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ŻYCZLIWOŚĆ 
Z KRESOWYM AKCENTEM

Od końca czerwca br. grupa dzieci 
korzysta z kolonii charytatywnych, 
które zorganizowała parafia 
św. Antoniego w Rybniku. Pierwszy 
turnus, który potrwa do 14 lipca, objął 
37 dziewcząt i chłopców. Druga grupa 
dzieci będzie przebywać na koloniach 
do 28 lipca.

Uczestnicy tego wypoczynku waka
cyjnego pochodzą z rodzin wielodziet
nych i - często - najuboższych. Na ko
loniach przebywają bezpłatnie. Nocują 
w Szkole Podstawowej w Nieboczo
wach, gmina Lubomia. Tuż obok szko
ły znajduje się ośrodek wodny. Jest 
więc gdzie pobiegać, zażyć kąpieli 
wodnej i słonecznej. A że pogoda do
pisuje, to i dzieci są wesołe, opalone, 
uśmiechnięte. Do domów rodzinnych 
na razie nie tęsknią, tak przynajmniej 
mówi Ania ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Rybniku i Mirela ze szkoły w 
Chwałęcicach. Obiecałem, że o nich

napiszę i dotrzymuję słowa. Trudno 
odmówić, padł argument, że “mamusie 
się ucieszą”.

Obsługa pedagogiczna i personel ku
chenny na tych koloniach pracują bez
płatnie. Łóżka polowe wypożyczył 
rybnicki hufiec ZHP. Gdy ukaże się ten 
artykuł, będzie już po ognisku, na 
które dzieci przez cały turnus przygo
towywały program artystyczny, po wy
cieczkach do zwierzyńca w Oborach 
koło Raciborza i do ośrodka harcer
skiego w beskidzkiej Wapienicy.

Ksiądz Alojzy KLON, proboszcz 
parafii św. Antoniego w Rybniku, opo
wiada mi w drodze do Nieboczów, że 
kolonie charytatywne organizuje już 
od 13 lat. Co roku obejmują one od 80 
do 100 dzieci z jego parafii. Różne 
osoby, różne miejsca, ale rokrocznie 
powtarza się jedno: życzliwość i bezin
teresowność grona zaangażowanych w 
tę inicjatywę osób. Samochód jest

przesiąknięty zapachem świeżego pie
czywa, które obok innych wiktuałów 
wieziemy dzieciom w bagażniku.
- Staram się tym dzieciom wpoić po
czucie odpowiedzialności. Zawsze 
znajdzie się taki chłopiec, dziewczyn
ka, który po dwóch dniach chciałby 
“do mamy". Bywają trudne charakte
ry. A przecież każde z nich powinno 
wiedzieć, że zostało wybrane z szersze
go grona rówieśników będących w 
podobnej sytuacji. Czasami muszę 
dziecku tłumaczyć, jaką ulgą dla mamy 
jest fakt, że syn czy córka będzie miał 
darmowy wstęp na basen przez dwa ty
godnie - mówi ksiądz proboszcz. - Bę
dąc z nami, nie tylko spędzą czas przy
jemnie i z pożytkiem, lecz również ulżą 
nieco swoim rodzicom. Dobór dzieci 
nie jest przypadkowy. Pomaga w nim 
parafialny zespół charytatywny oraz 
katecheci i wychowawcy, którzy kon
taktują się na co dzień w szkołach.

Jednakże tegoroczna kolonia chary
tatywna pod pewnym względem różni 
się od poprzednich. Zostałem uprze
dzony, że śląskie “dej ta tasza ” mogą 
tu usłyszeć z kresowym akcentem. Do 
Nieboczów jedzie z nami również sio
stra Krystyna RYNKIEWICZ. 
urszulanka. Siostra urodziła się w Gro
dnie, ale przez 11 lat była związana z 
Zakonem Urszulanek w Rybniku. Tu, 
między innymi w parafii księdza Klo
na, uczyła religii. W czerwcu 1990 
roku wyjechała do Stanisławowa / 
Iwano-Frankiwska po ukraińsku/, by 
pomóc w odradzaniu się polskiej para
fii i, jak sama mówi, po własne korze
nie.

24 czerwca 1989 roku został w Sta
nisławowie poświęcony i przywrócony 
kultowi kościół pod wezwaniem Chry
stusa Króla, kościół - jak mówią miej
scowi mieszkańcy - “na Górce”. Od 
czasu zawładnięcia tymi terenami 
przez komunistów aż do tej chwili, w 
całym województwie stanisławowskim 

c.d. na stronie 3Grupa dzieci polskich ze Stanisławowa w Ośrodku w Nieboczowach wraz 
z ks. prałatem Alojzym Klonem i siostrą Krystyną Rynkiewicz

Przez cztery osta t
nie lata dość d o k ła
dnie in formowal iśmy  
o pub licznej  d z ia ła l
nośc i  prezydenta  
Józefa Makosza.  Wy
bór na kolejną kaden
cję jes t  okazją ,  by 
przybl iżyć  jego  sy l
wetkę  od tej drugiej ,  
prywatnej strony.

Józef Makosz jest rybniczani
nem urodzonym w 1952 roku pod 
znakiem Panny. Ukończył II LO 
im. Hanki Sawickiej,  a następnie 
filologię romańską na Uniwersyte
cie Śląskim. Studia wybrał św ia
domie, traktując znajomość ję zy
ków jako dobry “ fach” , choć cią
gnęło go w stroną socjologii, nauk 
po litycznych  i dziennikars tw a. 
Uważał jednak ,  że dziedziny te

O prezydencie inaczej
były skażone ideologicznie ,  wy
brał więc neutralne studia języko
we. Po ich ukończeniu  w 1977 
roku, uczył f rancusk iego  w L i
ceum Ekonomiczno-Usługowym w 
Rybniku. Kiedy nad
szedł “gorący” sier
pień 1980 roku, miał 
w kieszeni kontrakt 
na wyjazd do Algie
rii w charakterze tłu
macza. Z rezygno
wał, by być blisko 
w ydarzeń, które 
później tak bardzo 
zaważyły na naszej 
przyszłości. Włączył 
się w działalność so
lida rnośc iow ą  i to

tak “skutecznie”, że po 13 grudnia 
1981 roku znalazł się wśród inter
nowanych. Zwolniony ze szkoły, 
nie zdecydował się na wyjazd z 
kraju, lecz zmienił zawód i... zo

stał wykwali
f i k o w a n y m  
s to larzem. W 
1985 roku
otworzył wła
sny warszta t,  
a jego prowa
dzenie p rzy
nosi mu do 
dzisiaj wiele 
satysfakcji. A 
potem nad
szedł rok 
1990 i p ierw 

Wielbłądy na Rynku
O d p o n ie d zia łku  do środy w b ieżącym  tygodniu  w naszym  m ieście  

gościł z  trzema w ystępam i “CYRK W IELKI" z  Warszawy. Sw ój nam iot 
cyrkowcy rozbili, ja k  zwykle, na p lacu  p rzy  ul. Wodzisławskiej, a pasące  
się  tam konie i w ielb łądy w zbudzały zain teresow anie p rzechodzących  
dzieci i dorosłych. Jednak najw iększą atrakcją były występy cyrkowców  
na rybnickich ulicach, a zw łaszcza na Rynku. Tam artyści zatrzym ali się 
aż na g o d z in ę , za  o p ła tą  p rze w o żą c  na w ie lb łą d a ch  d z ie c i w o kó ł 
rynkowego placu. Takiej egzotyki nie było w centrum  naszego miasta od  
bardzo dawna! Zdj. Szoł

Lody przy huśtawkach
O d dwóch tygodni na nowym placu zabaw przy  ulicy Zam kowej odgro

dzono płotem  mały p lac budowy. Powstanie tam sklepik i kawiarnia zw a
na  w urzędowym ję zyku  “paw ilonem  gastronomicznym  ". Będzie można  
kupić słodycze, napoje, ciastka, lody... słow em  w szystkie kaw iarniane  
przysm aki, oprócz napojów alkoholowych. A zatem  ju ż  wkrótce rodzice 
będą mieli gdzie wydawać pieniądze  w czasie, gdy ich pociechy będą się  
bawiły na huśtawkach i w piaskownicach.
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K o n cert n ied zie ln y  p o d  w ierzbą
W niedzielę 17 lipca na estradzie “Pod wierzbą” 

w pobliżu teatru wystąpią:
Kapela podwórkowa “Nasi” z Kłokocina 
oraz grupa folklorystyczna z Wodzisławia 

“Nie dajmy się”, która przedstawi program “A my dycki młodzi”.

Zapraszamy o godz. 16.00

pierwsze wybory samorządowe...
Józef Makosz uważa, że tak ko

rzystny wynik głosowania na jego 
osobę w dzielnicy Paruszowiec w 
osta tn ich  wyborach, zawdzięcza 
również  swojej żonie Jo lancie ,  
która je s t  lekarzem w tamtejszej 
przychodni. Wspólnie wychowują 
cztery córki.  N ajs tarsza Justyna, 
tegoroczna maturzystka, wybrała 
jako kierunek  swoich studiów  
ochronę środowiska w filii Po li
techniki Łódzkiej w Bielsku, 
młodsza Basia je s t  uczennicą  III 
klasy I LO im. Powstańców Ślą
skich, Zuzia chodzi do czwartej 
klasy szkoły podstaw owej,  na j
młodsza Madzia ma 4 latka, tyle 
więc ile trw ała  p ierw sza p rezydencka

prezydencka kadencja.
Niewiele czasu zostaje J. Mako

szowi dla rodziny i dla własnych 
zainteresowań. A jeśli już go wy
gospodaruje, czyta francuską lite
raturę i prasę, słucha radia w tym 
języku, by, jak mówi, utrzymać się 
w formie językowej, tak potrzeb
nej w coraz częstszych kontaktach 
m iędzynarodow ych. Osta tn io  z 
p rzy jem n o śc ią  podlewa późnym 
wieczorem przydomowy trawnik, 
stara się również, by być na bieżą
co z wynikami p iłkarsk ich  m i
strzostw, choć niewiele meczów 
mógł spokojnie obejrzeć od po
czątku do końca....

W.R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Aż na schody teatru bił w ub. wee
kend oszałamiający zapach. To 
pachniały lilie, zgromadzone na wy
stawie w holu TZR. Wystawiono 
255 kwiatów z około dwustu 
odmian, wyhodowanych przez 23 
hodowców - amatorów nie tylko z 
najbliższej okolicy, ale i z Opola, 
Gliwic, Zabrza, Katowic, Często
chowy. Przyjechały też lilie zagra
niczne przywiezione przez pięciu 
hodowców czeskich i dwóch Słowa
ków. W skomplikowanej klasyfika
cji pucharowej pierwsze miejsce 
zdobył Roman Widerski z Rybni
ka, drugie - Milan Tlach z Czech, 
a trzecie Jerzy Woźniak, również 
rybniczanin.

Wystawa była odwiedzana bardzo 
licznie, tak, że zwiedzający dreptali 
wokół podium z kwiatami, w zwar
tym, kolejkowym szyku. Że lilia 
może być nie tylko biała lub liliowa 
, to wszyscy wiedzą, ale i tak bogac
two kolorów od delikatnej, zielonka
wej bieli do czerwieni tak ciemnej, 
że prawie czarnej, zadziwiało. Po
między tymi skrajnościami ulokowały 
s i ę  wszystkie róże, pomarańcze, 
żółcienie, czerwienie, były różowe 
olbrzymy, jakby wprost z wieczka 
bombonierki, i apetyczne kwiaty o 
barwie wiejskiej jajecznicy. Jeśli już 
o apetyczności mowa, to smakowi
cie wyglądała również jedna z towa
rzyszących wystawie kompozycji 
wykonane z ozdobnej sałaty. Pozo
stałe kompozycje były bukietami 
pięknymi, ale bardziej konwencjo
nalnymi, przeznaczonymi do podzi
wiania raczej za pomocą wzroku i 
węchu, niż smaku. Przygotowały je 
Aleksandra Dobrzyńska, Anna Go
rol i Irmgarda Spyra.

