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Rozmowa z JA JK I E M
Pan Ireneusz JAJKO jest rybnic

kim przedsiębiorcą. Spytaliśmy go:
- Co pan sądzi o swoim nazwisku?
- Zawsze wszystkim powtarzam, że jest 
to prawdziwie męskie nazwisko, i że 
właśnie dzięki JAJKU wszyscy jesteśmy 
na tym świecie, bo przecież jest ono po
czątkiem wszystkiego, co żyje.

Pan Ireneusz jest człowiekiem o du
żym poczuciu humoru i nieraz podczas 
posiłku mówi do osoby, która z apety
tem zjada “to żółte w białym w skorup
ce”: “no, nie zjadaj mnie całego, zostaw 
chociaż trochę! ” Poza tym przekonał 
się, że prostota jego nazwiska jest bar
dzo wygodna - wiele podróżował po Europie

Chwałowice

Razem czy osobno?
Leżący po sąsiedzku Wodzisław po 

kolei “traci” swoje dzielnice. Pierwsze 
odłączyły się Rydułtowy, potem 
Pszów, zapadły już decyzje co do Mar
klowic, czeka na nie Radlin.

Skupieni w specjalnie tworzonych 
komitetach założycielskich zwolennicy 
samodzielności przytaczają zazwyczaj 
dwa rodzaje argumentów - historyczne 
i gospodarcze. Po pierwsze, dzielnice 
chcą zazwyczaj wrócić do swego daw
nego kształtu sprzed reformy admini
stracyjnej w połowie lat 70., po drugie, 
peryferyjne dzielnice uważają, że są 
niedoinwestowane, a w samodzielności 
upatrują swoją szansę na lepszą kondy
cję gospodarczą.

Podobne argumenty zostały przyto
czone przez Radę Dzielnicy Chwałowi
ce w piśmie wnoszącym o “podjęcie 
przez Radę Miasta Rybnika uchwały 
w sprawie przeprowadzenia konsulta
cji społecznych w dzielnicy Chwałowi
ce celem utworzenia gminy o nazwie 
Chwałowice w granicach sprzed 1973 
roku”.

Za przeprowadzeniem konsultacji na 
temat odłączenia dzielnicy od Rybnika 
było 13 członków RD, dwóch wstrzy
mało się od głosu.

W uzasadnieniu przytoczono historię 
osady sięgającą XIII w. oraz gminy o 
nazwie Chwałowice lub Chwałowice, 
jaka istniała w w. XIX, jej odrębność 
kulturową, z której “do dnia dzisiejszego

go w sensie samodzielnym, oprócz pa
rafii, nie przetrwało z tego nic

Ważniejsza jednak, jak się zdaje, jest 
współczesność. Przedstawiciele Rady 
Dzielnicy uważają, że aktualnie “dziel
nica notuje nawet zapóźnienie cywili
z a c y jn e ". Wymieniono złą jakość dróg, 
niedostateczne ich oświetlenie, starą 
sieć wodociągową i kanalizacyjną, de
gradację środowiska naturalnego. “W 
tym stanie rzeczy jedynie samodzielna 
gmina może lepiej zadbać o prawo 
mieszkańców Chwałowic do życia w 
przyjaznym środowisku ”, kończą auto
rzy pisma.

Kiedy na początku marca na posie
dzeniu Komisji d/s samorządu zapada
ły decyzje o inwestycjach i remontach 
w poszczególnych dzielnicach, naj
mniej zadowoleni z przydzielonych 
środków byli przedstawiciele Chwało
wic, sytuację pogorszył jeszcze prze
bieg ostatniej sesji RM. Władze miasta 
uważają, że oddzielenie Chwałowic 
przyniosłoby szkodę i im samym, i ca
łemu miastu. Chwałowice liczą na po
moc kopalni, ale i ona jest w trudnej 
sytuacji finansowej. W szeregu spotkań 
z mieszkańcami prezydent Makosz bę
dzie chciał przekonać chwałowiczan, 
że odłączenie nie jest korzystne. Nawet 
kiedy miejscy radni zgodzą się na refe
rendum, o odłączeniu decydować będą 
centralne władze administracyjne. 
Sprawa jest zatem otwarta... /W.R./

