł a t n y m  
w yw ołaniem  i 
w y k o n a n i e m  
odb itek  z ro lk i 
filmu. Jacek - ubiegłoroczny król grzybobrania w koronie z dę

bowych liści. Zdj. Damiana Mrowca

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

KAPLICZKI ŚL Ą SK IE



KOMITET WYBORCZY

UNII WOLNOŚCI
W związku ze zjednoczeniem Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycz

nego, dotychczasowy Komitet Wyborczy Unii Demokratycznej przekształcił się 
w Komitet Wyborczy Unii Wolności. Ma on charakter otwarty dla szerokich rzesz 
społeczeństwa naszego miasta, zainteresowanych przyszłością i wszechstronnym 

rozwojem Rybnika. Komitet Wyborczy przedstawi w najbliższych dniach swój program 
dla miasta i jego mieszkańców.

W imieniu Komitetu: Maryla Sentycz, Maciej Bezeg, Eugeniusz Gutkowski, 
Andrzej Wojciech Konieczny, Jan Lach, Marek Poprawski.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Komitetu Wyborczego Unii 
Wolności, Rybnik, Pl. Wolności 7, II piętro, od poniedziałku do piątku 

w godz. od 16.00 do 17.00, tel. 23-108.

Podstawowe wartości: sprawiedliwość 
i równość wobec prawa, wolność i własność 
prywatna, tysiącletnia tradycja chrześcijańska 
spajają program Komitetu Wyborczego 

“RYBNICKIEGO 
POROZUMIENIA PRAWICY”. RYBNICKIE

POROZUMIENIE PRAWICY
Przedstawiamy główne tezy programu samorządowego dla Rybnika:

1. GOSPODARKA - zwrot zagarniętego mienia, sprzedaż mieszkań i lokali gminnych najemcom,
przetargi na roboty, obniżki podatków lokalnych.

2. SAMORZĄDNOŚĆ - udział Rad Dzielnic w konstruowaniu budżetu miasta.
3. INFRASTRUKTURA - korzystne warunki dla oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej,

kultury i sportu.
4. HARMONIJNY ROZW ÓJ CAŁEGO MIASTA. Rybnicka zjednoczona prawica dopilnuje, 
aby Rada, Zarząd i urzędnicy pracowali przy otwartej kurtynie i dobrze służyli rybniczanom.
 Zapraszamy do naszego lokalu: Plac Wolności 7, w dni robocze 15.00 - 18.00, tel. 225-88.

BEZPARTYJNY BLOK WSPIERANIA REFORM
Komitet Wyborczy do wyborów samorządowych w Rybniku

NASZE SPRAWY W NASZE RĘCE
Jak jest widzimy wszyscy, dlatego zwracamy się 
do wszystkich, którym drogie jest dobro naszego kraju i naszego miasta o podjęcie 
wspólnego działania na rzecz Rybnika. Jesteśmy stąd, tu mieszkamy. Nasze pieniądze 
zasilają kasę miasta i nie jest obojętne, na co są wydawane. To my, mieszkańcy miasta, 
mamy moralne prawo ustalać priorytety ich wydawania. Jesteśmy otwarci na problemy 
wszystkich mieszkańców Rybnika i jego dzielnic. Nasze listy kandydatów na radnych są 
jeszcze otwarte. Oczekujemy na uczciwych, aktywnych i rozumnych ludzi. Czasu pozostało 
niewiele!

Kontakty telefoniczne: Roman Fajkus w godz. pracy tel. 344-711 wewn. 5977, 
Romuald Niewelt po godz. 16.00, tel. 24-559.

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ
MIEJSKI SZTAB WYBORCZY 
Rybnik, Pl. Wolności 7/12, tel. 27-116

Informujemy mieszkańców Rybnika, 
że Miejski Sztab Wyborczy 
Konfederacji Polski Niepodległej 
jest czynny w następujące dni:
poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 14.00 do 16.00.
Przedstawicielami, którzy będą kierować kampanią wyborczą 
na terenie miasta Rybnika są: Eugeniusz Rejman, Emil Nowosad, Krzysztof Żydek.

Prosimy mieszkańców Rybnika, którzy są naszymi sympatykami o udział 
i pomoc w kampanii wyborczej, prowadzonej przez nasze ugrupowanie.

RUCH R O ZW O JU  R YB N IK A

Chcemy nadal z Wami zmieniać nasze miasto.

J ó z e f  M a k o s z

Komitet Wyborczy RUCHU ROZWOJU RYBNIKA 
informuje, że od dnia 10 maja br. członkowie RUCHU dyżurują w lokalu przy ul. Wiejskiej 7, 

pokój nr 11 /parter/ w godzinach od 16.00 do 20.00, tel. 23-231.

RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA

Stowarzyszenie działające od 1991 roku 
na terenie Górnego Śląska będzie obecne 
w kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego, 
desygnując swoich przedstawicieli w poszczególnych 
okręgach wyborczych.

Nasz adres: Rybnik, Plac Wolności 7.
Wszystkich sympatyków naszego Ruchu 

bezpośrednio lub pośrednio związanych ze Śląskiem 
i jego problemami
prosimy o kontakt pod numerem tel. 39-54-30 lub w siedzibie Ruchu.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE I UNIA PRACY
Zarząd Miejski

POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO 
I KOŁO UNII PRACY W RYBNIKU 

informuje o powołaniu wspólnego 
KOMITETU WYBORCZEGO PSL I UP.

Komitet nasz ma charakter otwarty dla wszystkich obywateli naszego miasta i zwolenników 
programu PSL i UP, który zostanie szczegółowo zaprezentowany mieszkańcom naszego miasta w 

następnych numerach “GR”. Komitet planuje wystawić wspólne listy kandydatów 
na radnych miasta Rybnika we wszystkich Okręgach Wyborczych. Na listach tych 

znajdą się również kandydaci wspierani przez 
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W RYBNIKU.

Siedziba Komitetu Wyborczego znajduje się w Rybniku przy Placu Wolności 7, II piętro, 
pokój 11, tel. 22-930. Członkowie Komitetu Wyborczego dyżurują: 

poniedziałek, wtorek, piątek - w godz. 15.00 - 17.00 środa, czwartek - w godz. 11.00 - 13.00 
W imieniu Komitetu Wyborczego: Krystian Tomiczek - UP, Augustyn Konieczny - PSL

KOMUNIKAT 
Sztabu Wyborczego 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
powołanego 15 marca br. do wyborów samorządowych 
na terenie miasta Rybnika. Sztab ma charakter otwarty 
dla wszystkich ugrupowań i obywateli naszego miasta, 
zainteresowanych przyszłością i rozwojem miasta Rybnika i okolic.

W imieniu sztabu: Andrzej Zając, Piotr Kusz.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Biura Poselskiego 

Zbyszka Zaborowskiego, Rybnik, Pl. Wolności 7/6,
I piętro, poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 12.00 do 16.00.

OGÓLNOKRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY 
MIAST I WSI “RYBNIK ’90"
Rada Krajowa

Informujemy mieszkańców Rybnika, 
że zawiązał się Miejski Komitet Wyborczy 
Ogólnokrajowego Związku Zawodowego 
Miast i Wsi “Rybnik ’90".

Siedziba Komitetu Wyborczego mieści się w Rybniku przy ul. Saint Vallier 4, 
tel. 27-886, czynna: od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00.

Przedstawicielami, którzy będą kierować kampanią wyborczą ZZR-90 są: 
Stanisław Duczkowski, Mirosława Kraus.

KOM ITET W YBORCZY

Grupy “WSPÓLNY DOM”
Informujemy, że 6 maja br. zawiązał się 

Komitet Wyborczy Grupy “Wspólny Dom”. 
Przedstawicielami odpowiedzialnymi za prowadzenie kampanii wyborczej są: 

Grażyna Kraska, Krystyna Salwin, Mariola Smolak, Wanda Witkowska, 
Marcin Strożek, Witold Culic, Włodzimierz Gach, Wiesław Romanowski, 

Kazimierz Laskowski, Kazimierz Sychta.
Komitet pełni dyżury w swojej siedzibie w Rybniku przy ul. Gliwickiej 64, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 tel. 26 - 548 
/administracja osiedla/

Za treść ogłoszeń odpowiadają poszczególne komitety wyborcze

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



Harcerzem jest się całe życie
Jak przed wielu; wielu laty na har

cerskich obozach, tak teraz “ trzyma 
straż” na wystawie poświęconej 75-le
ciu powstania Hufca ZHP w Rybniku. 
Postawna i elegancka, w zielonym in
struktorskim mundurze z krajką pod 
szyją, w koronie starannie uczesanych 
białych włosów. W czasie kilkugo
dzinnych dyżurów oprowadza po wy
stawie i piękną polszczyzną przybliża 
utrwalony na starych fotografiach i w 
dokumentach czas miniony - ludzi, 
którzy już odeszli i chwile, które we
szły do historii nie tylko harcerstwa, 
ale tej ziemi.

Druhna-seniorka Maria PLU
CIANKA kończy w tym roku 80 lat. I 
nikt by w to nie uwierzył, gdyby sama
nie zdradziła, ze z tej okazji spółka się 
już w czerwcu z grupą swoich byłych 
uczniów. Bo, jak wielu innych 
przedwojennych harcerzy, pracę w tej 
organizacji łączyła z pracą nauczyciel
ską.