W ramach wystawy można było 
wysłuchać odczytu prof. Kazimierza

A to pachniały lilie...
Kazimierza Mynetta ze Skierniewic i p. 
Miculka z Czech, kupić poradniki 
dla hodowców lilii, a także nabyć 
rozmaite cebule i rośliny. Wielu 
gości opuszczało teatr dzier
żąc w dłoni /ze zrozumiałą 
ostrożnością/ nowonabyty 
kaktusik. Ekspozycji lilii 
towarzyszyła wystawa 
sukulentów i roślin 
jeżopodobnych, ho
dowanych przez 
Jana Miliczka. Była 
też loteria fantowa, 
w której wygrywało 
się rośliny, ale miała 
tak duże powodze
nie, że nagród zabra
kło już w niedzielę 
ok. południa, co w 
sposób nieuchronny 
loterię zakończyło.
Biletów nie było, ale wolne datki 
gości wyniosły około miliona zło
tych - pieniądze przydadzą się za 
rok, przy organizowaniu piątej ryb
nickiej wystawy lilii. Gwoździem 
programu była wyprzedaż ekspona
tów - po zamknięciu wystawy można 
było za symboliczną sumę zabrać do 
domu naręcze kwiatów. To właśnie 
dlatego centrum Rybnika ok. godz . 
18.00 w niedzielę pełne było pań z 
bukietami lilii.

Przez cztery lata rybnicka była je
dyną w Polsce. W tym roku swoją li
liowy wystawy ma także Warszawa, 
ale tam jest to raczej rodzaj giełdy 
producentów, podczas gdy u nas 
płody swych ogródków pokazują 
amatorzy, przede wszystkim człon
kowie Rybnickiego Klubu Miłośników

Miłośników Kwiatów, który działa przy 
Rybnickim Ośrodku Kultury. Klub 
liczy 27 hobbistów, uprawiających 
irysy, tulipany, lilie, narcyzy i kaktu

sy. Zainteresowanie wy
stawą było podobne 

jak w roku ubie
głym, to znaczy 
duże. Jak mówi 

Jerzy Woźniak 
znacznie więcej niż 

przed rokiem poka
zano lilii trąbko

wych, a coraz mniej 
jest niestety lilii bota

nicznych, najbardziej 
naturalnych. Wystawcom 

pomogli sponsorzy: Urząd 
Miasta, Rettig Silesia i hur

townia “Twist”. Wpisy do księ
gi pamiątkowej były pochlebne, 

ktoś napisał: “Tak trzymać”. Przyłą
czamy się.

K. MICHALAK

Wakacje w bibliotece...
Oto kolejne propozycje Biblioteki 

Miejskiej dla dzieci, które spędzają 
wakacje w mieście.

Dziś /w piątek 15 lipca/ dzieci mogą 
wziąć udział w dwóch imprezach: o
13.00 rozpocznie się rysowanie kre
dą na asfalcie i zabawa ze skakanką, 
a o 16.00 odbędzie się projekcja fil
mu video “Księżniczka i chochliki”. 
W poniedziałek 18 lipca, o godz.
11.00 będzie można wziąć udział w 
grze pamięciowej “Kto więcej zapa
mięta”. We wtorek 19 lipca, bibliote
ka zaprasza na film video “Trzej mu
szkieterowie”. 20 lipca, w środę, o
15.00 odbędzie się konkurs plastycz
ny “Moje wymarzone wakacje”. 
Wszystkie te atrakcje czekają na dzieci

w siedzibie biblioteki, przy 
ul. Szafranka 7.

/K/

...i w chwałowickim 
Domu Kultury

W poniedziałek, 18.07, godz. 10.00 -
składanka filmowa dla dzieci młod
szych; wtorek ,19.07, godz. 11.00- 
konkurs plastyczny w plenerze; środa, 
20.07, godz. 11.00- zawody pływackie 
na basenie; czwartek, 21.07, godz. 
10.00 - film dla dzieci straszych 
”Skarb Azteków”; piątek, 22.07, 
godz. 8.00 - wycieczka autokarowa w 
Beskidy (obowiązują wcześniejsze za
pisy).
Wszystkie imprezy są darmowe!

wypadek z połowy lat 80, kiedy sa
mochód ciężarowy uderzając we 
wiadukt, przewrócił się na nadjeż
dżający z przeciwka samochód, po
wodując śmierć dwóch osób. Były 
wprawdzie znaki ostrzegawcze do
puszczające do przejazdu auta o od
powiedniej tylko wysokości, kierow
cy jednak znak ten lekceważyli, ude
rzając w przęsła wiaduktu bądź kli
nując się pod nim, blokując na wiele 
godzin ruch uliczny.

Przed miesiącem po obu stronach 
wiaduktu zainstalowano specjalne 
wysięgniki bramowe, swego rodzaju

nie staje się przedmiotem refleksji 
nad bezpieczeństwem własnym i po
zostałych użytkowników dróg. Samo 
jego zamontowanie napawa jednak 
optymizmem i świadczy pozytywnie 
o działalności rybnickich drogow
ców. A jak poinformował naszą re
dakcję Jerzy Wróbel, naczelnik Wy
działu Komunikacji Urzędu Miasta 
w Rybniku, w najbliższych miesią
cach podobnymi wysięgnikami bra
mowymi zostaną zabezpieczone 
wszystkie rybnickie wiadukty.

Tekst i zdj.: Szoł

Nowy płot na tysiąc lot!
Nietrudno było do niedawna na rogu 

ulicy Gliwickiej i Cegielnianej zauwa
żyć walący się płot starego cmentarza. 
Stanowił on niebezpieczeństwo nie tyl
ko dla przechodniów czy samochodów. 
Również przesuwają
cy się grunt mógł 
uszkodzić wznoszący 
się nieopodal najstar
szy zabytek naszego 
miasta - XV-wieczne 
prezbiterium kościoła 
Najświętszej Marii 
Panny zwane u nas 
potocznie kaplicą 
cmentarną.

Od jesieni ub. r. 
prowadzony jest re
mont tej kaplicy, zaś 
przed miesiącem ru
szyły prace budowla
ne na rogu ulicy Gli
wickiej i Cegielnia
nej. Zburzono stary, 
walący się płot i od
kopano wiele metrów 
sześciennych ziemi.
Obecnie od dwóch 
tygodni Przedsiębior
stwo Robót Budow
lanych w Rybniku 
stawia tam nowe 
ogrodzenie. Stanowić 
je będą wielkie beto
nowe elementy zbro
jeniowe w kształcie litery “L”, łączone 
ze sobą na poduszkach betonowych. Ta

konstrukcja wytrzyma kilkaset lat. Kto 
ciekawy, niech przejdzie się na plac ro
bót, zanim od strony kaplicy ogrodzenie 
zostanie zasypane ziemią, zaś od frontu 
obłożone cegłą klinkierową, przez co

informuje nas Irena Kułach, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta w Rybniku - zostanie zakończo
na jesienią br. i będzie stanowiła jedynie 
część prac, jakie w przyszłości planuje 
się wykonać w okolicy kaplicy cmentar
nej.

Tekst i zdj.: Szoł

ów mur oporowy odzyska dawny wy
gląd. Wymiana tego ogrodzenia - jak informuje

"GR" z ISSN
Z końcem czerwca “Gazetę Rybnic

ką” zarejestrowano w międzynarodo
wym systemie informacji o wydawnic
twach ciągłych i oznaczono symbolem 
ISSN 1232-437X.

Nadany ISSN przynależy wyłącznie 
do aktualnej nazwy tygodnika “Gazeta 
Rybnicka” i wydawcy, czyli “Małej 
Sceny Rybnickiej”. Z tego względu 
“Gazeta Rybnicka” nie może być uwa
żana za prostą kontynuację przedwo
jennego, prywatnego tytułu “Sztandar 
Polski i Gazeta Rybnicka”. Inicjatorzy 
wydawania obecnej “Gazety Rybnic
kiej” nawiązali tylko do części nazwy 
tamtego czasopisma i nie zachowali 
ciągłości z jego przedwojenną numera
cją. W marcu 1990 powstało de facto 
nowe pismo.

Nadany “Gazecie Rybnickiej” ISSN i 
obowiązek jego zamieszczania na 
pierwszej stronie zmusza nas do za
przestania drukowania obok winiety 
formuły: “Rok założenia - 1919” . 
Świadczy to tylko o tym, że nasz tygo
dnik stoi już na własnych nogach i 
tworzy własną tradycję... i to już od 
czterech lat!

/P/

W poprzek ulicy Mikołowskiej, na 
Paruszowcu, już od połowy ubiegłe
go wieku stoi wiadukt kolejowy. 
Kiedy go budowano nie było jeszcze 
TIR-ów, ani innych wielkich samo
chodów ciężarowych, a najbardziej 
nawet wyładowana sianem furmanka 
mieściła się pod nim bez najmniej
szego problemu. Czas mijał. Coraz 
to nowe warstwy nadlewanego asfal
tu zmniejszały przestrzeń między 
drogą, a wiaduktem, zaś na naszych 
drogach przybywało również wyso
kich samochodów. Zdarzało się na
wet, że uderzały ładunkiem w przę
sła wiaduktu. Najtragiczniejszy był

zapory sygnalizujące wysokość wia
duktu. Normy światowe i względy 
bezpieczeństwa wymagają, by wy
sięgniki wskazywały wysokość o pół 
metra mniejszą niż rzeczywista wy
sokość wiaduktu. Wielu kierowców 
o tej zasadzie wie i mimo uderzenia 
samochodu w wysięgnik, stara się 
“na upartego” przejechać pod wia
duktem. Tak było np. w ubiegłym ty
godniu, kiedy kierowca nadjeżdżają
cy od Katowic próbował przejechać 
pod wiaduktem, uszkadzając wysię
gnik od północnej strony.

Tak więc dla kierowców bez wyo
braźni nawet opisywany wysięgnik

Przeprow adzka Straży M iejskiej niedawno nastąpiło. Ostatecznie wy
bór padł na sąsiedni budynek przy 
ul. Hallera 12b. Jeszcze w lutym

Każdy kto choć raz był w starej 
siedzibie Straży Miejskiej z pewno
ścią zauważył, w jak trudnych wa
runkach przychodziło jej pracować.

Nic dziwnego, że komendanci SM 
od dłuższego czasu sygnalizowali 
przedstawicielom Zarządu Miasta 
potrzebę pilnej przeprowadzki, co

były tam zapuszczone pomieszcze
nia gospodarcze. Jednak po pierw
szym etapie remontu, który zakoń
czony został na początku czerwca, 
budynek od wewnątrz wygląda jak 
nowy. W oczy rzuca się przestronny 
hall z ładnie urządzoną dyżurką, do 
dyspozycji strażników oddane zosta
ły także: pomieszczenie socjalne / w 
którym można przyrządzać i spoży
wać posiłki/, szatnia, łazienka, oraz 
duża sala odpraw, która może być 
także wykorzystywana na różnego 
rodzaju szkolenia, a także pokoje 
dla szefostwa. W drugim etapie re
montu planuje się zaadaptowanie 
pozostałej części budynku z prze
znaczeniem na pokój przyjęć intere
santów, magazyn, archiwum, nastąpi 
także poszerzenie garażu.

J.R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

K t o ś  p o m y ś l a ł !