III Rejonowy Przegląd
Działalności Artystycznej Szkół Specjalnych

Spotkamy się za rok!
Już po raz trzeci Puchar "Gazety Rybnickiej", o który toczyło się 
współzawodnictwo w ramach III Rejonowego Przeglądu Działalno
ści Artystycznej Szkół Specjalnych, trafił do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rybniku. I już w nim pozostanie, a 
redakcji przyjdzie ufundować w przyszłym roku następny!

Cieszymy się, że chociaż w tak sym
boliczny sposób możemy przyczynić się 
do uświetnienia tej 
niezwykłej impre
zy, której animato
rami są kierująca 
Podstawową Szko
łą Specjalną Hali
na Opalkowska 
oraz jej współpra
cownicy spośród 
grona pedagogicz
nego i obsługi ad
ministracyjnej tej 
szkoły.

Udostępniona 
przez II LO aula na 
minutę przed roz
poczęciem przeglą
du pękała w 
szwach. Gośćmi 
honorowymi prze
glądu byli wicepre
zydent Jerzy Ko
gut i dyrektorka

Europie, od Szwecji po Grecję, i zawsze 
jego nazwisko było przez obcokrajow
ców poprawnie wymawiane - mówi o 
nim, że jest “international”...

Święta wielkanocne pan Ireneusz lubi 
spędzać tradycyjnie, w rodzinnym gronie. 
Życzymy mu wesołego jajka! MCH

SOS -W w Rybniku Elżbieta Fry
drych. Oprócz gospodarzy, programy

Dzieci ze "Szkoły Życia " rybnickiego SOS-W wystąpiły ze scenką 
pt. "Zwierzęta i balon" Zdj.:kas.

swoim Czytelnikom 
życzy

przygotowały ośrodki z Wodzisławia, 
Żor, Czerwionki - Leszczyn, Jastrzębia i 
Raciborza, a liczba uczestników była re
kordowa i wynosiła 320. Z roku na rok 
“stwarzanie możliwości konfrontacji ar
tystycznej dzieci i młodzieży opóźnionej i 
upośledzonych umysłowo, rozwijanie 
zainteresowań i poszerzanie form dzia
łalności artystycznej”, jak sformułowa
no główny cel imprezy, rozumie i popie
ra coraz więcej osób i instytucji.

Przegląd ma szeroką formułę: dzieci 
prezentują umiejętności recytatorskie, 

plastyczne, muzyczne, 
wokalne, taneczne, wy
powiadają się również 
w małych formach tea
tralnych. Tylko nauczy
ciele i opiekunowie ze
społów wiedzą, jak 
żmudna jest praca z 
dziećmi opóźnionymi, 
ale też tylko oni wiedzą, 
jak wielka może być sa
tysfakcja z efektów.

Organizatorzy posta
rali się, by dzieci były 
oceniane przez fachow
ców, ale również przez 
pedagogów. Jury szefo
wała wizytator szkol
nictwa specjalnego Wo
dzisławskiej Delegatu
ry Kuratorium Oświa
ty Joanna Błażyca,

c.d. na stronie 6
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INSBUD - RYBNIK 
PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO 

INŻYNIERYJNO-HANDLOWE

44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8a, 
tel. 0-36/ 260-50,
226-21 w. 355 
fax /tel. 0-36/ 265-31

Przyjmie do pracy:
* monterów sieci wod . - kan.
* brukarzy
* robotników niewykwalifikowanych.

Zgłoszenia osobiście w biurze dyrekcji, w każdą sobotę,
w godz. 8.00 do 10.00.