Z rodzinnego Zatoru koło Oświęcimia

Oświęcimia przybyła do Rybnika w 1934 r., 
by objąć posadę nauczycielki w szko
le na Ligocie, gdzie jako harcerka z 
kilkuletnim już doświadczeniem obję
ła tamtejszą, szczątkową drużynę har
cerską. Tę pracę kontynuowała w 
szkole nr 1 /dzisiejsza SP nr 9/, ale już 
jako hufcowa. W tej samej szkole roz
poczęła pracę jej serdeczna koleżanka 
Klarka Baduszanka oraz druh hufco
wy Szymański, który miał pieczę nad 
drużynami męskimi, bo harcerstwo 
wtedy nie było jeszcze koedukacyjne.
- I to nie z powodów obyczajowych, 
bo przecież harcerki i harcerze mogli 

się spotykać w 
wielu innych miej
scach i sytuacjach, 
ale ze względu na 
specyfikę zdoby
wanych stopni i 
s p r a w n o ś c i .  
Chłopcy zdobywa
li sprawności my
śliwego, trapera, 
strażaka, dziew
czynki zaś krawco
wej czy opiekunki 
do dziecka. Wiele 
sprawności było 
oczywiście wspól
nych - turysty, ku
charza... Organi
zowaliśmy wy
cieczki, letnie obo
zy, przedstawienia, 
co roku jasełka, 
zaś głównym ce
lem było, wzorem 
skautingu, ćwicze
nie tężyzny fizycz
nej i moralnej. Pa
triotyzmu nie uczy
ło się słowami, był 
kształtowany w 
czasie wspólnych 
wycieczek czy zdo

bywania sprawności. Mam dziś żal do 
młodych nauczycieli, że tylko uczą, a 
nie wychowują... ”

Okupację Maria Plucianka spędziła 
w rodzinnym Zatorze, by już w 1945 
roku wrócić do pracy nauczycielskiej i 
harcerskiej w Rybniku. Wtedy harcer
stwo działało jeszcze według 
przedwojennych wzorów. Dopiero 
kiedy w 1948 roku uczniów szkół średnich

średnich wtłoczono w ramy ZMP, a har
cerstwo ograniczono dla młodzieży do 
lat 14, druhna Maria zrezygnowała z 
pracy w tej organizacji. Pracowała 
wtedy w dzisiejszym Liceum im. Han
ki Sawickiej i poza organizacją har
cerską, starała się z młodzieżą szkolną 
realizować harcerskie ideały.

Wróciła, kiedy w 1956 roku reakty
wowano harcerstwo w szkołach śre
dnich. Wtedy to całe koło ZMP w Li
ceum Pedagogicznym, gdzie uczyła, 
przekształciło się w drużynę harcer
ską...
- Do dziś mam w pamięci kurs druży
nowych w Jasieniu na Kaszubach, 
gdzie była cudowna atmosfera i prze
żyliśmy wiele pięknych, a i groźnych, 
jak choćby burzowa noc, chwil. Wszy
stkie one wróciły, kiedy przetrząsałam 
stare fotografie, by wybrać kilka na tę 
wystawę...

Przez cały czas druhna Maria Plu
cianka podwyższała swoje pedago
giczne kwalifikacje, by wieku ponad 
50 lat zdobyć dyplom magisterski. 
Była niezwykle lubianą i cenioną fi
zyczką i matematyczką, czego dowo
dem są regularne spotkania z byłymi 
uczniami, dziś również już babciami i 
dziadkami. Wielu z nich jest dumą 
swojej byłej wychowawczyni i nau
czycielki...

Do harcerstwa wróciła, choć dopie
ro w 1982 roku, kiedy najstarszym 
harcerzom, bo ...harcerzem jest się 
całe życie..., jak mówi druhna Maria, 
zaproponowano stworzenie kręgu In
struktorów Seniorów. Działalność ta 
daje stały kontakt z dawnymi znajo
mymi z harcerskiego kręgu. Organizu
ją  corocznie zabawę w karnawale, ma
jówkę, czy letni obóz w Wapienicy, 
gdzie wiodą prawdziwie obozowe ży
cie, choć nie w namiotach, ale w do
mkach kempingowych... Są zawsze 
gotowi do pomocy, jak choćby przy 
tej wystawie.

Dla druhny Marii, osoby bez bliż
szej rodziny, takie kontakty są bardzo
ważne i cenne. Jest sama, ale dzięki 
harcerskiej przygodzie, nie jest samot
na.

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

N asz chleb pow szedni
Jednym z mniej przyjemnych zajęć 

jest likwidacja odpadków, powstają
cych w gospodarstwie domowym. Bio
rę więc, jak co dzień, kubeł pełen śmie
ci i idę z nim na podwórko, aby wysy
pać do kubłów - rutynowe, niezbyt in
teresujące zajęcie, gdyby nie to, że w 
pewnej chwili zauważam leżący obok 
stosik kawałków chleba, a wśród nich 
dostrzegam nawet cały bochenek. Je
stem zaskoczony, a nawet zbulwerso
wany tym co widzę. Jak można w taki 
sposób poniewierać coś, co jest sym
bolem naszych stołów, codziennością 
naszych posiłków, podstawą naszej eg
zystencji? Czyżby aż tak mocno został 
w naszym społeczeństwie zatracony 
szacunek do chleba?

W iluż rodzinach istnieje zwyczaj 
błogosławienia chleba przed jego roz
krojeniem, aby nigdy go nie zabrakło? 
Gdzie pamięta się jeszcze o całowaniu 
ze czcią kromki chleba, która nieopa
trznie spadła na ziemię? Niegdyś na
wet okruszynki pieczołowicie zbiera
no, aby żadna się nie zmarnowała.

Takie postawy to już relikty przeszło
ści, czasów gdy brakowało chleba, 
więc liczono się z jego każdym kawa
łeczkiem. Dziś jest inaczej, wszystkie
go mamy pod dostatkiem, więc i chleb 
traci na wartości. Jednak czy sytość 
upoważnia nas do braku szacunku?

Wszystkie te myśli kotłowały mi się 
w głowic, tym bardziej, że niedawno 
przeczytałem w jednym z popularnych

tygodników list z Sarajewa, z którego 
pozwolę sobie zacytować fragment: 
Bieda z nędzą. Głód i jeszcze raz głód. 
Oto co dzisiaj jadłam, a niemal każde
go dnia jest identycznie: rano troszkę 
chleba. Otrzymujemy 27 dkg dzien
nie. Jedna trzecia bochenka, który 
waży ok. 90 dkg. To otrzymujemy na 
dzień, a niekiedy i co trzeci dzień, po
nieważ piekarnia nie ma paliwa ani 
prądu. Ten kawałek chleba troszkę 
osolilam, bo dostajemy 15 dkg soli raz 
na miesiąc /.../ Potem wypiłam trochę 
wody, a wody dostajemy 2 litry na 2 
dni na jedną osobę. Wychodzę by 
urwać - jeśli znajdę - kilka gałązek, 
Żebym choć czasem mogła z tego zro
bić herbatę. Prawdą jest zatem, że 
człowiek właściwie docenia wartości 
tego wszystkiego co jest wokół niego 
dopiero wtedy, gdy to traci. Lecz cóż 
robić z nadmiarem chleba, kiedy insty
tucja człowieka chodzącego po mie
szkaniach i zbierającego “suchy chleb 
dla konia” już nie istnieje?
A przecież od pewnego czasu w róż
nych punktach Rybnika poustawiano 
kubły na śmieci z napisami: “Szkło”, 
“Papier” itp. Czyż więc tak wielkim 
trudem byłoby ustawienie jeszcze jed
nego, nawet niewielkiego pojemnika, 
szczególnie w dużych osiedlach, z na
pisem “Pieczywo”? Pewnie wielu oko
licznych gospodarzy byłoby tym zaintereso

wanych.
MIKAEL

UCZNIOWSKA
SESJA

200 rocznicę Powstania Kościu
szkowskiego uczcili sesją historyczną 
w dniu 10 maja uczniowie klasy VI 
Prywatnej Szkoły Podstawowej w
Rybniku. W sesji uczestniczyły dele
gacje uczniów klas VI kilkunastu 
szkół rybnickich wraz z nauczycielami 
historii. Wygłoszone referaty dotyczyły 
postaci Tadeusza Kościuszki, przebie
gu działań bojowych w powstaniu oraz 
legendarnego Bartosa Głowackiego, 
dowodzącego w 1794 roku oddziałami 
kosynierów.

Szkolną sesję historyczną zorganizo
wała klasa VI pod kierunkiem nauczy
ciela historii, przy życzliwej pomocy 
dyrektor Jolanty Łuczyńskiej. Swoje 
krótkie referaty wygłosiły: Izabella i 
Patrycja Skorupa, Anna Potempa, 
Monika Mikułka i Katarzyna Kru
pa. Przewodniczącą sesji była Ania 
Woźniakowska, która z powierzonej 
funkcji wywiązała się wręcz znakomi
cie. W drugiej części sesji zebrani mo
gli obejrzeć filmy dokumentalne, doty
czące tematyki historycznej. Wprowa
dzeniem w atmosferę tamtych lat był 
montaż poetycko-muzyczny w wyko
naniu uczniów klasy V. Uczniowska 
sesja historyczna to novum nie tylko 
dla uczniów, którzy historię jako 
przedmiot lubią na co dzień, ale także i 
dla tych, których historia może zainte
resować bez zaglądania do podręczni
ka.  C.K.