Ś ląskie  tradyc je  
w ieczn ie  ż y w e !

odmiennym. Było tłuczone szkło, rupie
cie, które sprzątała panna młoda, był 
również poczęstunek i tańce przebie
rańców. Ja też tam byłem, miód i wino 
piłem, a co widziałem, na papier przela
łem.

B. DZIERŻAWA

W dzielnicy Chwałęcice przetrwały do 
dziś dawne tradycje i obyczaje ludu ślą
skiego. Przykładem może być zwyczaj 
składania wizyt w domu panny młodej 
przez przebierańców i wysypywanie tłu
czonego szkła, różnych rupieci, przed 
gankiem lub w przedsionku.

“Odwiedziny” takie składają przeważ
nie sąsiedzi lub znajomi, parę dni przed 
datą ślubu, wieczorem, poprzebierani dla 
niepoznaki. Panna młoda musi osobi
ście wysypane rupiecie posprzątać.

Rodzice panny młodej proszą przebie
rańców do środka na skromny poczęstu
nek, najczęściej okowitą zakrapiany. 
Zwyczaj ów, zwany jest na Śląsku z nie-

Odtrąbiono, rupiecie i szkło 
przywieziono!

niemieckiego : “polterabent”. W nie
których regionach Śląska, znany jest 
pod nazwą : “breweryje przed wese
lym”.

Takie właśnie “breweryje” miały 
ostatnio miejsce w Chwałęcicach, w 
domu weselnym państwa Eugenii i Ada
ma Holiszów, których córka Sonia wy
chodziła za mąż. Trzeba dodać, iż w ro
dzinie tej tradycje naszego regionu ryb
nickiego kultywuje się od niepamięt
nych czasów. Pani Eugenia Holisz jest 
siostrą znanej rybniczanom, nieżyjącej 
już, świetnej solistki z zespołu pieśni i 
tańca “Śląsk”, Urszuli Porwoł.

W tych właśnie “breweryjach” udział 
brał również “Utopek” ze swoją narze
czoną “Brydzią”, która była w stanie Przyszła panna młoda sprząta w 

asyście przyszłego męża

Gdy w zeszłym roku po pow ro
cie z Francji zapytano mnie, jaka 
jest moda w Paryżu, odpow iedziałam

łam że tak naprawdę to mody NIE 
MA. Nie ma w tym sensie, że nie 
widać na ulicy niczego, co rzuca
łoby się w oczy. Owszem były w 
sklepach buty na koturnach, długie 
kam izele , ażu ro 
we b luzk i, dużo 
lnu. Ale potem  
gdzieś gubiło się 
to w tłum ie i nie 
było w stan ie 
p rzebić się przez 
widok turystów w 
szo rtach , podko
szulkach i ad ida
sach.

W tym roku 
MODA JEST.
A żurow a, szn u r
kow a, ju to w a , 
lniana i parciana.
To co po jaw iło  
się w ubiegłym  
roku, w tym się 
rozwinęło. A naj
bardziej “rozwinęło się” w butach. 
Po pierwsze wszystko z m ateriału 
czyli obuwie tekstylne /nie wiem 
dlaczego, ale termin ten nieodpar
cie kojarzy mi się z PRL-em/. Dru
ga ch a rak te ry sty czn a  cecha to 
spody: koturny, w ysokie , grube 
podeszw y, czasem  z korka, cz ę
ściej owinięte sznurkiem. /Był już 
kiedyś u nas na to szał. Pew nej 
wiosny - chyba była to połowa lat 
s ied em d ziesią ty ch  - w szystk ie  
modne kobietki nosiły coś podobnego

pewnego: buty na ko tu rn ie  szn u rk o
wym, góra z dżinsu, dodatkowo na 
tym dżinsie jeszcze wyszyte kwiatki

kwiatki/. Mało sandałów, w iększość to 
but zabudowany z przodu z odkry
tą  piętą. Bardzo dużo w tym typie 
je s t  butów  sznurow anych  wokół 
kostki.

A le fason n a j
m odn ie jszy  to 
sznurow any trz e
w ik z m ateria łu  
do połowy łydki - 
w form ie krańco
wej określiłabym  
go jak o  “ tre p ” z 
gum ow ą 3 cm 
podeszw ą i so lid
nym obcasem , z 
c h a ra k te ry s ty c z
nymi nac ięciam i 
ja k  w “ tra k to
rac h ” . Do tego 
w szystk iego  czę
sto je szc ze  ten 
szeroki nos z 
gumy jest wygięty 
lekko do góry co 

nadaje im charakter “butów  sied
miom ilowych” .

N ajm odn iejszy  m ateria ł na te 
“b u c ik i” je s t  dokładnie taki sam 
jak  ten z którego zrobione są wor
ki w których sprzedaje się zboże 
na targu w Rybniku.

Kto zaś nie chce być aż tak 
aw angardow y ale “en vo q u e” , 
niech nosi tenisówki. Ale tenisów
ki “um odnione” .

EWA PODOLSKA

Korespondencja własna z  Paryża

T R E P  Z W O R K A

ŻYCZLIWOŚĆ 
Z KRESOWYM 

AKCENTEM
c.d. ze strony 1
nie było czynnego kościoła. Ze wszyst
kich, pamiętających dawne czasy stani
sławowskich świątyń, ten kościół, 
mimo że najmłodszy - bo z 1938 roku, 
był chyba najbardziej zniszczony. 
Później przez niemal pół wieku sprofa
nowana świątynia została przeznaczo
na na magazyn i... niszczała. Niedawno 
parafia obchodziła skromny, lecz rado
sny jubileusz 5-lecia odnowienia. Ko
ściół w chwili obecnej skupia wokół 
siebie tysiąc parafian.
- Początki były trudne - wspomina sio
stra Krystyna. - Błoto i woda, pełno ja
kichś szop i baraków na kościelnym  
placu. Do dzisiaj mieszkamy w budyn
ku kościoła, na zabudowanym tymcza
sowo balkonie, za to przez ścianą z 
Najświętszym Sakramentem. Ksiądz 
proboszcz Kazimierz HALIMURKA - 
Polak z Sambora, po Seminarium Du
chownym w Rydze - doprowadził ju ż  
do kościoła kanalizacją, światło, tele
fon. Uporządkowano otoczenie kościo
ła. Teraz trwa budowa domu parafial
nego. Z księdzem Kazimierzem i sio
strą Różą, a wcześniej z siostrą Martą, 
która od roku je s t przy kościele

św. Aleksandra w Kijowie, prowadzimy 
pracę misyjną. Pracę od podstaw. Na
szym głównym celem jest ewangeliza
cja. Uczymy religii, przygotowujemy 
dorosłych do chrztu, spowiedzi, do sa
kramentów komunii świętej i małżeń
stwa. Chrzcimy dzieci, ale ich rodzice 
muszą mieć najpierw katolicki ślub. W 
Polsce najczęściej jestem pytana o to, 
ilu Polaków przetrwało na tych zie
miach. Czysto polskich rodzin jest nie
wiele, najczęściej mieszane: ukraiń
sko-polskie. Bywa i tak, że mąż i żona 
o polskich nazwiskach, z dawnych pol
skich rodzin, mówią wyłącznie po ro
syjsku. Gdy pytamy dzieci, które przy
chodzą do kościoła, kim są, kim się 
czują, najczęstsza odpowiedź brzmi: 

Babcia-Polka ”.
I właśnie dzieci ze Stanisławowa są 

głównym powodem naszej opowieści. 
To od nich mali rybniczanie na kolo
niach w Nieboczowach wchłaniają 
wschodni akcent. Gdy stowarzyszenie 
Wspólnota Polska, udzielające pomocy 
Polakom na Wschodzie, nie przyznało 
w br. roku miejsc na kolonie w Polsce, 
siostra Krystyna skorzystała z propo
zycji księdza Klona, by piętnastka 
dzieci ze Stanisławowa pojechała na 
kolonie z parafii św. Antoniego. Korzy
stają z nich na tej samej zasadzie, co 
dzieci z Rybnika. Rodzice musieli 
opłacić tylko autokar do Polski, a był 
to dla nich duży wysiłek, skoro pensji 
obojga pracujących rodziców na Ukra
inie czasami ledwie starcza n a  jedzenie

nie. Niektórych z nich nie stać na kup
no dzieciom np. przyborów szkolnych. 
Te dzieci - podkreśla siostra - przyje
chały w nagrodę: to ministranci, dzieci 
dobrze uczęszczające na religię; 
których rodzice chętnie współpracują z 
polską parafią. Przyjechały pod opieką

dwóch osób dorosłych: lekarki Zdzi
sławy Kozak i Zofii Jakimczuk.

Lila Szołajko, Andrzej Śnigur, Mi
kołaj /”Kola”/ Ziniak, Władek Nom
gaudis przeszli do klasy trzeciej szko
ły podstawowej. Uczą się polskiego od 
dwóch lat. Klasa druga będzie liczyła 
pięcioro dzieci, klasa pierwsza - sied
mioro. Trudne są te początki. Dla ro
dziców, bo trzeba przełamać stare lęki. 
Dla dzieci, bo przecież wokół przeważa

przeważa język ukraiński, a znają i rosyjski. 
Dla nauczycieli... Dzieci te chodzą do 
klasy z językiem wykładowym pol
skim, mieszczącej się w szkole ukraiń
skiej. W ostatnim roku szkolnym uczy
li je “pani” i “pan” z Polski: Stanisława 
Kalinowska i Wojciech Orczyk. Religii 
uczy je siostra Krystyna. Pięknie wyre
cytowały mi wiersz jej autorstwa, w 
którym słowa “z Bogiem” wyrażały 
radość z okazji jubileuszu kościoła 
polskiego w Stanisławowie.

Dzieci, których rodzice nie zdecydo
wali się na klasę polską, uczą się na co 
dzień po ukraińsku, ale raz w tygodniu 
w sobotę, mogą się uczyć polskiego na 
zajęciach dodatkowych, “fakultaty
wach”. Siostra Róża także uczy języka 
polskiego studentów na Uniwersytecie 
Przykarpackim, a oprócz tego ma zaję
cia religii dla dorosłych. Odradzają się 
również polskie parafie w innych miej
scowościach województwa stanisła
wowskiego: Kołomyi, Dolinie, Roha
tyniu, Bursztynie, Kutach, Kosowie, 
Otyni i Haliczu. Działa tu również To
warzystwo Kultury Polskiej 
im. Franciszka Karpińskiego, który 
urodził się tutaj, w Hołoskowie na Po
kuciu, a kształcił się m.in. w Stanisła
wowie i Lwowie. Na tej ziemi wielu 
kultur zbierał materiały do swej hucul
skiej epopei wybitny pisarz polski na
szego stulecia Stanisław Vincenz, uro
dzony w Słobodzie Runguskiej, wy
kształcony w Kołomyi, a od 1940 zmu
szony do opuszczenia swej “ściślejszej

ojczyzny w zakątku Karpat Wscho
dnich” przez Sowietów.

Vincenz nie doczekał czasów obe
cnych, w których polska mowa i wiara 
katolicka mogą jak dawniej krzewić się 
na jego rodzinnej ziemi, czasów, w 
których jego książki powstałe głównie 
na emigracji, w Szwajcarii będą wra
cać “pod strzechy”. A tymczasem pol
skie dzieci ze Stanisławowa wrócą z 
Nieboczów do Rybnika, gdzie parafia
nie św. Antoniego obiecali przyjąć je 
do swoich domów i rodzin na dodatko
wy tydzień, zanim wyruszą w powrot
ną drogę.
- To ogromna pomoc. To ważna cegieł
ka w ich życiu religijnym i sytuacji ma
terialnej. Dzieci będą mogły podkształ
cić się w użyciu polszczyzny i wzmoc
nią się duchowo. Za to wszystko pra
gnę podziękować księdzu proboszczo
wi Alojzemu Klonowi i polskim rodzi
nom z Rybnika w imieniu księdza Kazi
mierza oraz obu sióstr urszulanek ze 
Stanisławowa - mówi siostra Krystyna 
Rynkiewicz.
- Cóż. Sami nie wiemy, jakie pokłady 
życzliwości i dobra w nas się kryją. 
Czasem wystarczy zwykła rozmowa, by 

je  odkryć - twierdzi ksiądz Alojzy 
Klon.