Zatrudni osoby 
na następujące stanowiska:

Z-cę Naczelnego Inżyniera
- kierownika zespołu budów

* Kierowników budów z uprawnieniami
- wymagane przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samo
dzielnych funkcji kierowniczych w zakresie robót instalacyjno-inżynieryjnych

Głównego Księgowego
-jako członka dyrekcji z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym po
zwalającym na przejęcie odpowiedzilaności za analizy ekonomiczno-finanso
we, księgowość analityczną i znajomość systemu komputerowego
- z możliwością doboru pracowników.
* Pracowników księgowości
- doświadczonych w pracy w księgowości
- ze znajomością obsługi komputera

Informatyka
- na część lub cały etat, o ile podejmie inny zakres czynności

Pracowników branżowych 
w dziale promocji i dystrybucji

- inżynierów i techników do pracy lub współpracy w ramach prawnego przed
stawicielstwa regionalnego austriackich firm HAWLE i InterApp,
- promocja i dystrybucja dotyczy armatury i urządzeń dla sieci wodnej, gazowej 
oraz kanalizacyjnej,
- armatury i urządzeń dla wszystkich instalacji i obiektów przemysłowych, a w 
tym przepustnice, zawory membranowe i magnetyczne wraz z napędami 
kształtki PCV, PE, PP, PVDF. urządzenia techniki pomiarowej i inne,
- praca na terenie województwa: katowickiego, bielskiego, opolskiego, często
chowskiego i pozostałych Polski południowo-wschodniej.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy 
o kontakt telefoniczny

celem umówienia się i przygotowania do rozmowy.

Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku 
wszystkim ludziom związanym z oświatą 

przesyła życzenia wielkanocne.
Aby w trudnej pracy pedagogicznej 

towarzyszyło Wam poczucie spokoju, zadowolenia 
nadziei, a codzienny kontakt z dziećmi stał się źródłem 

radości i satysfakcji zaw

Dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Rybniku 
Jan Bochenek

Parlament
Dzieci

i Młodzieży RP
1 czerwca 1995 roku w Warszawie, 

w sali sejmu Rzeczypospolitej, odbę
dzie się sesja PDiM RP. Jeśli chcesz zo
stać posłem do tego parlamentu, napisz 
do nas list na jeden z trzech tematów:
* Prawa dziecka w szkole

* Prawa dziecka w rodzinie
* Zagrożenia szczęśliwego dzieciń
stwa.

Termin nadsyłania listów upływa 5 
maja br.
Nasz adres:
Towarzystwo Ochrony Prawa Dziec
ka “Wyspa”, ul. Omańkowskiej 1, 
Chorzów.

Nadesłane przez Was listy oceni tym
czasowa komisja PDiM województwa 
katowickiego.

Odpowiedz na listy

Program lokalny 
zostanie wznowiony

Odpowiedzi na list naszej czy
telniczki dotyczący programu lo
kalnego telewizji kablowej 
udziela mgr inż. St. Nogły - wice
prezes Zarządu Rybnickiej Tele
wizji Kablowej i jej dyrektor 
ekonomiczny.

W związku z ukazaniem się na ła
mach Waszej gazety nr 13/219 listu pt. 
“Gdzie program lokalny?”, chciałbym 
bliżej naświetlić problemy związane z 
programem lokalnym, a właściwie z 
jego brakiem od połowy marca br.

Zespół redakcyjny programu od po
czątku zaistnienia był zespołem Tele
wizji Kablowej POLARIS-SAT w Żo
rach i stąd w każdym wydaniu były in
formacje o Żorach. W tej sytuacji 
Spółka “Telewizja Kablowa Ekspro- 
Film” nie miała wpływu na zawartość 
programu lokalnego, a jedynie będąc 
operatorem własnej sieci kablowej do
konywała - na podstawie porozumie
nia - emisji programu w sieci.