Ksiądz Arek 
w Rybniku

Jak już pisaliśmy, uroczystą trzecio
majową sumę w bazylice św. Antonie
go koncelebrował m.in. ks. Arkadiusz 
NOWAK znany ze swej działalności na 
rzecz osób chorych na AIDS, a pocho

dzący właśnie z Ryb
nika. Jak nam po
wiedział, na począt
ku czerwca pragnie 
on zorganizować w 
Rybniku dużą impre
zę artystyczną, z 
której dochód prze
znaczony zostałby 
na pomoc nosicie
lom oraz chorym. 
Wystąpi m.in. lubia
na, zwłaszcza przez 
przedstawicieli star
szego i średniego 
pokolenia, piosen
karka ELENI.

O szczegółach po
informujemy wkrót
ce. wack

Szkoła od kuchni
W Zespole Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych w Rybniku przy ul. św. 
Józefa został oddany kolejny seg
ment, do którego przeniosły się szkol
ne warsztaty, dotychczas mieszczące 
się w budynku s. Urszulanek. Ucznio
wie Technikum Gastronomicznego i 
Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej 
od 15 kwietnia odbywają praktykę w 
nowocześnie wyposażonych pomie
szczeniach kuchennych, ciastkarni, 
deserowni i jadalni. Do tej pory prak
tyczna nauka zawodu prowadzona 
była w stołówkach szkolnych, restau
racjach, punktach małej gastronomii, 
w większości bez

świadczą również usługi kulinarne i 
cukiernicze na wynos, z których 
przede wszystkim korzystają zakłady 
pracy i szkoły.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekono
miczno-Usługowych planuje wystąpić 
z propozycją uruchomienia w warszta
tach szkolnych centrum szkolenia 
praktycznego dla wszystkich uczniów 
rybnickich szkół kształcących w za
wodach gastronomicznych i spożyw
czych. Absolwentów szkół podstawo
wych pragnie zaś zachęcić do podjęcia 
nauki w Technikum Gastronomicz
nym, specjalność technologia żywienia

właściwego in
struktażu. Obecnie 
przyszli technolo
dzy żywienia, ku
charze i kelnerzy 
zdobywają umie
jętności praktycz
ne pod okiem d o
świadczonych fa
chowców, a wypo
sażenia kuchennego

Szkolna jadłodajnia, Aleksandra Żyrek (z lewej) i Dag
mara Kopicka - uczennice klasy II b Technikum Gastro
nomicznego. Zdj. :wack

go oraz estetycz
nego wystroju sali 
k o n su m p c y jn e j 
pozazdrościć war
sztatom może nie
jedna restauracja.

Od poniedział
ku do piątku w 
godz. od 12.30 do 
16.00 wydawane 
są smaczne obiady dla wszystkich 
chętnych /abonamenty lub doraźna 
sprzedaż/. Ponadto przez cały tydzień 
mieszkańcy Rybnika zlecają młodzie
ży urządzanie różnego rodzaju przyjęć 
okolicznościowych - komunijnych, 
weselnych, styp. Warsztaty szkolne

żywienia, w Technikum Spożywczym - 
technologia żywności, w Liceum Za
wodowym - kelner bufetowy, gastro
nom oraz w Zasadniczej Szkole Za
wodowej w zawodach: kucharz, kel
ner.

Portret rodzinny we wnętrzu... biblioteki

Wystawę poświęconą śląskiej rodzinie w dawnej fotografii, zorganizowaną w Miej
skiej Bibliotece Publicznej, zwiedzają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ryb
niku -Paruszowcu. Wystawa będzie czynna do końca czerwca. Zdj.: wack

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Nie matura 
lecz ...

Matura, zwana też egzaminem doj
rzałości, w dzisiejszym kształcie poja
wiła się w szkolnictwie europejskim w 
XIX wieku. Przed 1922 rokiem matu
rę na naszych ziemiach można było 
uzyskać wyłącznie w szkołach nie
mieckich. Górny Śląsk był wtedy czę
ścią Cesarstwa Niemieckiego, zaś 
wszystkie dziedziny życia, szczegól
nie zaś szkolnictwo były poddawane 
germanizacji. Tak więc Ślązak, chcący 
się kształcić, musiał zdecydować się 
na niemiecką szkołę. A średnie szkol
nictwo niemieckie miało bardzo wy
soki poziom i dawało po zdaniu matu
ry szerokie możliwości przy wyborze 
zawodu oraz odpowiedni prestiż spo
łeczny. Kształcenie takie stwarzało 
jednak duże ryzyko poddania się ger
manizacji. Uległ jej m.in. późniejszy 
wielki działacz polski na Śląsku - KA
ROL MIARKA /1825-1882/. Sam to 
zresztą przyznał w jednym z listów: / 
.../ łatwo poznać, że mnie jeszcze czę
sto Niemiec bodzie. Ale jakże by też 
to inaczej być mogło? Jestem z pol
skich rodziców rodzony ale cała moja 
edukacja jest niemiecka / . . .”. Rów
nież drugi wielki Ślązak WOJCIECH 
KORFANTY /1873-1939/ pobierał 
nauki w niemieckim gimnazjum. Wi
docznie jednak trafił na mniej “zdol
nych” pedagogów, którzy tak grubiań
sko zohydzali wszystko co polskie, że 
wzbudziło to w młodym Korfantym 
przekorę i ciekawość tego tak “nik
czemnego” narodu, którego językiem 
jakby nie było posługiwano się w jego 
rodzinnym domu. Tak więc można po
wiedzieć, że ostra germanizacja do
prowadziła Korfantego do polskości.

Niewielu jednak Ślązaków kończyło 
więcej niż siedem klas szkoły podsta
wowej. I to wcale nie z obawy przed 
germanizacją, z powodu niemożności 
opanowania języka niemieckiego czy 
braku zdolności. Ślązacy znali po prostu

stu swoje miejsce w pruskim pań
stwie. Wiedzieli bowiem, że dobre 
stanowiska pracy przypadną Niem
com. Wśród Ślązaków istniało prze
konanie, że porządny człowiek to ten, 
który ma konkretny zawód. Ojcowie 
tłumaczyli zatem do znudzenia dora
stającym synom: “Ucz się synek fachu 
i porządnyj roboty”. I zgodnie z tym 
niepisanym prawem, Ślązacy z reguły

nie byli prawnikami, lekarzami czy 
nauczycielami lecz bardzo cenionymi, 
wykwalifikowanymi i pracowitymi ro
botnikami.

Nadszedł rok 1922 i część Górnego 
Śląska została przejęta przez polską 
administrację rządową. We wrześniu 
tego roku rozpoczął się pierwszy w hi
storii Śląska “polski rok szkolny”. Ru
szyły też szkoły średnie. Problemem 
stał się brak nauczycieli, gdyż z po
wyższych względów było ich na miej
scu niewielu. Pościągano ich zatem 
spoza Śląska. Przyjechali przeważnie 
ludzie młodzi, bez zawodowych na
wyków, pełni ochoty do pracy i to 
była chyba charakterystyczna cecha

nauczycieli gimnazjalnych w okresie 
międzywojennym na Śląsku. Tak było 
również w jedynym wtedy w Rybniku 
gimnazjum państwowym /dzisiaj I LO 
im. Powstańców Śl./, które przejęto 
od Niemców szybko, choć rzetelnie 
zorganizowano polską szkołę. A zjeż
dżający się wtedy do Rybnika nowi 
nauczyciele okazali się wielkimi indy
widualnościami i wspaniałymi peda

gogami, że 
wy mi e n i ę  
tylko polo
n i s t ó w : 
W a n d ę  
R ó ż a ń s k ą  
czy Inno
centego Li
burę. W 
szkole nie 
b rakow ało  
chętnych do 
nauki. Posy
pały się za
tem pierw
sze polskie 
matury, Ślą
zacy się 
k s z ta łc i l i .  
Jednak naj
w ażniejsze 

stanowiska w województwie i powie
cie zajmowali tzw. “ludzie z Polski”, 
głównie z poznańskiego. Nawet straż
nikami granicznymi nie mogli być po
czątkowo Ślązacy. Nie była to oczywi
ście jawna dyskryminacja, ale milczą
cy zwyczaj za obustronną zgodą. Tak, 
obustronną, gdyż stara mądrość życio
wa dalej podpowiadała Ślązakom: 
“Niy ciś sie kaj cie niy chcom. Naucz 
sie fachu, poszukej se roboty i żyj jak 
Ponboczek przykozoł!”.

Nastał czas okupacji hitlerowskiej. 
Przybyli po 1922 roku nauczyciele 
czy strażnicy graniczni musieli z roz
kazu Niemców opuścić Śląsk. Niko
mu nie pomogła wtedy matura... Ślązacy

Ślązacy pozostali. I znów cynicznie 
sprawdziło się powiedzonko: “Zrób 
sie gupim, bydziesz fraj!”

Do 1945 roku w szkolnictwie “ludo
wego państwa” panowała prostacka 
idea: “Nie matura, lecz chęć szcze
ra...”. Szkoły średnie wraz z maturą 
kończyli w zasadzie wszyscy, którzy 
progi owej szkoły przekroczyli. Wiem 
coś o tym, bo sam taką szkołę kończy
łem. Zaś pewien dyrektor opowiadał 
mi, że jeszcze w połowie lat ’80 na
szego stulecia, że gdy w jego szkole 
aż 7 uczniów na 100 zdających “obla
ło” maturę, wezwano go na poważne 
rozmowy do miejskiego komitetu 
PZPR, gdyż rzekomo “prześladował” 
dzieci robotników i chłopów. Maturę 
zatem miał każdy, kto chciał, czyli w 
tej “naukowej” dziedzinie zaistniała 
prawdziwa hiperinflacja...