Nic dodać, nic ująć. Chyba, że w 
śpiewnej polszczyźnie /z lekkim nalo
tem gwary śląskiej/ dzieci ze Stanisła
wowa. Ale to już tylko one same potra
fią.

Tekst i zdj.: 
GRZEGORZ WALCZAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Brydzia w czasie tańców przebierańców



Absolwenci '94 * Absolwenci '94

Państwowa 
Szkoła Muzyczna 

II stopnia

Beata MURA - fortepian
Dorota WOLNIAK - fortepian
Iwona PASZEK - skrzypce
Beata SOBIERAJ - skrzypce
Anna TOMCZYSZYN - skrzypce
Izabela WOJTANOWSKA - skrzypce 
Mirosława WYLEŻOŁ - altówka
Anna KUCZOK - wiolonczela 
Stanisław POGODA - kontrabas
Donata SZEWCZYK - gitara
Zbigniew KRÓTKI - klarnet
Krzysztof PIŁKA - trąbka
Monika KASZTURA - róg
Sebastian WIECZOREK - puzon 
Grzegorz PYTLIK - puzon
Monika GRYŃ - akordeon

M irosław RUPIK -_______organy

Nauczyciel przedmiotu głównego  
mgr Jolanta WAWRZYŃCZYK 
mgr Jolanta WAWRZYŃCZYK 
mgr Eugeniusz STAWARSKI 
mgr Zbigniew SŁOMIAN 
mgr Renata MIELIMĄKA 
mgr Renata MIELIMĄKA 
mgr Olga RUMPEL 
mgr Leon MIELIMĄKA 
mgr Roman HUZIOR 
mgr Marceli KUBICA 
mgr Ryszard UCHER 
mgr Andrzej FRYDRYCHOWICZ 
mgr Joachim NOWAK 
mgr Zygmunt KLIKS 
mgr Zygmunt KLIKS 
mgr Franciszek PRUS 
mgr Władysław SZYMAŃSKI

KLASA IV A 
- wych. s. Angelika 

Wanda KWAS

A gnieszka FILIPCZYK, M iro
sław a FILO D A, A leksandra  
GOŁĄBEK, Olga JĘDRUSIAK, 
Jo lan ta  JĘDRYAS, Izabela  
JONA, Edyta KUŁAK, M agda
lena L A B E, K atarzyna L I
SZKA, A gnieszka M A R C I
N IA K , Irena M IKA, D orota 
M ILEJ, Anna M ILEW ICZ, L i
dia MUSIAŁEK, Aneta OBRA
TAŃSKA, B ożena O R G A N I
STA, M ałgorzata  OZIM EK, 
Marzena PARTYCKA, W ioletta 
STANNA, S ylw ia SZA JTER, 
M ałgorzata SZCZEPANIK, Re
nata W ALECZEK, G racjana 
WALOCHA, Joanna ZOCŁOŃ
SKA

Prywatne 
Żeńskie
Liceum 
Ogólnokształcące 
SIÓSTR  
URSZULANEK

KLASA IV B
- wych. s. Angelika Wanda KWAS 
Lidia BARANKIEWCZ, Dorota 
CZERWIK, Agnieszka DUDA, Jani
na DUDA, Aleksandra FARON, So
nia FILOZOF, Justyna FUCH, Anna 
Grzegorczyk, Justyna JAROSZ, Ewa 
KONCZAL, Joanna KUCZ, Daria 
KUŚ, Danuta MACIOŃCZYK, Jane
ta MICHNIAK, Monika MIELCZA
REK, Aleksandra MUSIOŁ, Marta 
RAWSKA, Dorota SITEK, Monika 
SOBCZAK, Justyna SUCHA, Wio

le t t a  WERBER, Sonia ZMARLAK 

KLASA IV C
- s. Maria Elżbieta PEPLIŃSKA

A gata BEDNARSKA, Sylw ia BOSZ, Ew elina DUDZIK, M onika 
GAJDA, Olga GARBACZ, Sabina GORALCZYK, Ewelina KLUCZ
NIOK, Dorota KÓZKA, Monika LISZKA, Halina MAJNUSZ, Anna 
MARCINIEWICZ, Patrycja MIGALSKA, Maja PAWŁOWSKA, Mo
nika PUDEŁKO, M arzena SZYMCZYK, D anuta ŚLIMOK, A gnie
szka TARARUJ, Bożena WESOŁY

Zdjęcie z albumu  
czytelników

Kasia maturę zdała!
Tegoroczną maturzystkę I LO 

im. Powstańców Śląskich Katarzynę 
KREYCZI serdecznie przepraszamy, 
że jej nazwisko nie ukazało się (nie z 
naszej zresztą winy) wśród absolwen
tów tej szkoły, których listę drukowali
śmy w nr 26 “GR” z 1 lipca br. Zapew
niamy jednak, że Katarzyna KREYCZI 
maturę zdała i ma przed sobą piękną 
przyszłość!

Niedawno pisaliśmy o występach w 
Opawie “Zajączków”, grupy wokal
no-ruchowej z Domu Kultury w Chwa
łowicach. Początek wakacji, od 23 do 
28 czerwca, “Zajączki” spędziły w 
Ustroniu Morskim, gdzie odbywały 
warsztaty muzyczne wspólnie z opaw
skim chórem Zakladnyj szkoły. Były 
występy w domu wczasowym “Panora
ma” i w muszli koncertowej, a także 
niezaplanowany występ na statku wy
cieczkowym - rejs trwał wówczas godzinę

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Kapliczka domkowa, murowana z dachem dwuspadowym zwieńczonym smukłą 

sygnaturką. Drzwi i okna zamknięte półkoliście z kunsztownie wykończoną sto
larką.

Patronem Chwałęcic, a zarazem je j kapliczki jest św. Jan Nepomucen. Odre
staurowana barokowo-ludowa figura tego świętego znajduje się obecnie w budo
wanym kościele, który ma być poświęcony temu świętemu. Ks. Rafał Gaszka - 
miejscowy proboszcz - ma pewne plany praktyczne względem opisywanej kaplicz
ki, która tymczasowo stanowi zaplecze nowej budowli.

Przed kapliczką znajduje się krzyż betonowy fundacji GASZKÓW z 1907 roku.

po hiszpańsku “La Cucaracha”.
Dzieci już pierwszego dnia odbyły 

uroczyste zaślubiny z morzem podczas 
których Neptun nadawał im imiona, a 
Prozerpina częstowała zupą-paskudą. 
Dwa razy odwiedzono Kołobrzeg, było

Zapraszamy naszych Czyteln ików  do wspólnego oglądania 
zdjęć. Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które 
po skopiowaniu natychmiast zwrócimy. /Można też wrzucić je do 
naszych "żółtych skrzynek"/.

Autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowe
go" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2 na
grodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki 
filmu.

Tomek z Globusem. Zdj.: Jarosław Hibner

Zajączki nad głęboką wodą

pomocy chwałowickiej firmy “Małgo
sia”.

Młodzi uczestnicy warsztatów w 
Ustroniu byli bardzo zadowoleni z tej 
wyprawy - jak mówi Danuta Fojcik, 
wyjeżdżając wszyscy płakali. Już teraz 
planuje się podobny wyjazd w przy
szłym roku, o ile się uda, to na dłużej.

“Zajączków” jest 54, podzielonych

godzinę zamiast trzydziestu minut, bo 
słuchacze nie chcieli zakończenia 
koncertu. W finale połączone rybnic
ko-opawskie zespoły razem śpiewały

UCZNIOWIE PISZĄ

Ogłoszonka
* Kupię każdą ilość butelek.

Nabijający w butelki
* Poszukuję osobę, która zastąpi w 
czasie codziennych spacerów zaginio
nego psa. Szczekanie mile widziane.
* PILNE! Z powodu pożaru zatrudni
my każdą ilość połykaczy ognia. Zgło
szenia w remizie.
* Oddam się w dobre ręce. Oferty tylko 
z fotografią rąk.
* Hurtownia artykułów kradzionych 
poleca nietuczącą żywność do diety 
cud.
* Sprzedam większą ilość kijków.

Stryjek
* Na uśmiech odpowiem uśmiechem.

Smutna bez powodu
* Babka wróżąca tylko na jedno. Przyj
muje po południu lub rano.
* Z powodu nagłego przybytku odstą
pię większą ilość TABLETEK OD 
BÓLU GŁOWY.

Rycho

Zaślubiny
też, dzięki pięknej pogodzie, dużo pla
żowania. Nie tylko dla Czechów, ale i 
dla wielu młodych rybniczan wyjazd 
ten był pierwszą okazją do zamoczenia 
nóg w słonej wodzie. W ostatnim dniu 
pobytu nad morzem oba zespoły dały 
jeszcze jeden występ - przemaszerowa
ły ulicami miasta w Korowodzie Prze
bierańców.

Wyjazd był dofinansowany przez 
chwałowicki Dom Kultury, tak że ro
dzice płacili tylko połowę rzeczywi
stych kosztów. Mimo to nie wszystkie 
rodziny było stać na taki wydatek. 
Uboższe dzieci wyjechały dzięki po

Z morzem
na trzy grupy: do 7 lat, od 7 do 8 lat i 
od 8 do 12 lat. Zespół powstał sześć lat 
temu. Założycielka zespołu, Danuta 
Fojcik, oblicza to według wieku swojej 
córki, wówczas w wieku przedszkol
nym. Dziś oboje dzieci p. Danuty rów
nież występuje w zespole. Dwa lata 
temu do grupy dołączył jeszcze jeden 
opiekun, Jarosław Hanik - instruktor, 
aranżer i akompaniator. Na czas waka
cji “Zajączki” przerywają działalność. 
Spotkają się we wrześniu, wtedy też 
odbędzie się nabór młodego narybku, a 
właściwie nowego zajęczego “miotu”.

K.M.
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150 pomysłów!
(wywiad z Markiem Szołtyskiem, 

autorem "Abecadła...

GR: Wielu naszych Czytelników są
dzi, że autor “Abecadła Rzeczy Ślą
skich” dawno przekroczył już 50-tkę. 
Jest okazja by domniemanie to zde
mentować i powiedzieć coś więcej o 
sobie.
Szoł: Istotnie, wiele razy spotkałem 
się ze zdziwieniem, “...to pan?” A ja 
mam dokładnie 3 1 lat. No i cóż wię
cej? Moja żona Małgorzata jest mu
zykologiem i głównie uczy gry na pia
ninie. Mamy troje dzieci. To trzecie 
się jeszcze nie urodziło ale sądzimy, 
że będzie to chłopak, podobnie jak 
dwóch poprzednich. Jak specjalizacja 
to specjalizacja!
GR: Z “Gazetą Rybnicką” jesteś  
związany od dawna?
Szoł: Pracuję w niej od samego po
czątku, czyli od marca 1990 roku i 
mam to szczęście, że w każdym jej nu
merze można znaleźć mój tekst. By
łem również świadkiem rozwoju tego 
tygodnika. Zaczynaliśmy od iście 
XIX-wiecznej technologii druku, a 
dzisiaj? Wszystko robione jest na 
komputerach! Dawniej numer musiał 
być złożony /całkowicie zrobiony/ 10 
dni przed ukazaniem się w kioskach, 
dzisiaj jeszcze w czwartek rano można 
awaryjnie wpisać ostatnie wiadomo
ści, zaś następnego dnia rano gazetę 
można kupić. To iście rewolucyjna 
zmiana!
GR: Jednak Twoje teksty do “Abeca
dła... ” nie wymagają takiej szybkości 
wydawniczej. Tobie chyba bardziej

pomaga nie tyle technologia, 
co... No właśnie, co je s t p o
trzebne, by z taką konsekwen
cją od 150 tygodni pisać teksty 
do “Abecadła...”?