Prawdą jest, że program lokalny jest 
potrzebny i musi wypełnić powstałą 
obecnie lukę informacyjną, o której to 
pisze Wasza czytelniczka. Wobec po
wyższego Zarząd Spółki “Rybnicka 
Telewizja Kablowa” /dawniej Ekspro- 
Film/ na posiedzeniu w dniu 
27.03.1995 r. zajął się sprawą braku 
programu lokalnego, podejmując w

Grosz
w

skarbonce
W przedświątecznym tygodniu 

otwarto po raz kolejny rynkową skar
bonkę, gdzie są zbierane datki na budo
wę szpitala w Orzepowicach - najwięk
szą w tej chwili miejską inwestycję.

Wydobyto z niej 506 złotych 42 
groszy, kilkadziesiąt niemieckich ma
rek, korony czeskie, włoskie liry i au
striacki grosz. Z faktu tego możemy 
wysnuć wniosek, że to właśnie powyż
sze nacje są najczęstszymi gośćmi w 
naszym mieście. Możemy też przypu
szczać, że po okresie świątecznym 
znajdzie się w skarbonce znacznie wię
cej marek.... /r/

Sanepid
dziękuje

sponsorom
Znalezienie sponsora jest coraz tru

dniejsze, szczególnie jeśli chodzi o im
prezy kulturalne. Udało się to Państwo
wemu Terenowemu Inspektorowi Sani
tarnemu w Rybniku, który pozyskał 
Spółkę “Energoinwest” w Rybniku, 
Rybnicką Spółkę Węglową S.A. i dy
rekcję “Małej Sceny Rybnickiej” do 
pokrycia kosztów występów aktorów 
“Teatru Współczesnego” z Warszawy. 
Ewa Kobus i Jan Pęczek zaprezento
wali na “Małej Scenie Rybnickiej”, 
w Technikum Ekonomicznym oraz w 
Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bo
guszowicach spektakl "Wszystko jest 
f ik c ją ” oparty na autentycznym pa
miętniku osoby, której udało się wyrwać z 
piekła nałogu, pt. “Byłam narkomanką”.

Organizatorzy mają nadzieję, że dzięk
i hojności firm, którym składają 

podziękowania, niejeden młody czło
wiek z półtoratysięcznej liczby widzów 
zastanowi się nim “weźmie”.

tym zakresie szereg wiążących decyzji, 
zmierzających do jak najszybszego 
jego nadawania, jednak już przez 
nowe zespoły realizacyjne wg nowych 
zasad i nowej konwencji. Ponieważ ar
tykuł czytelniczki zasiał pewne wąt
pliwości w przedmiocie współpracy 
z dotychczasowym zespołem “pro
gramowym”, chciałbym poinformo
wać, że powstała w listopadzie ubie
głego roku dla realizacji programu lo
kalnego Spółka QUATRO VISION - 
QV nie była w stanie zrozumieć faktu, 
że każda spółka działa samodzielnie i 
musi być na własnym rozrachunku. 
Samodzielność w przypadku spółki o 
profilu informacyjnym jest wręcz ko
nieczna, aby można od niej oczekiwać 
obiektywnego i pełnego informowania 
telewidzów. Spółka QUATRO VI
SION podejmując się produkcji pro
gramu lokalnego, nie posiadała zaple
cza, ani własnej bazy sprzętowej. Wo
bec powyższego dwie największe tele
wizje kablowe działające na naszym 
terenie tj. Rybnicka Telewizja Kablo
wa, oraz POLARIS - SAT w Żorach 
udostępniły nieodpłatnie bardzo drogi 
sprzęt do produkcji programu oraz wy
dzierżawione pomieszczenie w Tea
trze Ziemi Rybnickiej, zaś Zespół Re
dakcyjny przy pomocy sponsorowa
nych programów miał jedynie zarobić 
na własne wynagrodzenia, a co na
szym zdaniem nie powinno przyspo
rzyć większych trudności. Dla po
twierdzenia powyższego podaję, że 
wcześniejszy zespół realizujący pro
gram pod kierunkiem red. Jarosława 
Bucki, Marioli Hrycaj pokrywał w ca
łości swoje koszty. Odnośnie zarzutu 
czytelniczki, dotyczącego złego stanu