Dziś szkoły średnie obciążone są 
balastem PRL-owskich czasów. 
Zwyczaj, że oprócz “kryminalnych 
przypadków”, maturę powinni zdać 
wszyscy uczniowie liceów i techni
ków, jest mocno zakorzeniony. Nau
czyciele i dyrekcje rwą włosy z głowy, 
kuratorium oświaty deklaruje i infor
muje, że “nie wszyscy muszą zdać 
maturę, wystarczy, że ukończą szko
łę”. Ale w praktyce szkoły nie są wy
posażone w odpowiednie przepisy, 
które np. nie dopuściłyby ucznia do 
matury. Można go zatem zostawić na 
rok w ostatniej klasie, ale kiedy zosta
nie sklasyfikowany, ma prawo przy
stąpić do matury. Oczywiście w prak
tyce, pod naporem rodziców i łez za
interesowanych, klasyfikuje się po
szczególne osoby po ich ustnej dekla
racji, że matury zdawać nie będą. Kie
dy jednak taki uczeń pojawiłby się w 
dniu matury w szkole, nie można za
bronić mu zdawania. Może ktoś słu
sznie zauważyć, że skoro słaby uczeń 
ledwo ukończył ostatnią klasę, nie ma 
szans na zdanie matury. Ale przypo
mnijmy sobie nasze matury. A od cze
go ściąganie? Na Górnym Śląsku pro
blem oświaty był zawsze obecny. 
może z wyjątkiem czasów międzywo
jennych. Teraz oczywiście jest okazja, 
by coś się zmieniło na lepsze. Po
trzebna jest jednak reforma szkolnictwa

Utopek
 z Wielopola
Jak sie yno zaczon sezon żużlowy w 

Rybniku, to tyż bajtle z Wielopola za
czły swoji zawody “żużlowe”. Kożdy 
łeboń mioł felga z koła, abo tyż z taki
go przedwojynnego wozka dzieciynce
go. Starsi ludzie na pewno pamiynta
jom taki wózki na wysokich kołkach z 
takim krótkim gryfym do cisnycio. 
Cołki popołednia, jak sie ze szkoły 
przeszło, brusiyli my na tych swojich 
“torach żużlowych”. Felgi te cisło sie 
takim hokym zrobionym z grubego 
drotu, kery był na dole wygnyty choby 
litera “U”. Butlowało to jak diobli i 
stere baby nos przezywały, jak my po 
drodze miyndzy chałupami jeździli. 
Totyż w lesie nad Rudom m ielim y 
pora boisk porobionych i tam my karo
wali wiela sie dało. Miyndzy sośnicz
kami te tory sie wyjeździyło i zawody 
miyndzy sobom my robiyli. Porobiyli 
my se tyż taki drużyny po sztyrech syn
ków i kożdy w tyj drużynie mioł miano 
od jakigoś żużlowca. W mojij druży
nie, kero sie nazywała: “Felga - Józefo
wiec” , kapitanym był Hynio /”Spyra”/ 
. Zawodnikami byli: Jorgel /"Kołe
czek”/, Waldek/”Dziura”/, i jo - “Mu
cha”. Hynio miyszkoł na Józefowcu i 
tam tyż my mieli nasze boisko z torym, 
kaj my trynowali. Na piryrsze zawody 
zaprosiyli nos synki z Wawoka, z kery
mi my na katelmus chodziyli do Starego

Starego Kościoła. Już niy pamiyntom jaki 
miana mieli te jejich zawodniki, ale 
wiym, że my wtedy s nimi przegrali. 
Boisko mieli szpetne, kole baraków na 
Wawoku, som pioch, ku
rzyło sie jak diobli. Syn
dzia był na pewno przeku
piony z Orzypowic, a kibi
ce sami “barakorze”. Byli 
to tyż nojwiynksze hajoki, 
totyż my sie ich boli, bo 
nas mało było. Trzech braci 
jeździyło w jejich drużynie, 
a reszta kibicowało, było 
ich do kupy bezmała dwa
noście tych braci. Jeździli 
my po bosoku pod kostki w 
piochu i nogi my mieli taki 
zakurzone, że jak sie kery 
szoł wyjscać, to mioł potym 
nogi cołki mryngate i krop
kowane. O pyskach to ani 
niy wspominom, bo se umi
cie sami przedstawić jak 
wyglondo gymba spocono i 
potym skurzonom pazurom przetarto. 
“Barakorze” mieli tyż lepsze maszyny, 
bo mieli te felgi taki szyroki i niy 
sznajdrowały im w tym piochu jak 
nom. Yno Hynio mioł felga z “falonio
ka” /to jest taki koło ze szyrokimi man
tlami/ i on tyż pora razy był piyrszy, ale 
to było za mało. My mieli taki wonski 
te felgi, że ich w piochu uciść niy szło, 
co nom tak tynyły. Jeszcze tyn pierziń
ski syndzia nas wkurził, bo co kery z 
nas piyrszy wysztartowoł, to powtórka, 
bo falstart gwizdoł. Niy wiym jak to

uznowoł, jak wcale ni mieli maszyny 
startowyj. Po tym meczu my byli wy
plompani na amyn, a za trzi dni mioł 
być rewanż. Nasze boisko “żużlowe”

na Józefowcu było dużo lepsze. Mieli
my maszyna startowo! Jedna dziołcha 
z Józefowca /bezmała lipsta od Hynio
ka/ trzimała na starcie gumin z majt
ków naciongnyty od jarzombiny kero 
tam rosła i jak jom potym puściyła, to 
my sztartowali z tymi naszymi maszy
nami. Na zawody prziszły dziecka z 
cołkigo wiyrchu z Wielopola. Syndzia 
tyż był sprawiedliwy, bo to był synek 
od kerownika szkoły z Wielopola, a on 
nigdy niy cyganiył, chyba jak sie po
mylył. “Maszyna startowo” ani roz my

niy przerwali, niy tak jak na sztadionie 
- co chwila Studnik musioł te guminy 
sztuklować. Wygrali my wtedy wyso
ko, niy pamiyntom jaki był wynik, a 

niy chcioł bych cyganić. 
Wszystko dziynki tymu, że 
co jedyn bieg, dziołchy z 
Józefowca konewkami tor 
nom polywały i nic sie niy 
kurziło. Tor tyż był twardy i 
te nasze wonske felgi niy ty

nyły nom tak jak na Wawoku. 
Kostki my yno mieli poobija
ne, bo jak te synki z Wawoka 
niy umiały nas wzionść, to 
nom felgami po kostkach ha
ratali. Haje tyż nie zganiali, 
bo teraz łonych było za mało. 
Dużo my tych zawodów 
miyndzy sobom rozgrywali, 
bo tyż dużo w Wielopolu było 
drużyn. Nojlepszo drużyna 
była na “Suberyji”, żodyn im 
niy poradziył dać w skora, za
wsze wygrywali. Mieli tyż oni 

nojlepszy tor - w lesie miyndzy okopa
mi, co po wojnie zostały. Co tam jako 
drużyna jeździyła, to sie wszyjscy 
przewracali choby przez jaki niywi
dzialny drot miyndzy stromami prze
ciongnyty. Bezmała to była robota od 
Magierki. Jeździł tam przi nich tyn sy
nek od szewca z Podlesio, a wszyjscy 
wiedzieli, że on z tym utopkym z hany
sowego stawu trzimie sztanga. Drugi 
miejsce w Wielopolu miała drużyna z 
Józefowca, a trzeci z Perdelca.

B. DZIERŻAWA

Żużel
na Józefowcu

twa. Od zaraz...
Ze specyficznych względów histo

rycznych i społecznych przez ostatnie 
150 lat na Śląsku najważniejszy był 
etos pracy, fachowość, solidność, su
mienność, a nauka, wiedza, wykształ
cenie szły jakby w drugiej kolejności. 
Rodzi to czasem kontrowersyjne 
wnioski, a należy do nich wypowiedź 
/w lutym 1991 r. na spotkaniu rybnic
kiego KIK/ senator, prof. Doroty Si
monides: “Ślązacy mają prawie gene
tycznie zakodowaną niechęć do 
kształcenia się i do przyjmowania 
stanowisk kierowniczych / . . . /” Z tą 
tezą oczywiście można się zgodzić lub 
nie, ale trzeba wiedzieć dlaczego! 
Twierdzę, że jest to półprawda i to 
bardzo sprytnie sformułowana. A co o 
tym sądzą nasi czytelnicy?