Szoł: Domyślam się, że delikat
nie zmierzasz do pytania o moje 

“śląskie korzenie”. Owszem, moja 
rodzina wywodzi się z Górnego Ślą
ska. Nie sądzę jednak, by to było de
cydujące, bo przecież z tego, że ktoś 
jest góralem, wcale nie wynika, że 
chodzi po górach, śpiewa, tańczy i 
wymachuje “ciupażką”. Sądzę, że Ślą
zakiem nie jest się przez urodzenie 
tylko przez wybór, czyli wewnętrzną 
akceptację i utożsamienie się z tym 
miejscem na ziemi, jej krajobrazem, 
głównie zaś krajobrazem kulturowym. 
Należy zatem gdzie indziej szukać 
źródeł mojej pisaniny. Myślę, że 
wpływa na to moja wyobraźnia, ła
twość pisania, ale głównie wykształ
cenie i “pedagogiczny zmysł” . Mia
łem szczęście studiować filozofię, teo
logię i historię na Katolickim Uniwer
sytecie Lubelskim /KUL/, którego je
stem absolwentem. Ta wiedza, jak 
również liczne podróże zagraniczne 
podczas studiów, pozwalają mi dzisiaj 
szerzej spojrzeć na śląskie sprawy i 
widzieć je na szerokim tle naszej eu
ropejskiej cywilizacji.
GR: A cóż to takiego ten Twój “peda
gogiczny zmysł”?
Szoł: Tym na poczekaniu stworzonym 
określeniem chciałem wyrazić moją, 
wrodzoną chyba, chęć nauczania. Tak 
więc zawodowo uczę historii w IV 
Liceum Ogólnokształcącym w Rybni
ku-Chwałowicach. Ta praca daje mi 
rozeznanie, co na temat własnej hi
storii wiedzą rybniczanie. To niepraw
dopodobnie pomaga przy pisaniu do 
gazety, gdyż co zdanie zapala mi się

“lampka” i mówi: “napisz to w prost
szy sposób, zmień to, to jest niestraw
ne dla normalnego człowieka, wytłu
macz to lepiej, powiedz jasno o co 
chodzi, nie rób z siebie wielkiego na
ukowca i pamiętaj, że piszesz dla lu
dzi, a nie na półkę...”.
GR: Powiedziałeś, że zawodowo pra
cujesz w liceum, a gazeta?
Szoł: W IV LO pracuję rano, a po południu

i dorośli, wielu Czytelników od niego 
zaczyna lekturę “Gazety”. Dużą popu
larność “Abecadła Rzeczy Śląskich” 
potwierdziła przede wszystkim ankie
ta, jaką wśród Czytelników przepro
wadziła nasza redakcja na początku 
1994 roku.
GR: Czy nie zdarzyło Ci się czasami 
urazić kogoś niechcący, poruszając 
bardzo drażliwe sprawy?
Szoł: Wiem, że czasami ktoś nie zga
dza się z moim zdaniem, bądź widzi 
problem nieco inaczej, lecz nie mia
łem dotąd sygnału, że kogoś urazi
łem. Wprost przeciwnie, spotykam się 
raczej z sympatią Czytelników, którzy

Marek Szołtysek na tle swojej domowej biblioteki, która Uczy ju ż ponad 
1100 woluminów

południu współpracuję z “Gazetą Ryb
nicką”. Obie prace bardzo sobie cenię 
i nie zamierzam z nich zrezygnować. 
GR: Do kogo kierowane jest, Twoim 
zdaniem, “Abecadło Rzeczy Ś lą
skich”?
Szoł: Staram się trafić do najszerszej 
grupy kupujących “Gazetę Rybnicką” 
i dlatego właśnie piszę - jak sądzę - w 
przystępny i ciekawy sposób. Wszyst
kie moje teksty staram się wzbogacać 
fotografiami lub rysunkami. Mam sy
gnały, że “Abecadło...” czyta młodzież

niekiedy inform ują mnie o tym li
stownie bądź telefonicznie.
GR: Nikogo nie urazić, to swego ro
dzaju wyczyn! Ale może kogoś znu
dziłeś?
Szoł: Oj, na pewno tak! Ludzie nie ro
zumiejący Śląska są zdziwieni, jak to 
można tak “co tydzień o tym samym, 
o Śląsku i o Śląsku” . Tych pewnie 
śmiertelnie nudzę!
GR: Zadam Ci przekorne pytanie. 
Czy opłaca się współpracować z na

szą gazetą?

Utopek 
z Wielopola

Teraz sie na Rudzie dziepiyro szło 
porzondnie oszpluchać, totyż ludzie z 
Rybnika przichodziyli cołkimi rodzi
nami na kompielisko i rozkłodali sie na 
dekach już od samego rana. Woda te
raz była czyściutko, bo przilatowała 
tym korytkym z Wielopolskij tamy na 
Kamionce. Przez cołki feryje chodziy
li my sie kompać, jak niy na tama, to 
na Ruda. Czasym my na paruszowski 
basyn chodziyli, ale rzodko, bo tam 
trza była płacić, a niy zawsze były pi
niondze. Jak już my co mieli, to woleli 
my to na kajakach przekarować. Na 
Rudzie tyż sie za wstymp płaciyło, ale 
my łebonie z Wielopola za darmo ly
źli. Przez płot, abo przez drugi stow, 
przeca woda leciała z naszyj kamionki, 
to za co my mieli płacić. Chleba sie z 
chałpy wziyno i cołki dziyń my na Ru
dzie przesiedzieli, a o obiedzie sie nom 
ani niy wspomniało.

Stawiali my na plaży rozmajnte zom
ki z piosku, abo kopali my dziury w 
kerych my sie zakopowali aż pod pa
rza, że potym ani samymu wylyść niy 
szło. Jak sie zaś do wody wlazło, to my 
yntkowali, abo balym my grali tak dłu
go, że ani my sie niy łobejrzeli a już 
słońca na niebie niy było. I tak było 
dziyń w dziyń, jak yno było piyknie to 
zarozki na Ruda. Pogody w tych piyń
dziesiontych latach były taki, że yno 
wspominać. Rano jak my prziszli, to 
nojprzod do “szatnie”. Była to piykno 
“szatnia”, bo rosła ona miyndzy plażom

plażom a drugim stawym, kery sie cion
gnie aż ku Paruszowcu. Ku wieczoru 
zaś do “szatnie” sie przebrać, badki na 
patyk z wiyrzby i niosło sie ich na ple
cach choby jako fana. Dziołchy jak 
szły do tyj “szatnie”, to sie zamykały 
na klucz, żeby my nic niy widzieli. Jak 
sie jedna seblykała, to dwie jom deka
mi zasłoniyły w tych krzokach i to było 
te zanknyci na “klucz”. Roz to my po 
cichu wlyźli miyndzy tatarczuki, na łeb 
my se dali listki z mama
łuszek i stoli my pod 
kark w wodzie, żeby te 
dziołchy podglondać.
Niy opłaciyło nom sie 
to, bo jak sie dziołchy 
zmiarkowały, to nas za
czły kluskami z ciapryki 
okłodać. Jednego z nas 
poznały i na drugi dziyń 
szła godka, że Adolf wy
glondoł choby pająk to
pik z tym listkym na łe
pie. Od tego czasu zosta
ło mu “Topik”. My zaś 
dziołchom wmowiali, że 
to na pewno utopek był, 
bo on rod łoglondo sagi 
dziołchy. Tak bele jaki 
sprawki, kere na sumiy
niu my mieli, na utopka z Wielopola 
swalowali.

Nojwiyncyj my zawsze nawyprawia
li z tymi kajakami. Wziyni my na go
dzina kajak, a potym drugo godzina 
nas tyn chłop, co te kajaki mioł pod so
bom, wołoł przez tako konewka bez 
dna. “Siodymka do brzegu” - yno szło 
po cołkim kompielisku, ale siodymki 
na tym stawie niy było. Jak my wziyni

tyn kajak, to sie zajechało do tego rogu 
przi drugim stawie, co był niejbliżyj od 
Wielopola i kajak sie przeniosło na tyn 
zarosnyty stow. Tam my w sztyrech na 
niego wsiedli i już my sie czuli choby 
marynarze słodkich morzów. Jak my 
byli kole tyj wyspy, to już niy było sły
chać “siodymka do brzegu”. Tam my 
musieli nojprzod pałek natargać, ma
małuszek dziołchom, a nikiedy jeszcze 
my na sznorka z hoczykym jakigo kapra

kapra chyciyli. Było tam dużo ryb, bo to 
noleżało do majontku na Józefowcu , a 
oni tam zawsze kapry chowali. Pora 
razy my tak zrobiyli i potym już niy 
umieli kajaka pożyczać, bo na tym 
chłop poznoł co to za honcwoty. Wiy
szali my sie tyż po cichu ze zadku kaja
ku, bo jeździyły one miyndzy tymi co 
sie kompiom. Jak sie kery niy kapnył, 
to nas przewios na gapa, aże ku tymu

słupie, co na pojszczotku Rudy stoł. 
Tam my zaś trocha postoli, bo było 
płycyj i zaś my na jaki kajak pasowali 
co ku brzegu jechoł.

Coroz czyńścij pokazowały sie tyż 
na Rudzie taki łodki ze żaglym, prze
ważnie se ich nikerzi sami porobiyli. 
Pamiyntom takigo “marynarza” z Rudy 
co robiył w “Ryfamie” i tyż se som 
tako żaglowka zmajstrowoł . Czynsto 
na Ruda przijyżdoł ze swojimi cerami i 
po stawie je woziył tom łodkom. Na 
boku miała ta żaglówka napisane 
“GITA” , bo bezmała na ta jedna cera 
tak wołali, a ona sie paradziyła na tyj 
łodce choby jako ksiynżniczka.
Mieli my wtedy w Rybniku swoja 
“Florida” i niy jedyn nom tego zazdro
ściył. Mój kuzyn Karol, kery w Byto
miu miyszkoł, jak do nos na feryje 
przijechoł, to by cołki czos na tyj Ru
dzie siedzioł. Jak był hyc, to na tyj pla
ży niy szło miejsca znojść. Jak było za 
dużo wiary na Rudzie, to my sie tam 
ani niy ciśli, śli my na tama abo na 
Szpyndlowiec.

Dzisioj , choć kompielisko na Ru
dzie takie piykne momy, z grzbikym i 
przebiyralniami, to cosik tam brakuje. 
Niy umia tego kapnyć co to takiego 
jest? Czy to że tyj plaże nima, abo ta 
woda jest za czysto /tela razy filtrowa
no/ i bele jakich badkach gańba do nij 
lyść, czy jeszcze co inkszego.

Utopek tyż sie niy umi w tym basy
nie skryć, zaroz by go ratowniki wycie
pli. Niy wiym co to takigo jest? Naisto 
to bydzie to, że im człowiek starszy, 
tym bardzij mu te różowe brele ślatu
jom z kichola.