MAREK SZOŁTYSEK

Spektakle
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 

14 maja, godz. 18.00, Giacomo Puc
cini: “MADAME BUTTERFLY” w 
wykonaniu Opery Śląskiej z Byto
mia, cena 90.000 i 60.000.-zł 
16 maja, godz. 10.00 i 12.00, wg C. 
Collodiego “PINOKIO” - musical dla 
dzieci w wyk. aktorów Teatru Śląkiego 
w Katowicach, cena 30.000 i 25.000.- 
zł

DOM KULTURY - Niedobczyce 
16 maja, godz. 9.00, teatr dla dzieci: 
“SŁOŃ TRĄBALSKI I JEGO GO
ŚCIE”

Koncerty
MAŁA SCENA RYBNICKA 

16 maja, godz. 18.00 koncert jazzowy: 
KRZYSZTOF “PUMA” PIASECKI
WALK AWAY, cena 80.000.- dla mło
dzieży 65.000.-zł

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
18 maja, godz. 9.00 i 10.30, “KACZKI
KACZKI Z NOWEJ PACZKI” - piosenki - 
konkursy - muzyka - zabawy, cena 
25.000.-zł

Imprezy
MAŁA SCENA RYBNICKA

18 - 19 maja, godz. 9.30, MIĘDZY
SZKOLNY PRZEGLĄD TANECZ
NO-WOKALNY, wstęp wolny

“APOLLO”
13-19 maja godz. 17.00, 15 maja 
godz. 15.00 i 17.00
“BEETHOVEN 2”, prod. USA /od lat 
12/

DKF “EKRAN” przy TZR 
16 maja, godz. 18.00 “MATKA I 
CÓRKA”, prod. włoska, reż. V.de Sica 
oraz “MIŁOŚĆ PO POŁUDNIU”, 
prod. USA, reż. B. Wilder, wstęp za 
okazaniem karnetów

“PREMIEROWE” przy TZR 
17 - 19 maja, godz. 17.00 i 19.30,
“WIEK NIEWINNOŚCI”, prod. USA 
/od lat 15/, cena 30.000.-zł

“WRZOS” - Niedobczyce 
15 maja, godz. 17.00 “BEZSEN
NOŚĆ W SEATTLE”, prod. USA 

ZEFIR BOGUSZOWICE 
15 - 19 maja, godz. 17.00 i 19.00, 
“PANI DOUBTFIRE”, prod. USA /od 
lat 12/, cena 30.000.-zł

“VEGA” - Żory
13-16 maja, godz. 16.00, 18.00, 
20.00, 17 maja, godz. 20.15,
18-19 maja godz. 18.00 i 20.00 “PSY 
2 - OSTATNIA KREW”, prod. pol. /od 
lat 15/
18-19 maja, godz. 16.00 “KALIFOR
NIA”, prod. USA /od lat 15/_______

Dyskoteki
sobota 14 maja, godz. 19.00, MAŁA 
SCENA RYBNICKA, godz. 20.00,
KINO “APOLLO” /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

NIE PRZESZKODZEJCIE

Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Na miejsca! gotowi... ! Rys.: B. Dzierżawa

Kina



Zarząd Miasta Inform uje Ogłoszenia drobne W r a z i e  p o t r z e b y
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ 
MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ
Lp. Adres lokalu pow. lokalu 

w m2
wizja 
w dniu

godz. stawka 
wyjściowa 

za 1 m2 + VAT
1. św. Antoniego 13 30,0 9.05.94 9-11 35 tys. zł
2. św. Antoniego 15 32,0 9.05.94 9-11 35 tys. zł
3. Raciborska 24
4. Raciborska 24

15,5 10.05.94 9-11 80 tys. zł

/wejście z klatki schodowej/ 28,5 10.05.94 9-11 80 tys. zł
5. Przemysłowa 14 70,2 11.05.94 9-11 35 tys. zł
6. Gliwicka 1
7. Hala mięsna
/z przeznaczeniem na branżę

28,7 12.05.94 9-11 35 tys. zł

mięsno-wędliniarską/ 
8. Jak w pozycji Nr 7

30.0 13.05.94 9-11 35 tys. zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344. Przetarg odbędzie się 16 maja 1994 r. o godz. 
10.00 w sali nr 37 na I piętrze budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 
2. Vadium wynosi 5 mln zł za 1 lokal, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta 
Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić należy 
koszty organizacyjne przetargu w wysokości 100 tys. zł za 1 lokal.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3-go Maja 12. 
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ 

MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POWIERZCHNI LOKALI 
UŻYTKOWYCH, POŁOŻONYCH W BUDYNKU PRZY RYNEK 7 

W RYBNIKU, NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ.
Lp. Usytuowanie pow. lokal u wizja godz. stawka vadium

lokalu w m2 w dniu wyjściowa 
za 1 m2

w wys.

1. parter + I p. lewa strona 104,1 20.05.94 9-11 80 tys. zł 10 mln
2. parter + I p. prawa strona 98,3 20.05.94 9-11 80 tys. zł 10 mln
3. I piętro 15,3 20.05.94 9-11 80 tys. zł 5 mln
4. II piętro 87,5 20.05.94 9-11 80 tys. zł 10 mln

Do stawki miesięcznej czynszu za 1 m kw naliczony zostanie obowiązujący po
datek VAT w wysokości 22 procent.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344.

Przetarg odbędzie się 24 maja 1994 roku o godz. 10.00 w sali nr 37 na I pię
trze budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

W/w vadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne przetar
gu w wysokości 100 tys. zł za 1 lokal.

Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA 

RYBNIKA POŁOŻONYCH PRZY UL. STRAŻACKIEJ 
I KAROLA MIARKI 13 W RYBNIKU.

ul. Strażacka zapisana w księdze wieczystej 115213 działka nr 1403/172 o pow. 
622 m kw.
Cena wywoławcza gruntu i zabudowania: 70.000.000 zł
ul. Karola Miarki 13 zapisana w księdze wieczystej nr 126, parc. nr 2118/93 k.m. 
i obr. Ligota o pow. 342 m kw.
Działka obwarowana jest służebnością drogi do parceli nr 2117/93.
Wartość składnika budowlanego: 163.888.500 zł
Wartość składnika gruntowego: 33.333.700 zł

Cena wywoławcza: 197.300.000 zł
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344.
Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 16 maja 1994 roku, w godz. 9.00 - 
11.00. Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 1994 roku o godz. 10.00 w sali nr 
37 I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium od każdej nieruchomości wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta najpóźniej do dnia przetargu do godz. 
9.30. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 
tys. zł od jednej nieruchomości. W przypadku niezawarcia umowy przez wygry
wającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.
Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Ryb
nika przy ul. 3 Maja 12, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać. 
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, wzglę
dnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

• 1 cm2 - 8.000 zł
• 1/4 strony - 900.000 zł
• 1/2 strony * 1.600.000 zł
• 3/4 strony - 2.400.000 zł
• 1 strona - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł

. . . U  Nas
szyBko
I TANIO

TV SERVICE
NAPRAWA, PRZESTRAJANIE

Rybnik, tel. 28990.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM!
* pieczątki, druki
• reklamy i szyldy
* wycinanie liter i grafiki

RENOMA 
9-17

Rybnik, tel. 23-710 kon kurencyjne  ce n y !  
ul. Ch ro bre go 19 Zapraszamy do współpracy!

Budynek 
do rozbiórki
w zamian oddam

materiał 
za darmo.

Wiadomość: 
tel. 21-600.

Oferuję transport 
towarów do 85 0  kg.

Rybnik-Boguszowice, 
ul. Patriotów 38B/7.

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/
oferuje następujące usługi:

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

i przechowanie zwłok 
*wynąjęcie kaplicy do pogrzebu 
*usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów

* możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

Rybnicka Giełda 
Sam ochodow a

Ceny w mln zł. z ubiegłej 
niedzieli 8 maja

Cena/Rok/Model 
fiat 126p - 58/93, 48/91, 41/91,46/ 
90/bis, 43/90, 42/90/bis, 41/90, 40/90, 
38/89/bis, 35/89, 34/89, 33/88, 30/88, 
26/87, 27/86, 24/86, 20/86, 20/85, 19/
85, 14/85, 18/84, 17/84, 16/84, 15/83, 
13/82, 10/78, 6/78, 5/77
fiat - 118/93/cinquecento 700, 135/ 
87/croma, 20/86/127, 69/85/regata 
w. OD
ford - 103/87/sierra, 76/86/fiesta, 51/ 
82/escort, 42/80/escort 1.3E, 28/79/ 
fiesta, 35/78/fiesta 1.3 
fiat 125p - 43/89, 27/86, 28/86, 29/
86, 15/81,8/77, 6/75
nissan - 76/85/bulebird/2.0i/, 55/83/ 
sunny 1.5GL
VW - 204/91/passat 1.9D, 130/88/
golf, 106/86/golf 1.3, 32/79/polo 1.1,
27/79/passat, 42/78/golf 1.5D
mazda - 126/88/626 2.0L
skoda - 21/82/105S, 14/77/ 105, 14/
77/120S
audi - 42/84/80 1.6, 58/83/80D, 34/ 
79/80 1.6
mercedes - 200/86/200D 
toyota - 118/87/corda 1.8D, 44/81/ 
celica 1.6
opel - 54/84/corsa 1.0, 48/82/kadet 
1.3
polonez - 92/92/caro 1.6, 60/89, 25/ 
84
peugeot - 76/86/305 1.5D /ps/

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997,21-091  
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOW E: 55-37-91, 55-37-56, 5 5 -3 8 -2 8 , 5 5 -3 8 -8 7
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 13 do 19 maja, Apteka "Pod Lwem ”, 
ul. Sobieskiego 4, tel. 22-806

Biuro Usługowo-Doradcze
Zaprasza Państwa do zakupów samochodów krajowych 

i zagranicznych oraz maszyn przemysłowych 
wskazanych przez klienta

w formie leasingu (dla osób prawnych K S E R O
w systemie ratalnym (dla osób fizycznych)

Udzielamy również kredytów na: 
LAKIERY  * remonty samochodów, * remonty mieszkań i domów, 

SAMOCHODOWE * imprezy okolicznościowe (wesela, stypy, komunie)

Rybnik-Boguszowice 
Os. Południe 37 (Dom Górnika), tel. 39-21-34 lub 230-31 w 5134 

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2
W ywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywanie 

odbitek w czterech formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,
"Dziś fo tografu jesz - dziś masz zdjęcia"

Bogaty wybór biżuterii na każdą okazję
oferują sklepy jubilerskie

ARTIS IMAGO-ARTIS
Powstańców 17 i Korfantego 3 Rynek 2

Codziennie od 9.00 do 17.30 w soboty od 9.00 do 13.00

44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 4 MAREK PIECHOTA

WYRÓB PIECZĄTEK
COLOP STEMPEL

* stemple tradycyjne 
* doskonałe automaty 
* numeratory * datowniki * tusze * drukarki * i inne akcesoria pieczątkarskie

ARTYKUŁY BIUROWE
* segregatory * skoroszyty * akcydensy * art. piśmienne *

GALANTERIA PAPIERNICZA, MAŁA POLIGRAFIA

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 79 77 116,6 64,4

TARG 76 75 124- 125 60
HERMES 78 84 125 67

Owoce/Warzywa jabłka cytryny pomarańcze banany

TARG 4 - 9 2 0 -2 5 1 5 -1 8 2 6 -2 8

M iejska 3 10 22 20 28
HERMES 23 27 21 28

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

Jan  NOGA 10,5 10 2,6 7,5

TARG 10,3 8,6 1 ,6 -2 ,4 7,3

HERMES 10,7 10,5 2,4 7,4

W a lu ty dolar marka czeska francuska

P ew ex  d u ży 22050\22250 13210\13300 740\755 3850\3920
Delikatesy, ul. Miejska 22000\22250 13210\13300 740\755 38703920
H erm es 22050\22250 13210\13300 745\755 3870\3950

8
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

SKLEP PAPIRUS



Koszykówka Koszykówka   Szachy

Finał bez niespodzianki
Żużel Żużel

Zaczyna być ciekawie
W Brzegu Dolnym od 3 do 9 maja 

rozegrano Finał Mistrzostw Polski 
Juniorek w Koszykówce, w którym 
wystąpiło osiem najlepszych w tym 
roku polskich drużyn. W doborowej 
stawce znalazły się również młode ko
szykarki Rybnickiego Młodzieżowe
go Klubu Sportowego, prowadzone 
przez Mirosława Orczyka, W grupie 
eliminacyjnej rybniczanki spotkały się 
z zespołami “Unii” Swarzędz, KKS-u 
Lech - Batimex Poznań i zespołem go
spodarzy SZS-em ROKITA Wrocła
wia. Niestety, drużynie RMKS-u nie 
udało się wygrać ani jednego meczu, 
również tego o siódme miejsce z ze
społem “Stali” Brzeg i ostatecznie 
sklasyfikowana została na ostatnim 
ósmym miejscu.

Mówi Mirosław Orczyk: Już w
pierwszym dniu turnieju w pierwszym 
meczu spotkaliśmy się z drużyną go
spodarczy AZS ROKITA Wrocław. 
Dziewczyny były bardzo zdenerwowa
ne, dla większości z nich był to pierw
szy występ na takim szczeblu. Przyszło 
trochę kibiców m.in. członkowie fan
klubu wrocławskiej drużyny, wszystko 
to sprawiło, że dziewczyny nie wytrzy
mały psychicznie tego spotkania. Ry
wale przewyższali nas przygotowa
niem fizycznym, przede wszystkim zaś 
doświadczeniem turniejowym.

Mimo porażek w finale, zespól gene
ralnie osiągnął sukces, którego nikt 
nam już nie odbierze. Zajęcie ósmego 
miejsca w Polsce w najstarszej katego
rii młodzieżowej jest sukcesem, jakiego 
od dawna nie osiągnęła żadna z dru
żyn z naszego makroregionu. Byliśmy 
najmłodszym zespołem startujący w fi
nale. Ta młoda drużyna chyba nie wy
trzymała trudów ośmiomiesięcznego 
sezonu, pierwszego tak długiego w karierze

Wieloboje
specjalistyczne
młodzików

W czwartek 5 maja na stadionie lek
koatletycznym w Rybniku odbyły się 
miejsko-rejonowe zawody lekkoatle
tyczne w wielobojach specjalistycz
nych młodzików. Oto najlepsze wyniki 
zawodów:

Dziewczęta 
60 m

Wioletta Golor 8,5 s. SP 5 Rybnik 
Katarzyna Portka 8,5 s. SP 5 Rybnik 

300 m
Wioletta Golor 46,4 s. SP 5 Rybnik 
Justyna Buszka 49,4 s. SP 27 Rybnik 

1000 m
Katarzyna Iwaniuk 3,30,3 min. SP 5 
Rybnik

pchnięcie kulą
Aleksandra Ceglarska 9,66 m SP 5 
Rybnik
Agnieszka Sobieska 9,02 SP 18 Ryb
nik

skok w dal
Anna Gala 4,80 m SP 18 Rybnik 
Wioletta Golor 4,50 m SP 5 Rybnik 
Katarzyna Iwaniuk 4,50 m SP 5 Ryb
nik

Chłopcy 
60 m

Przemysław Fojcik 7,5 s SP 5 Rybnik 
Adam Stronczek 7,7 s SP 21 Rybnik 
Marcin Gurgul 7,8 s SP 11 Rybnik 

600 m
Adam Stronczek 1,35,5 SP 21 Rybnik 

2000 m
Wojciech Gojny 6,55,7 min. SP 9 Ryb
nik

w dal
Wojciech Gojny 5,53 m SP 9 Rybnik 
Adam Stronczek 5,40 m SP 21 Rybnik 

pchnięcie kulą
Marcin Talarek 10,10 m SP 5 Rybnik 
Marek Teleucki 10,00 m SP 27 Rybnik

karierze tych zawodniczek.
Pierwszy raz dziewczyny grały w tur

nieju, w którym przez pięć dni trzeba 
było być w pełnej dyspozycji. Patrząc 
realnie na możliwości tej drużyny my
ślę, że mimo wszystko pokazaliśmy dobrą

dobrą, solidną koszykówkę. Pierwszoli
gowi trenerzy, których sporo zjechało 
na finały, ocenili naszą grę pozytyw
nie, brakuje nam natomiast częstszych 
kontaktów z silniejszymi zespołami, a 
w konsekwencji i doświadczenia, które 
było atutem rywali. Dlatego nie byli
śmy w stanie podjąć walki z tymi ze
społami przez 40 minut i w czterech 
spotkaniach Start w Brzegu był z pew
nością dla dziewcząt ważnym doświad
czeniem, mogły spotkać się prawie z 
całą reprezentacją Polski Juniorek i 
zagrać przeciwko tym zawodniczkom.

Nie najlepiej ułożyły nam się przygo
towania do finału. Po półfinale w Zgo
rzelcu dwie podstawowe zawodniczki, 
Edyta Prużyńska i Ewa Pryciak, leczy
ły groźne kontuzje i nie mogły brać 
udziału w treningach przez samym fi
nałem. Natomiast w czasie samego 
turnieju nie w pełni sił była Katarzyna 
Grabowska. To trzy podstawowe zawo
dniczki zespołu i kłopoty zdrowotne 
zmusiły nas do dość zasadniczej zmia
ny koncepcji gry. Oczywiście nie to 
zdecydowało, ale z pewnością wyniki 
byłyby nieco lepsze. Myślę, że to ósme 
miejsce jest tym, na które dziewczyny 
zasłużyły postawą w całych rozgryw
kach.

Chch

Miliard 
w plecaku
Jeszcze w kwietniu odbył się kolej

ny miejski etap Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Wiedzy 
Turystyczno-Krajoznawczej, w
którym udział wzięło 9 rybnickich 
szkół podstawowych i 5 ponadpodsta
wowych. Wśród podstawówek 
pierwsze miejsce zajęła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 10, której 
opiekunem był Aleksander Mencel. 
Co ciekawe, drugie miejsce zajął drugi 
zespół tej samej szkoły, trzecia była 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w 
Świerklanach Górnych. Wśród szkół 
ponadpodstawowych najlepszą okazała 
się drużyna I LO prowadzona przez 
Henryka Mańkę, która wyprzedziła 
reprezentację Zespołu Szkół Ekono
micznych i zespół II LO.

Zwycięzcy eliminacji miejskich wy
startowali w turnieju szczebla woje
wódzkiego. Drużyna ze Szkoły Podsta
wowej nr 10 zajęła w swej kategorii 
miejsce trzecie, zaś reprezentacja I LO 
uplasowała się na miejscu czwartym.

/wack/

W is ła  ‘9 4
W należącym do rybnickiego “PE

BEROW-u” domu wczasowym “Hal
ny” w Wiśle odbył się na początku 
maja Międzynarodowy Turniej Sza
chowy Kobiet “Wisła 94”, w którym 
udział wzięły 23 zawodniczki z Fran
cji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Ukrainy, 
Rosji i Polski. W turnieju wystąpiły 
cztery arcymistrzynie, m. in. zaliczają
ce się do światowej czołówki Inguna 
Erneste z Łotwy i Marta Litińska- 
Shul z Ukrainy. Zwyciężyła, spisująca 
się od początku bardzo dobrze, Polka 
Hanna Ereńska-Radzewska, groma
dząc z dziewięciu rozegranych partii 8 
punktów. Ona właśnie zdobyła główną 
nagrodę w wysokości 1000 dolarów, 
ufundowaną przez bytomską firmę 
“FAPON”. Drugie miejsce zajęła 
Ukrainka Marta Litińska-Shul, trzecie 
Inguna Erneste z Łotwy z 6 punktami 
na koncie.

W turnieju nie wzięły niestety udzia
łu dwie najlepsze szachistki Rybnickie
go Młodzieżowego Klubu Sportowe
go, Monika Bobrowska i Agnieszka 
Szczygieł. Pierwsza, przygotowując 
się do olimpiady szachowej odpoczy
wała po dwóch męczących występach 
w Mistrzostwach Polski seniorek i ju
niorek, druga od 7 do 20 maja bierze 
udział w Szachowych Mistrzostwach 
Europy Juniorek do lat 20.