B. DZIERŻAWA

Kompielisko Ruda

Kajaki na Rudzie. Rys.: B. Dzierżawa

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Szoł: Przed rokiem przesłałem do nie
mieckiego dziennika ‘‘Ruhr-Nachrich
ten” zaledwie dwie strony maszynopi
su ze zdjęciem na temat naszego mia
sta. Minęło kilka tygodni, a listonosz 
przyniósł mi gazetę z wydrukowanym 
tekstem i kwit bankowy na 150 marek 
niemieckich. W “Gazecie Rybnickiej” 
nie zarobię tych pieniędzy w miesiąc. 
Ale opłacalność mojej pracy dla “Ga
zety Rybnickiej” mierzy się również 
na inne sposoby. Otóż doświadczenie 
mówi, że organ nie używany zanika, a 
ja  muszę co tydzień dużo myśleć, by 
napisać tylko /czy aż! / dwie strony do 
“Abecadła...”. I to z tego wszystkiego 
jest najbardziej opłacalne. No i oczy
wiście satysfakcja oraz towarzystwo 
dziennikarzy “Gazety Rybnickiej”... 
GR: Które ze swoich tekstów cenisz 
sobie najbardziej?
Szoł: “W babcinej jakli do Europy” - 
GR 40/1991, “Filozofia pomijania” - 
GR 27/1992, “Pożegnanie z Wilusiem 
- GR 45/1992, “Trzej królowie z he
ftu” - 1/1993, “Zolyty” - GR 6/1993, 
“Siywca” - GR 25/1993 oraz niedaw
ny tekst “Sarajewo i Rybnik 80 lat 
temu” - GR 26/1994. Ale ponad wszy
stkie swoje teksty cenię wierszowaną 
“Kolyndę śląską” - GR 52/1993.
GR: Pewnie w Twojej publicystycznej 
działalności zdarzyły się jak ieś  
“wpadki”?
Szoł: Najwięcej jest “wpadek” drukar
skich, które oczywiście idą na konto 
podpisanego pod tekstem. Jednak ta 
największa, zawiniona przeze mnie, to 
błąd w tłumaczeniu z niemieckiego na 
polskie: słowo “Kohl” przetłumaczy
łem jako “węgiel” a chodziło o Hel
muta Kohla. Tak więc pomyliłem 
słówko “Kohl z Kohle” - węgiel. Na 
szczęście to było największe z moich 
potknięć!
GR: Czy będzie kiedyś “Abecadło... 
nr 1000”?
Szoł: Gdyby to tego doszło, licząc 
około 50 tygodni w roku, to dopiero 
za 16 lat, czyli latem w 2010 roku. Ja 

jednak nie sądzę, żeby “Abecadło..." 
w dzisiejszym kształcie miało tak dłu
go wychodzić. Ja się zmieniam i zmie
niać się będzie formuła tych tekstów. 
Ale nadtytuł z numerem 1000? To in
teresujące wyzwanie!
GR: I tym optymistycznym akcentem 
kończymy: Życzę coraz lepszych po
mysłów i coraz więcej zadowolonych 
czytelników “Abecadła Rzeczy Ślą
skich”. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: W.R.

Imprezy
I m p r e z y

Dom Kultury - Niedobczyce 
15 - 21 lipca, akcja “Lato w mieście” : 
turnieje tenisa stołowego, szachowe, 
akcja plastyczna “Kolorowy płot”, se
anse filmów wideo oraz wycieczki, 
wstęp wolny

Kina
“APOLLO”

15 lipca, godz. 17.00 i 19.00, 16 - 17 
lipca, godz. 15.00 i 17.00, “TAJE
MNICZY OGRÓD”, prod. USA 
19 - 21 lipca, godz. 17.00 i 19.00, 
“ANGIE”, prod. USA

“PREMIEROWE przy TZR”
19 - 21 lipca, godz. 15.00, 17.00,
19.00 “KRÓL KOSZA”, prod. USA, 
cena 25.000 zł

“WRZOS” - Niedobczyce 
15 lipca, godz. 10.00, “BINGO”, prod. 
USA

Dyskoteki
sobota, 16 lipca, godz. 19.00, MAŁA 
SCENA RYBNICKA, godz. 20.00, 
KINO “APOLLO” /gw/
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Biuro Usługowo-Doradcze
Zaprasza Państwa do zakupów samochodów krajowych 

 i zagranicznych oraz maszyn przemysłowych
 wskazanych przez klienta

 w formie leasingu (dla osób prawnych
 w systemie ratalnym (dla osób fizycznych)

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

 * 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

Wywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywanie 
odbitek w czterech formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

Międzynarodowy
Przewóz
Zmarłych

Kompleksowe
Usługi

Pogrzebowe
Zofia Zając

Rybnik, Wodzisławska 11 
tel. 23-638

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

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 
S ZY B K O  
I TANIO

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 
/Kościuszki 54, tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

Ogłoszenia drobne

 Mieszkańcy Miasta Rybnika
Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku, 

ul. Jankowicka 41 polecają swoje usługi w zakresie:
* wywozu nieczystości stałych /I m sześc. - 70.300.-zł/
* wywozu nieczystości płynnych /1 m sześc. - 39.000.-zł/
* sprzedaży najwyższej jakości pojemników 110 l. - 346.700.-zł/szt.
* sprzedaży najwyższej jakości pojemników 1100 l. - 3.210.000.-zł/szt.
* najmu różnego typu środków transportowych - dźwig, podnośniki montażowe 
- ładowarka, itp.
* drobnych remontów nawierzchni chodników i jezdni.
 Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 

PARYŻ! TANIO 
POKÓJ DO WYNAJĘCIA 

W SIERPNIU.
Kontakt jedynie osobisty: 

sobota - 16.07. godz. 11.00- 
12.00 oraz w środę - 20.07. godz. 
17.00 - 18.00 w lokalu redakcji 

"Gazety Rybnickiej", 
ul. Kościuszki 54

Z okazji urodzin 
Markowi Kraków
ce dużo zdrowia, 
wiele szczęśliwych 
lat życia, spełnienia 

marzeń i wszystkiego dobrego ży
czą Rodzice i Babcia z Wujkiem.

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997,21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOW E: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
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 15 do 21 lipca Rybnik Niedobczyce, 
ul. Barbary 6, tel. 26-281

Ś r o d o w a  G ie łd a  C e n o w a
Mięso s c h a b

w o lo w e
extra

szy n k a  w p . 
g o to w a n a śląska

Pow stańców  16 8 0 81 123 65,5

PIOTROW SKI 8 0 8 1 ,3 125 ,4 64,4

TARG 76 76 — 60

Owoce/Warzywapom idory ogórki
ziem niaki

m ło d e
czerw ona
porzeczka

Cytrusek, Powstańców 24 11 5 10

TA RG 1 2 - 2 0 8 - 1 4 4 - 4 ,5 9

HERM ES 21 9 - 1 1 5 .5 —

Spożywcze m a s ło cukier jajko mąka

J a n  NOGA 10,5 10 2,1 7,5

TA RG 10 8 ,5 1 ,7 -2 ,2 6,5  - 7,5

HERM ES 11 10,5 2,1 7,5

Waluty do lar m arka czesk a francuska

G allux, R y n e k 21950\22200 14150\ 14300 775\— 4 1 5 0 -----

Delikatesy, ul. Miejska 21950\22200 14150\14350 780\800 4170\4300

HERM ES 21950\22200 14150\ 14300 780 \800 4 1 5 0 \4300

Producent poleca:

OKNA
I DRZWI Z PCV
D la  k a ż d e g o  k lie n ta  do  k o ń ca  lip c a  5% ra b a tu  

p lu s  5% z n iż k i d la  p o s ia d a c z y  k u p o n u

I Z O L
R Y B N I K

44-207 Rybnik 
(Grabownia) 
ul. Poloczka 88 
tel. 26-504
Rybnik,
u l. Młyńska (obok Targowiska)
tel. 28-938
Rybnik,
ul. Wodzisławska 105
tel. 24723

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Stop! 
Dziecko 

na drodze!
Widziałam ostatnio taką scenę: matka 

spaceruje z dwojgiem dzieci. Jedno to 
niemowlę w wózku, drugie - trzyletnia 
może dziewczynka. Idą ulicą Powstań
ców w kierunku kościoła św. Antoniego. 
Dziewczynka maszeruje kilka metrów 
od matki, rozgląda się, a to podbiega, a 
to przykuca, jak zwykle maluch na spa
cerze. W pewnym momencie słyszę prze
nikliwy krzyk kobiety. “Do mnie Kasiu, 
do mnie Zdezorientowane dziecko sta
je jak wryte - i w tym momencie ze świ
stem przejeżdża o kilka centymetrów od 
dziewczynki rozpędzony nastoletni ro
werzysta. “Jeżdżą jak pierony ” - krzy
czy kobieta. Rowerzysta jest już daleko, 
pewnie jej nie słyszy.

Podobne sytuacje zdarzają się ciągle, 
zwłaszcza na Rynku. Cykliści upodobali 
sobie rynkową płytę jako teren kaska
derskich popisów i bicia rekordów pręd
kości, jaką można wycisnąć z dwóch pe
dałów. Niestety, upodobały ją  sobie 
również jako miejsce spacerów rodziny 
z brzdącami, które często świeżo pozna
ły sztukę poruszania się na dwu nogach. 
Rowery śmigają po Rynku i otaczają
cych go ulicach dużo szybciej niż samo
chody, bardzo zresztą nieliczne, które się 
tam pojawiają. Oczywiście rowerzysta, 
któremu nie przeszkadza karoseria, wi
dzi lepiej niż kierowca, bo ten ostatni 
nigdy nie może być pewny, czy jakiś  
młody obywatel nie raczkuje mu prosto 
pod koła. Rowery są też zwrotniejsze, 
ale niestety szczególnie zwrotne są małe 
dzieci - nie sposób przewidzieć, w którą 
stronę pobiegną, kiedy się zagapią, kie
dy nagle ruszą... Nieprzewidywalne 
dziecko + rozpędzony rower, zwykle 
prowadzony przez starsze, ale też jednak 
dziecko, nie do końca odpowiedzialne, 
zbuntowane /również przeciwko ograni
czeniom prędkości/ i z krwią gorącą od 
burzy hormonalnej trudnego okresu 
dojrzewania, to w sumie może się rów
nać zupełnie przewidywalne nieszczę
ście. Rower, jeśli jedzie szybko, zupełnie 
wystarczy, by co najmniej dotkliwie po
turbować dwulatka z którym się zderzy, 
a i rowerzysta może wyjść z takiego wypadku

List do redakc ji 
Ćwiczenia na

"Kozich Górkach"
Na wstępie mojego listu serdecznie 

pozdrawiam całą redakcję “Gazety Ryb
nickiej” i chciałbym się podzielić z re
dakcją oraz z czytelnikami moimi spo
strzeżeniami dotyczącym sportu i rekre
acji.

Ostatnio robiąc spacer ze znajomym 
do Chwałowic, natrafiłem na miejsce 
wspaniałego wypoczynku.

Mianowicie chodzi tu o park “Kozie 
Góry”. Ponieważ w tym dniu robiło się 
już szaro, nie mogłem zobaczyć całej 
sportowej trasy. W następnym dniu wy
brałem się sam i sam ją  przetestowałem 
. Na trasie jest dwadzieścia siedem tablic

tablic z określeniem danego ćwiczenia. 
Zaczyna się od zwykłego marszu, ska
kanie przez ławeczkę itp. Plan ćwiczeń 
jest ułożony dość łagodnie, gdyż na 
zmianę są trudne i łatwe ćwiczenia. 
Wszystko ma jednak i swoją wadę. Naj
większą wadą tej ścieżki to dziury na 
niektórych odcinkach oraz niektóre sta
cje umieszczone blisko drogi, chyba ru
chliwej?

Jeżeli chwałowiczanie będą dbać o 
nią, a przede wszystkim nie zniszczą 
przyrządów do ćwiczeń, to mają gwa
rantowane wspaniałe wakacje. Dobry 
pomysł, który mógłby być kontynuowa
ny. Ja osobiście marzę o czymś takim w 
pobliżu osiedla “Nowiny” lub pobliżu, 
gdyż taki dojazd jest nieco męczący i 
ciężko wracać brudnym, spoconym au
tobusem z ludźmi.