Dwie inne szachistki RMKS-u Maria 
Wróbel i Małgorzata Kupczak sklasyfi
kowane zostały na dalszych miejscach, 
ale obie zremisowały partie rozgrywa
ne z wielokrotną mistrzynią Polski, 
Krystyną Radzikowską.

Był to bez wątpienia w ciągu ostat
nich lat najsilniej obsadzony turniej 
kobiecy, jaki rozegrano w Polsce. Dla
tego szczególnie cieszy fakt, iż jego 
przygotowaniem i przeprowadzeniem 
zajęli się rybniccy działacze szachowi

Piotrem Bobrowskim na czele.
/wack

Szachy
błyskawiczne

W dniach 23 - 24.04.br. rozegrano w 
Głogowie Szachowe Mistrzostwa 
Polski Kobiet w Grze Błyskawicznej.
W tej konkurencji każdy z zawodni
ków ma 5 minut na partię. Turnieje 
rozgrywane takim tempem cieszą się 
dużą popularnością i są bardzo wido
wiskowe. Ograniczony czas do namy
słu powoduje, że zwycięża zawodnik o 
dużym refleksie, wykazujący się bły
skotliwością w liczeniu wariantów i 
szybkim prowadzeniem kombinacji na 
szachownicy. W grze błyskawicznej 
rozgrywane są regularne mistrzostwa 
Świata Europy. Na razie nie ma organi
zatora drużynowego Pucharu Europy 
na 1984 rok, w którym być może wy
startuje drużyna RMKS Rybnik.

W Głogowie zawodniczki RMKS ro
zegrały 18 meczy, w których zdobyły 
34 punkty, co dało im pierwsze miej
sce. Drużyna RMKS wystąpiła w skła
dzie: Monika Bobrowska, Agnieszka 
Szczygieł, Małgorzata Kupczak i 
Hanna Dzienkowska. Drugie miejsce 
zajął Pocztowiec Poznań - 33 punkty. 
Pomiędzy tymi zespołami do ostatniej 
rundy toczyła się walka o zwycięstwo. 
Trzecie miejsce zdobył Stilon Gorzów 
- 24 punkty. Sukces rybniczanek jest 
tym większy, że cała czwórka to je
szcze juniorki /Agnieszka Szczygieł 
jest studentką I roku prawa i ostatni se
zon występuje jako juniorka/. Pozosta
ła trójka to uczennice najbardziej sza
chowego w Polsce I Liceum im. Po
wstańców Śląskich w Rybniku.

W mijającym tygodniu na krajo
wych torach żużlowych odbyło się 
niewiele imprez. Pauzowała liga, a 
zaw odnicy brali udział w tu rn ie 
jach  tow arzyskich  i elim inacjach 
do Indyw idualnych  M istrzostw  
Świata.

8 m aja w niem ieckim  D ieden
bergen rybniczanin Adam Pawli
czek walczył o awans do półfinału 
kontynentalnego IMŚ. Po dobrym 
występie tego zawodnika na torze 
w Pile liczono, że i w N iem czech 
P aw liczek  w yw alczy aw ans do 
dalszych rozgrywek. Niestety, ryb
niczanin nie spełnił oczekiwań. Z 
dorobkiem 6 punktów zajął w Die
denbergen 9. m ie jsce . L okata ta 
um ożliw ia wprawdzie Paw liczko
wi start w półfinale 12 czerwca w 
Bydgoszczy, ale tylko w charakte
rze rozerw ow ego. W D iedenber
gen zwyciężył Roman Jankowski / 
13 pkt./. Warto dodać, że w swo
ich dw óch p ierw szych  s ta rtach  
Adam P aw liczek  zdobył 5 punk
tów, a w trzech  dalszym  tylko 1 
punkt. W zw iązku z tym w pó łfi
nałach IMŚ będziem y kibicow ać 
innym zawodnikom.

Również 8 maja na “Skałce” w 
Świętochłowicach rozegrano indy
widualny turniej żużlowy o Puchar 
M inistra  P rzem ysłu i H andlu. W 
tych towarzyskich zawodach brali 
udział zaw odnicy RKM-u: Krzy
sztof i Dariusz Fliegertowie oraz 
Henryk Bem. Zw yciężył S ław o
mir D rabik z “W łókn iarza” C zę
stochowa /13 pkt./, a drugie m iej
sce zdobył, z tą  samą ilością punk
tów, Dariusz Fliegert. O wyższej 
lokacie częstochow ianina zadecy
dow ało zw ycięstw o w bezpośre
dnim pojedynku. K rzyszto f  F lie
gert zdobył 10 punktów i zajął 6. 
m iejsce. N atom iast Henryk Bem 
może mówić o sporym pechu. W 
wyścigu XI doszło bowiem do ko
liz ji A ntoniego  S kupien ia z B e
mem. W ypadek okazał się bardzo 
przykry w skutkach - Antoni Sku
pień trafił do szpitala ze skom pli
kowanym złamaniem nogi, a Hen
ryk Bem na skutek ogólnych po
tłuczeń już  nie wystartował w na
stępnych wyścigach. Zawody prze
biegały  w sportow ej atm osferze. 
Było sporo  w alk i, w alczono do

Będzie
s trze lan ina
W najb liższą  niedzielę 15 maja 

Zarząd M iejski Ligi Obrony  
Kraju w Rybniku o rgan izu je  na 
strzelnicy w Rybniku-Paruszowcu 
zawody strzeleckie o Puchar Pre
zydenta Rybnika, w których  
mogą wziąć udział wszyscy chętni 
bez względu na płeć i wiek. W po
szczególnych konkurencjach brać 
m ogą udział tak osoby indyw idu
alne, jak  i reprezentacje szkół czy 
zakładów pracy.

S trzelanie odbędzie się z broni 
krótkiej czyli p isto letu  m ałokali
browego typu Margolin i z KBKS-
u. O godzinie 9.00 s trze leck ie  
zm agania rozpoczną juniorzy, na
tomiast o godzinie 11.00 seniorzy.

Z g łoszen ia  przyjm uje Zarząd  
Miejski LOK w Rybniku, mający 
swą siedzibę przy ul. Prostej 11, 
bądź organizatorzy w dniu turnieju 
już  na strzelnicy. Opłata startow a 
wynosi 30 tys. zł.

/wack/

końca, ale bardzo  czysto . Z aw i
niony przez A ntoniego Skupienia 
wypadek był przypadkowy - takie 
zdarzenia czasem m ają miejsce na 
torach. Liczymy, że rehabilitacja  
A ntoniego  S kup ien ia  nie będzie 
trw ała długo i jeszcze zobaczymy 
tego zawodnika na starcie.

W najbliższą niedzielę 15 maja 
o godz. 16.00 na torze w Rybni
ku zostanie rozegrana II runda  
M łodzieżow ych  Drużynowych  
Mistrzostw Śląska. N atom iast na 
sobotę 28 maja o godz. 16.00 pla
now ana je s t  “ im preza ro k u ” w 
Rybniku: Indywidualny Turniej  
o Puchar “Lotto”. W zawodach 
tych w ezm ą udział żużlow cy śc i
słej czołówki światowej oraz naj
lepsi z Polaków. W ystartuje także 
dwóch lub trzech rybniczan. Tur
niej zapowiada się niezwykle inte
resująco. Warto dodać, że całko
wity dochód z imprezy zostanie  
przeznaczony na dofin ansow a
nie w yjazdów  dzieci ze sk ażo
nych rejonów Śląska na w ypo
czynek. Poszukiwani są sponso
rzy tej imprezy. P lanow ana je s t 
transm isja w programie I telewizji. 
Sponsorzy będą więc mieć m ożli
wość zaprezentow ania swoich re
klam  na an ten ie ogó lnopo lsk ie j. 
Chętni mogą zgłaszać się na sta
dion przy ul. G liwickiej  i tam 
dopełnić form alności zw iąza
nych z reklamą.

Ceny biletów  na ten turniej po
zostają takie, jak  na mecze ligowe, 
a uczniow ie szkół podstawowych 
m ają prawo do bezpłatnego w stę
pu.
Oby tylko dopisała pogoda...

PIOTR SZWEDA

 Kryminałki 
Rozbój w biały dzień
Dzięki pomocy przechodniów został 

ujęty przez policję sprawca rozboju, 
dokonanego w hurtowni papierosów w 
centrum Rybnika. 7 maja rano do hur
towni wszedł mężczyzna, który po 
krótkiej rozmowie ze sprzedawczynią, 
widząc że w pomieszczeniu poza nimi 
nie ma nikogo, wyciągnął pojemnik z 
gazem łzawiącym. Po obezwładnieniu 
kobiety zabrał gotówkę w kwocie 4 
mln zł i wybiegł. Miał jednak ogrom
nego pecha. Nie udało mu się daleko 
uciec, gdyż został zatrzymany przez 
przechodzących tamtędy ludzi. Spraw
cę rozboju przekazano patrolowi poli
cyjnemu, który przybył na miejsce 
przestępstwa. Prokurator wobec podej
rzanego zastosował środek zapobie
gawczy w postaci poręczenia majątko
wego.

Jak się okazało sprawca rozboju jest 
młodym, 24-letnim mężczyzną. Ma 
żonę, prowadzi własne przedsiębior
stwo. I właśnie działalność gospodar
cza stała się motywem jego czynu. Po
padł w długi i swoje finansowe proble
my postanowił rozwiązać na drodze 
przestępstwa. Tłumaczył policjantom, 
że podobnego czynu dokonał kiedyś 
ktoś na nim, zmuszając do oddania 
pieniędzy. Chciał więc zrobić to samo. 
by się “odkuć”. Gaz, który zawsze nosi 
przy sobie, kupił na targowisku w 
Opolu, gdzie mieszka.