Z trasy zanotował: 
Ryszard Leonard

wypadku potężnie poharatany.
Nie, nie jestem przeciwniczką rowe

rów. Zwolenniczką jestem, bo są ekolo
giczne, wyrabiają muskulaturę i poczu
cie równowagi, a w mieście wielkości 
Rybnika zwykle wystarczają jako środek 
transportu. Zresztą gdybym nawet była 
przeciwniczką, nic by to nie dało, bo ro
wery są modne, zwłaszcza te górskie.

Przecież nawet ci /a szczególnie te/ co 
roweru nie mają, paradują w kola
rzówach /tak się to kiedyś, droga mło
dzieży, nazywało, teraz to się nazywa 
legginsy/. Ja tylko apeluję: Rowerzyści, 
myślcie! Zwłaszcza kiedy widzicie w po
bliżu młode osoby o w zroście poniżej

jednego metra, myślcie o tym, co może 
się stać.

A oprócz myślących rowerzystów, 
może mógłby powstać w Rybniku rowe
rowy plac zabaw? Taki, na którym moż
na się rozpędzić i uprawiać jazdę figu
rową - wskoczyć na schodek, zeskoczyć 
ze schodka itp. Im bardziej w Rybniku 
równe chodniki, tym mniejsze dla takich

figurowców pole do popisu. Więc może 
plac zabaw dla starszaków by się przy
dał ? Nie wiadomo tylko, jak zainstalo
wać na nim główną rynkową atrakcję - 
dziewczyny, które siedzą dookoła i 
podziwiają...

Ciocia Klocia

Kamerun
zdobył mistrzostwo

“Afrykańczycy” triumfowali w mini-
mundialu zorganizowanym przez “Prze
korną Wyspę” na osiedlu Nowiny. W fi
nale zespół Kamerunu pokonał Szwaj
carię, a w meczu o 3 miejsce Nigeria 
Brazylię.
Od 17 czerwca na boisku przy ul. Bro
niewskiego chłopcy ze szkół 10, 11, 31 i 
34 na Nowinach rozgrywali mini-mun
dial piłkarski. Zawodnicy dobierali się 
w zespoły na zasadzie koleżeństwa.

11 czerwca w klubie Proxima nastąpi
ło losowanie nazw drużyn. Po uroczy
stym otwarciu, którego dokonał prezy
dent Józef Makosz, chłopcy mogli przy
stąpić do rywalizacji o tytuł “mistrza 
świata”. Turniej rozgrywano takim sa
mym systemem jak mundial amerykań
ski. Mecze trwały 2x15 minut, a zespo
ły liczyły po 6 osób. W mini-mundialu 
uczestniczyło 144 chłopców. Rozegrano 
52 mecze, zdobyto 179 goli.

Jak to w tego rodzaju imprezach 
bywa, turniej obfitował w niespodzian
ki. Do finału zakwalifikowały się Kame
run i Szwajcaria.

Chłopcy obu drużyn są uczniami SP 
11. Wysokie zwycięstwo odnieśli “re
prezentanci Afryki”. Pokonali swoich 
kolegów 5:1. Bramki strzelili: Tomasz 
Mazurek - 2, Grzegorz Sułkowski -2 , 
Tomasz Szeterlak - 1. Dla Szwajcarii 
honorowego gola z rzutu karnego zdo
był Paweł Barczyk.
W drużynie Kamerunu zagrali /oprócz 
strzelców bram ek/: Marcin Mazurek, 
Marcin Durkalec i Maciej Bojanowski. 
Szwajcarię reprezentowali /oprócz zdo
bywcy gola/: Tomasz Klanecki, Damian 
Mojżesz, Szymon Mokry, Bartosz Kitu
ra i Łukasz Kiszko.

W meczu o 3 miejsce zagrały Nigeria i 
Brazylia. I tym razem lepsi okazali się

“Afrykańczycy”. Chłopcy ze szkoły nr 
34 występujący jako drużyna Nigerii 
wygrali 2:0 z kolegami z SP 10 repre
zentującymi Brazylię. Obie bramki 
strzelił Grzegorz Sobel. Oprócz niego w 
“nigeryjskim” zespole zagrali: M. Kara
siewicz, T. Kellak, M. Kacprzyk, A. 
Bohm, A.Cieślak i M. Góral.

W skład drużyny Brazylii wchodzili: 
A. Juszczyk, R. Dzwonik, J. Worniak, 
M. Loch, D. Mentelski i Ł. Lewandow
ski. Najlepszym strzelcem turnieju zo
stał Grzegorz Sułkowski, który zdobył 
14 goli.

W zamknięciu imprezy uczestniczyli 
prezydent Józef Makosz, wiceprezydent 
Michał Śmigielski, radni Marian Szy
dło, Krystyna Kulawik, Maria Kufa - 
Skorupa i Krystyna Stokłosa. Przewo
dnicząca Rady Urszula Szynol wręczała 
zwycięzcom puchary i medale ufundo
wane przez Urząd Miasta. Mecz finało
wy oglądali także: dyrektor SP 11 Tade
usz Bonk i dyrektor SP 10 Marek Stojko 
oraz prezes klubu kolarskiego Viktoria 
Adam Krupa. Miłym akcentem była 
obecność gości ze Stanów Zjednoczo
nych, którzy przybyli z flagą amerykań
ską, czym przypomnieli, że prawdziwy 
mundial odbywa się w USA.
Tę wspaniałą imprezę dla chłopców z 
rybnickich szkół zorganizowali: Jacek 
Bednarek i Witold Wawoczny ze Stowa
rzyszenia “Przekorna Wyspa”. Mecze 
rozgrywano w atmosferze fair-play. Nie 
było złośliwych fauli. Ostrzejsze nie
przepisowe zagrania i przekleństwa ka
rano dwuminutowym wykluczeniem. 
Sędziowie nie musieli zbyt często stoso
wać takich środków. Chłopcy z osiedla 
Nowiny bardzo dobrze się bawili pod
czas mini-mundialowego turnieju. I to 
jest najważniejsze. /jak/

Jubileusz MKS "Rymer"
Zarząd MKS RYMER Niedobczyce na 

uroczystość jubileuszu 75-lecia klubu, 
która odbędzie się w sobotę 23 lipca 1994 
roku, na stadionie w Niedobczycach, przy 
ul. Górnośląskiej.

W programie uroczystości od godz.
14.00 do 15.30 - imprezy sportowo-roz
rywkowe, o 15.30 - mecz piłki nożnej ko
biet /GKS Polonia Niewiadom - II liga

DFCIVACAR Ivancice - II liga Czeska/, a 
w przerwie meczu pokazy walk wscho
dnich.

Część oficjalna jubileuszu o godz. 
17.10. Po niej, o godz. 18.00 mecz piłkar
ski Górnik Zabrze - MKS Rymer, a w 
przerwie pokazy modeli latających. Od 
19.45 do 22.00 - imprezy artystyczne, po
kazy ogni sztucznych, wspólna zabawa.

Kto najsilniejszy 
w Rybniku?

W piątek 15 lipca o godz. 21.00 w Klubie 
“Proxima” odbędą się otwarte Mistrzostwa 
Rybnika w “siłowaniu się na rękę”. Orga
nizatorzy zapraszają wszystkich, którzy 
chcą spróbować swych sił. /M/

P o zd ro w ie n ia  
z w a k a c ji

Pozdrowienia z obozu dowódców 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
w Porąbce-Wielka Puszcza

przesyła młodzież i kadra 
m. Rybnika

Asenata! Gdzie 
jesteś?! Nawet 
nie wiem, na jaki 
adres Ci posłać 
życzenia urodzi
nowe! Może już 
jesteś w Izrae

lu?.. W takim razie życzę pięknej po
gody i wyłącznie miłych doświad
czeń. A spóbuj nie wrócić!!! Z okazji 
naszego nieustającego Dnia Dziecka i 
Twoich urodzin moje najserdeczniej
sze życzenia wszystkiego naprawdę 
dobrego, i jak najwięcej takich scho
dów, jakie Ty kiedyś przysłałaś mi na 
kartce... Myślę, że wiesz, o co chodzi.

Michalina, q.e.s.m.

Kronika policyjna 

Mercedes bez kół
3 lipca ok. godz. 19.00 Komenda Rejo
nowa Policji w Rybniku została powia
domiona o znalezieniu samochodu mer
cedes 230 CE. Auto stało przy drodze 
Zwonowice-Sumina. Mercedes został 
już częściowo rozebrany - nie było w 
nim kół, kierownicy i radioodtwarza
cza. Po oględzinach policja oddala auto 
właścicielowi za pokwitowaniem.

Porażony prądem
3 lipca o godz. 19.20 przy ul. Rudzkiej 
został porażony prądem 17-letni chło
pak. Do wypadku doszło podczas wul
kanizowania dętki przerobionym żelaz
kiem. Policjanci z posterunku w Chwa
łęcicach, którzy zjawili się na miejscu, 
prowadzili reanimację porażonego. Po 
przybyciu lekarza pacjenta przewiezio
no do Szpitala Miejskiego, gdzie nastą
pił zgon.

Wpadł z czekoladą
5 lipca o godz. 14.00 w Domu Han
dlowym “H erm es” przy 
u l. Chrobrego ujęto na gorącym 
uczynku m ężczyznę, który skradł 
czekoladę. Personel stoiska spożyw
czego, który ujął złodzieja, przeka
zał go w ręce policji. W trakcie prze
szukania znaleziono u sprawcy arty
kuły przem ysłowe skradzione w

sklepie Denet-2 w Chwałowicach 
wartości 322.500 zł.

Obłowili się
7 lipca między 15.30 a 17.30 włamano 
się do domku jednorodzinnego przy 
ul. Gliwickiej w Golejowie. Sprawcy 
weszli po wyłamaniu zamka w 
drzwiach. Skradli telewizor “Sony”, tu
ner satelitarny oraz złoty sygnet. War
tość strat wyniosła 30 mln zł.

Nie ma BMW-icy
W ciągu 40-minutowej nieobecności 

właściciela skradziono samochód marki 
BMW na niemieckich numerach reje
stracyjnych. Auto zaparkowane przy 
ul. Rudzkiej zniknęło 6 lipca między
13.00 a 13.40.

Z łomem po w ideo
8 lipca między 6.50 a 15.00 włamano 
się do mieszkania przy ul. Zgrzebnioka. 
Sprawcy wyłamali drzwi i zabrali radio
magnetofon, odtwarzacz wideo oraz ka
sety. Straty wyniosły 5 mln zł.

Życie rodzinne
Jedna z mieszkanek osiedla Wrębowa w 
Niedobczycach zgłosiła policji, że w 
nocy z 7 na 8 lipca mąż skradł jej pienią
dze polskie i niemieckie o wartości 1,2 
mln zł.

Ostra dyskusja
9 lipca ok. 21.00 na ulicy Jabłoniowej 
doszło do sprzeczki między dwoma 
mężczyznami. Jeden z nich postanowił 
w dyskusji użyć silniejszych argumentów

argumentów. Uderzył swojego adwersarza sie
kierką rozcinając mu palec prawej ręki. 
Poszkodowany i tak miał szczęście. 
Ostra wymiana zdań mogła przecież 
przybrać bardziej gardłowy charakter. 

Trzy na raz
Jeden z mieszkaców Rybnika wsiadł po 
pijanemu za kółko swojego “malucha”. 
Jazda w tym stanie niezbyt mu wycho
dziła. Nim wyjechał z parkingu przy ko
palni Chwałowice uszkodził trzy parku
jące tam pojazdy. Został zatrzymany 
przez policję.

Bez golfa
10 lipca nieznani sprawcy skradli volkswa
gena golfa zaparkowanego przy 
ul. Wyzwolenia. Właściciel - mieszkaniec 
Niemiec - wycenił straty na 270 mln zł.

 Kryminałki 
Herod-baba

38 mln zł skradziono jednej z ryb
nickich listonoszek. Policja ujęła nie
dawno sprawców kradzieży. Okazało 
się, że przestępcza grupa ma na swoim 
koncie więcej tego typu czynów. Szaj
ką kierowała kobieta, mieszkanka 
ul. Chabrowej, matka trojga dzieci. Już 
od dłuższego czasu do rybnickiej poli
cji docierały informacje o krążącej po 
mieście grupie, która okrada sklepy, 
bary i hurtownie. Jej członkow ie 
chodzili po sklepach i kradli wystawione

wystawione na sprzedaż towary. Kilka 
razy zostali nawet schwytani przez 
właścicieli. Jednak po zwrocie skra
dzionych przedmiotów sklepikarze 
puszczali złodziei wolno, nie zgła
szając tego faktu policji. Prowodyr
ka dobrała sobie kilka osób z pół
światka, oraz nieletnią, przebywają
cą na ucieczce z domu. Grupa 
wspólnie dokonała wielu kradzieży 
sklepowych. Ma na swoim koncie 
także rozbój w parku przy 
u l. G liw ickiej. N apadniętem u tam 
mężczyźnie skradli pieniądze, zega
rek i dokumenty. Pobiciu przewo
dziła szefowa wspólnie ze w spo
m nianą już n ie le tn ią  uciekinierką 
oraz jednym z mężczyzn okradli go
ścia, który zatrzym ał się w hotelu 
"Polski”. Zaprosił on ich do swoje
go pokoju. Spodziewał się pewnie 
innych atrakcji, natomiast złodziej
ska trójka zabrała mu radiomagneto
fon Panasonic. Przywódczyni szajki 
wraz ze znanym rybnickim melinia
rzem okradła je d n ą  z listonoszek. 
Wykorzystując jej nieuwagę podczas 
zakupów w warzywniaku skradli po
rtfel z 38 mln zł w środku. Naszej 
“bohaterce” postawiono 8 zarzutów 
- o rozbój, kradzieże zuchwałe i 
groźbę karalną. Miała już ona kilka 
spraw o kradzieże i rozboje. Proku
rator zastosował wobec niej areszt 
tymczasowy. Ujęci członkowie zło
dziejskiej szajki otrzym ali dozory 
policyjne.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



On ju ż wybrał!

Strzeżonego Pan Bóg strzeże

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

BARAN - Jeżeli czujesz, że nie wszystko jest OK, podziel się swoimi wątpliwo
ściami. Wymuszone okolicznościami decyzje, choćby w dobrej wierze, nie mogą 
wyjść przedsięwzięciu na dobre.
BYK - Podobną sytuację już przeżywałeś... Spokojnie, bez emocji zwróć się ku 
własnemu doświadczeniu, które podpowie najlepsze rozwiązanie. Nie musi ono 
być podobne w każdym szczególe do poprzedniego, bo gotowe wzorce szybko się 
dezaktualizują...
BLIŹNIĘTA - Wszystko, co oparte na pozorach i kombinacjach może runąć, zaś 
to co ma solidne podstawy, przyniesie owoce.
Zrób więc rachunek sumienia i oddziel, choćby w myślach, fałsz od prawdy.
RAK - Obecność sympatycznego gościa może przynajmniej złagodzić konflikt w 
rodzinie, którego nie da się już zażegnać. Tym razem osoba trzecia nie zaszkodzi, 
a wręcz podziała jak katalizator.
LEW - Człowiek umiejący zadbać o swoją kondycją fizyczną i psychiczną budzi 
większe zaufanie. Pamiętaj o tym, wchodząc w nowe środowisko, w którym cechy 
te są cenione bardzo wysoko...
PANNA - Formalnościom stało się zadość. Teraz otoczenie z zaciekawieniem 
będzie obserwowało Twoje pierwsze kroki. Korzystaj z dotychczasowych do
świadczeń, wsłuchując się pilnie w głos opinii i publicznej.
WAGA - Nic na siłę... Każdy ma wolną wolę, którą trzeba uszanować. Jeśli part
ner nie chce iść wspólną drogą - rozstańcie się i niech każdy żyje na własny ra
chunek.
SKORPION - Przeszłe wydaje Ci się lepsze, ale to tylko czas zaciemnił nieprzy
jemne szczegóły. Nie warto do tego wracać, a energię i siły skierować ku przy
szłości, gdzie czeka coś bardzo interesującego....
STRZELEC - Nie interesuje Cię rola obserwatora, widzisz się raczej w pozycji 
uczestnika. Los wyraźnie Ci sprzyja, bo znajdziesz się w samym środku wydarzeń 
i będziesz nawet miał wpływ na to, jak się potoczą...
KOZIOROŻEC - W pojedynkę będzie ciężko, nie odtrącaj więc pomocy i zaanga
żuj się w działalność grupową. Przy podziale zysków, będziesz mile zaskoczony. 
WODNIK - To właśnie rozmaitość zainteresowań czyni Twe życie atrakcyj
nym, jeśli jednak poczułeś przesyt i zmęczenie spróbuj ograniczyć aktywność wie
rząc, że zmniejszona ilość przejdzie w jakość.
RYBY - Wykorzystaj moment samotności, by porozumieć się z sobą, co jest nie
zbędne do późniejszego porozumienia się z innymi.

W podróży Fatałachy z naszej szafy

damiani
Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklep DAMIANI, 

Rynek 6.

Środek lokomocji wybrany, rzeczy 
spakowane, mamy więc trochę cza
su, by jeszcze raz zastanowić się 
nad naszym podróżnym strojem. 
Jest upał, w łożyłyśm y więc 
króciutkie szorty i bawełniany 
podkoszulek. A co będzie, gdy 
w nocy, bo podróż jest daleka, 
będzie chłodno? Może szorty 
zastąpić legginsami, a pod 
ręką mieć T-shirt? W razie  
czego zawsze można podcią
gnąć nogawki i zrzucić 
bluzę. Nie? To może 
szeroka, długa spó
dnica, lecz z bluzy 
zrezygnować się nie 
da. Też nie? W takim ra
zie spódnico-spodnie, a T-shirtu 
nadal nic nie zastąpi. Można je
dynie dodać coś rozpinanego, gdy
by pogoda naprawdę się załamała. 
Na nogi najlepsze łatwo zsuwane

klapki, lecz dobrze mieć pod ręką 
skarpetki, niezbędne dla “zimnych 

nóżek” lub tenisówki czy “adi
dasy”. Wprawdzie nikomu 
tego nie życzę, ale deszcze 

zdarzają się w każdej /pra
wie/ strefie klimatycznej, a 
nie ma śm ieszniejszego  
widoku niż człowiek z 

dwoma walizami w ręku i 
parasolem w zębach. Dobrze 
jest więc zaopatrzyć się w twa
rzową, np. Myszkę Micky, pe
lerynę z kapturem. Przyda się 
nie tylko na podróż, ale rów
nież na zdrowe, bo “jodowa
ne”, spacery po plaży w de
szczowy dzień. Szczęśli
wej podróży życzy

Wróżka

Można i tak: do szerokiej plisowanej 
spódnicy góra w stylu safari

5  m in u t ła m an ia  głowy

Jedna dziołcha miała kawalera. Już
miało być wesele, już szykowali wszy
stko, ja k  tu roz dziołcha z płaczem 
pado do matki, że Antek w piekło nie 
wierzy.

- Nic sie nie bój - pado matka - Oże
ni się z tobą, pomieszko tu ze trzy mie
siące, to uwierzy w piekło, aże uwie
rzy.

* * *
Jednemu małżeństu minęło już dzie
sięć lat od ślubu.
Kobieta mówi do męża:
- Pamiętosz Francik ten wieczór, jak 
my się zaręczyli?
- Pewnie Hilda. Siedzielimy na ławce, 
jo  cie trzymoł za ręka i tak my długo 
milczeli. Odtąd ju ż nigdy nie byłem 
taki szczęśliwy.

Śląskie
beranie

*  *  *

Jedni ju ż byli 30 lot po ślubie. Żona 
słyszała, że teroz to sie można i w ja
kimś lokalu pobawić, trocha potańco
wać, wypić. I powiado do męża:
- Wyjdźmy i my wieczór i pobawmy sie 
kaj.
- Dobrze - pado chłop - czymu nie. 
Ino ja k  wrócisz, to nie zawierej na 
łańcuch, bo bych otworzyć nie mógł.

*  *  *

Karlik przestoł pić. Wierzcie nie 
wierzcie, ale cud sie stoł. Cóż z tego, 
kiedy po miesiącu zaś wraca nad ra
nem pijaniusieńki. Kobieta stoi we 
drzwiach i pado:
- Brak mi słów!
A Karlik na to:
- Oby tak już na zawsze łostało!

*  *  *

Jedna baba spowiado się, że rozwaliła 
na głowie chłopa swego gornek z gli
ny. Ksiądz je j na to:
- A żałujecie to, aby?
- Toć! Przeca za niego 100 złotych dał
ach!

*  *  *

Jeden górnik wyjechał sam na urlop. 
Kobieta była jednak bardzo zazdro
sna. Jak ino przyjechał z powrotem, 
obejrzała go sobie i powiada:
- Skąd ta opalenizna? Przecież cały 
czas lał deszcz!
- Jaka to opalenizna? Przeca to rdza!

Poziomo: A/  siedzi w beczce, B/tajny lub ubezpieczeniowy, C/ do
bry lub zły programu, D / kleks na lamparcie, E /przy piecu lub z 
popielniczką, F/ bywa bombowy, G/opona bez wzorków, H/pora 
szarugi, I/  coś z fasoli, J / ziomkowie Winnetou 
Pionowo: 1 /pod mówcą z mikrofonem, 2 / mała lecz boli, 3 / abe
cadła lub prawa, 4 / czasem główna, czasem ślepa, 5/ lata /ptak/ 
lub pływa /łódź/, 6/ na niej wraca przegrany, 7/ talerz dla Azora, 
8/ niejedna w jabłku, jedna w śliwce, 9/ olej lub ocet, 10/ czasem 
pada blady
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: A-5, G-7, H-9, C-1, C-3, B-8, 
D-6, B-9, G-9; A-5, G-7, H-6; F-7, E-2, H -5, I-4; C-10, J-5, D-4, 
H-5, G-9
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” / 
Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 37 z hasłem “ Pora na wy
poczynek” otrzymują: Krystyna Szymura, ul. Maj. Mażewskiego 
19, 44-200 Rybnik oraz Mariusz Borowski, ul. Gliwicka 40, 44- 
200 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

Ilustracje różnią się w 7 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawi
dłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towaro
wego wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika- 
Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do na
szych “żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 26 nagrodę otrzymuje: Katarzyna Przybylska, 
ul. Pułaskiego 3, 44-200 Rybnik 17

Mąż wraca ze szychty a kobieta zapłaka
na:
- Czemu beczysz?
-Ach, Francik, bo upiekłach takie dobre 
ciasto a kot je  porwoł i zjod.
- Nie płacz, głupio, jutro ci przyniesa no
wego kota.

Jeden górnik roz pado do baby:
- Staro przyszyj mi wartko ten knefel, bo 
patrz jak jo wyglądom!
A baba wziena igła z nicią, podchodzi do 
chłopa i pyto sie go:
- A kery knefel chciołbyś mieć przyszyty
chłopeczku? Bo wiesz, tu aż szterech bra
kuje! 

Z książki " Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska" 

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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