Popełnione przez niego przestępstwo 
zostało zakwalifikowane jako rozbój i 
grozi mu za to kara od 3 do 15 lat wię
zienia. Do tej pory nie był karany.

/jak/
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Jeśli nie liczyć kilku tradycyjnych restauracji, kilku niezłych  
pizzerii, paru  punktów  sprzedaży zapiekanek i hot-dogów, które 
zre sz tą  n ie  za w sze  na tę n azw ę za s łu g u ją , g a s tro n o m ia  ma 
ry b n ic za n o m  do za o fe ro w a n ia  n ie w ie le . B ra k u je  m a łych , 
kilkusto likow ych  knajpek, poda jących  dania a la m aison lub  
serwujące kuchnie różnych narodów.

Ciekawostką, wprawdzie jeszcze  uliczną, je s t  stojąca na ulicy 
Sobieskiego lokomotywka, w której “brzuchu”  pieką się kartofle w 
mundurkach, w które po wyjęciu i przecięciu  pan i M ałgosia wkłada 
smakowite sałatki. Danie je s t  atrakcyjne, pożyw ne i bardzo swojskie, 
choć ponoć duńskiego pochodzenia.

Zachęcam y innych przedsiębiorczych rybniczan do wzbogacenia 
gastronom icznej oferty, bo w tej dziedzinie konkurencja jeszcze nie 
istnieje.
Na razie...

/róż/

ARTIS
IMAGO-ARTIS

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklepy jubilerskie 

"Artis"
i "Imago-Artis" 

z Rybnika

P o d  z n a k a m i  z o d i a k u

BARAN - Większość Twoich planów ma szanse na realizację, pod warunkiem 
jednak, że unikać będziesz schematyczności, zrzędzenia i otoczysz się ludźmi “z 
ikrą ”... Musisz także pokonać własną niechęć do działania.
BYK - Ujawnisz cechy, których nikt by u Ciebie nie podejrzewał! Staniesz się 
otwarty, tolerancyjny, zniknie gdzieś chęć sukcesu za wszelką cenę. A wszystko 
to za sprawą wielkiego, cudownego uczucia!
BLIŹNIĘTA - Sytuacja w jakiej się znajdziesz może wywołać w Tobie negatyw
ne uczucia. Nie musisz się ich obawiać, bo są to emocje naturalne, staraj się 
tylko za wszelką cenę je  kontrolować.
RAK - Boisz się, że najbliższa Ci osoba dowie się czegoś, co nie odpowiada 
Twojemu wykreowanemu z takim wysiłkiem wizerunkowi. Jednak dystans jaki 
stworzyłeś może skończyć się rozstaniem, którego wcale nie pragniesz.
LEW- Nieprzychylne Ci osoby będą podsuwać co smaczniejsze kąski, by Cię 
złapać na haczyk swoich matactw.
PANNA - Twój brak obaw przed podjęciem, co tu ukrywać, ryzykownej decyzji, 
nie wynika z naiwności czy niewiedzy, a raczej z pewności, że sobie poradzisz. 
I  masz rację...
WAGA - Do prawidłowego funkcjonowania jest Ci potrzebne przychylne środo
wisko - bliscy ludzie i miejsca. Jeżeli chcesz wyjechać, zrób to, ale nie pal za 
sobą mostów...
SKORPION - Nie odmawiaj, skoro los wciąż składa Ci propozycje! Nawet wte
dy, gdy trzeba będzie trochę poczekać na efekty działań oraz należne Ci finan
se...
STRZELEC - Duchowa niezależność i niechęć do więzów może spotkać się z 
oporami bardziej konformistycznie nastawionych wspólników. Działaj śmiało i 
energicznie, a nie będą oni w stanie stępić Twojego żądła...
KOZIOROŻEC - Niechętnie mówisz o tym co było. W tej jednak sytuacji, prze
szłość może być Twoim atutem w rozgrywce o przyszłość. Warto do niej sięgnąć. 
WODNIK - Nie przegrywa tylko ten, kto nie gra! Chwilowe niepowodzenia nie 
powinny mieć wpływu na zmianę Twojej filozofii życiowej i utratę wrodzonej 
pogody ducha. Trzymaj się zasad, a wszystko się ułoży!
RYBY - Jeżeli chcesz poczuć się doceniony, czy wręcz niezbędny, mniej bierz, a 
więcej dawaj innym. Nie może w tym jednak być wyrachowania, bo cala spra
wa straci sens...

Kwieciście
i

Fatałachy z naszej szafy

p rze jrzyśc ie
Ani się obejrzymy jak nadejdzie lato, a ma ono 

być suche i upalne. Powiewne sukienki w kwiaty 
to jakby nic nowego, zawsze czekały gdzieś przy
czajone, ale w tym sezonie wybuchły ze zdwojoną 
siłą. D otychczas nosiły je bardzo tradycyjnie 
ubierające się panie, dziś sukienki w kwiaty uwa
ża się za coś bardzo awangardowego i lansują je 
mający taką opinię projektanci.

Kwiaty na czarnym lub granatowym tle są bar
dzo kolorowe, natomiast na jasnym bywają dość 
blade. Materiały są bardzo lekkie, prześwitujące, 
często więc pokazywany jest model z podwójnym 
wiązaniem na biodrach. Sukienki są proste, naj
częściej bez rękawów, z okrągłym wycięciem pod 
szyją, przede wszystkim długie, ale i krótkie typu 
trapezik  z podw yższoną talią. A więc na lato 
dziewczyny jak kwiaty, w opozycji do królującego wśród młodzieży posępne
go nurtu “nowych biednych”.

Wróżka

Poziomo: A/ zwierzę nadziewane monetami, B/ szewska, C/ 
koleżanka gwoździka, D/ z kremem lub z gazem, E/ niejedna 
w repertuarze marudy, F/ ma niezłe bicepsy, G/ mówca , H/ 
wizyta Tatarów w średniowiecznej Polsce, I/ kotki na drze
wie, J/ owoce interesu
Pionowo: 1/pisarzyna, 2/ coś do zapadnięcia, 3/ więcej niż 
umiejętność, 4/ zaciąg z borem, 5/ przyganiał mu kocioł, 6/ 
słuchowy lub radiowy, 7/ do przelewania przez wąskie, 8/ ma 
je miecz i scyzoryk, 9/ portfel na dukaty, 10/ chluby rodzinie 
nie przynosi
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie 
po uporządkowaniu liter wg szyfru: B-6, G-4, 1-5, E-8, H- 
7, J -1; F-9, A-8; H-10, A-3, E-6, C-4, F-8, F-7, E-1, A -5 , I- 
4 ,  I-7; A-2, A-3, H-5, I-9.
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty 
ukazania się numeru. Rozw iązania prosimy przesyłać na 
kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 28 z hasłem “Nie 
wskrzesi racja zguby” otrzymują: Majer Dorota, ul. Buhla 
39a, 44-217 Rybnik oraz Danuta Malina, ul. Mglista 13/ 
10, 44-200 Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o w y

Ilustracje różnią się w 8 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 17 nagrodę otrzymuje: Sarbina Mąkosa, ul. Hetmańska 3a/16.

Raz pijany zając przechodzi przez 
las i pada nieprzytomny na polanie. 
Podczas gdy spał, wpadają trzy wil
ki i chcą go pożreć. Rozpoczęła się 
jednak między nimi zażarta walka o 
zajączka. Rano zajączek oprzyto
mniał, przebudził się i z niedowie
rzaniem spostrzega trzy zagryzione 
wilki na polanie. Mruczy do siebie: 

Oj zajączku, nie możesz tyle pić, 
bo jak wypijesz, to patrz jak umiesz 
narozrabiać.

Zajączek zatrzymał się przed mote
lem, wypił kawę, skorzystał z toale
ty i wraca z powrotem do swego 
auta. Naraz stanął jak wryty. Leci 
do motelu i woła:
- Kto przemalował mego fiata? 
Wstaje lew i mówi:
- Ja, a bo co?
- Nic, chciałem podziękować i zapy
tać, jak długo będzie schnąć?

Zajączek siedzi na polanie przed lu
strem i wyciska coś na pysku. Prze
chodzi niedźwiedź i pyta:
- Wągry, co?
- Nie, śruciki!

Mały zajączek zgubił się i stojąc 
pod drzewem, płacze. Przychodzi 
niedźwiedź i mówi:
- Co się stało? Dlaczego beczysz?
- Nie znam drogi do domu!
- Nie martw się, dam ogłoszenie do 
radia, znajdą cię!
- Ale proszę dać do “czwórki”, bo 
innego rodzice nie słuchają!

Jeden pies bernardyn ciężko zacho
rował. Weterynarz go zbadał i po
wiada:
-Marskość wątroby.
A na to pies:
- I dziwi się pan doktor? Wszak z 
każdym wyratowanym musiałem 
wypić!

Raz padła choroba na lisy i zmarło 
ich dziesięć razem. Poszli prosto do 
nieba. Tam św. Piotr otwiera im 
bramę i mówi:
- Możecie mieć jedno życzenie, 
które się wam w niebie zrealizuje.
- Naprawdę? To bardzo prosimy, 
aby nam uszyto koszulki ze skóry 
najelegantszych dam.

- Uciekajmy - powiedziała małpa 
kangura.
- Dlaczego?
- Bo lew zawziął się na żyrafy!
- My przecież nie jesteśmy żyrafa
mi.
- Spróbuj mu to wyjaśnić, jak tu 
przyleci!

Z książki " Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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