Rekolekcje 
z filmem

Interesującą formę rekolekcji wielko
postnych zaproponował młodzieży 
Dom Kultury w Boguszowicach. Przy
gotował w nim zestaw dokumentalnych 
filmów religijnych, licząc na dyskusję i 
refleksję po ich obejrzeniu przez mło
dzież. Pomysł został podchwycony 
przez dyrekcję i katechetów Zasadni
czej Szkoły Górniczej i Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Boguszowicach.

W cyklu “O modlitwie” młodzi lu
dzie obejrzeli filmy “Poza czasem ”, 
“Kalwaria M arii” oraz “I w Ostrej 
świecisz Bramie”, w cyklu drugim “O 
cierpieniu” - filmy “Babunia”, “Wale
rek” i “Euthanatos”.

Po projekcji głos zabrali ks. pro
boszcz parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa - Stanisław Gancarz i ks. 
Piotr Sikora, którzy skomentowali 
obejrzane dokumenty i przybliżyli mło
dzieży zawarte w nich problemy. Był 
również czas na wymianę myśli. Nowa
torska forma filmowych rekolekcji war
ta jest upowszechnienia.

Późnym wieczorem 17 kwietnia do 
Niedobczyc przybędzie chór “La Mu
sarelle” z Francji /Mazamet/. Jego 
członkowie będą goszczeni przez śpie
waków Chóru Mieszanego im. Adama 
Mickiewicza, działającego przy Domu 
Kultury w Niedobczycach. Oba chóry 
utrzym ują ze sobą kontakt od 1992

roku, kiedy to chórzyści z Mazamet 
występowali w Rybniku, a śpiewacy 
z Niedobczyc gościli w Mazamet.

Tym razem pobyt “La Musarelle” 
potrwa od poniedziałku do soboty, 22 
kwietnia. Program pobytu przewiduje 
dwa wspólne koncerty: w środę, 19 
kwietnia o godz. 18.00 w chwałowic
kim kościele p.w. św. Teresy z Li
sieux oraz w czwartek, 20 kwietnia o

technicznego przekazanego sprzętu to 
należy stwierdzić, że był to sprzęt 
nowy, na którym zespół red. Buckiego 
jedynie przez parę miesięcy realizował 
technicznie program najwyższej jako
ści. Na koniec chciałbym bliżej poin
formować o nowym programie lokal
nym. W najbliższych dniach w miejsce 
dotychczasowego kanału EF, emito
wana będzie przez 24 godziny na dobę 
telegazeta, zaś na dodatkowym kanale 
program lokalny Rybnickiej Telewizji 
Kablowej - RTK. W ramach programu 
RTK w dalszym ciągu będziemy emi
tować program ATV, z powtórką w 
dniu następnym w godzinach przedpo
łudniowych oraz inne programy.

Ponieważ codziennie w programie 
filmowym ATV przewidziano miejsce 
na program lokalny, więc przewiduje 
się tutaj zamieszczenie wiadomości i 
reportaży z naszego regionu. Oprócz 
programu ATV na kanale RTK prze
widziano miejsce na realizację sponso
rowanych programów. Pierwszy stały 
program tego typu zawierający trans
misję z meczów żużlowych ze stadio
nu przy ul. Gliwickiej jest już realizo
wany. Jednocześnie Zarząd Rybnickiej 
Telewizji Kablowej oczekuje ofert na 
ścisłą współpracę z klubami sportowy
mi oraz placówkami kulturalno-oświa
towymi naszego miasta i regionu.

W najbliższy czwartek i piątek, 20 i 
21 kwietnia w Boguszowicach odbę
dzie się kolejny raz akcja “Przyrodzie i 
ludziom”, organizowana przez dziel
nicowy Dom Kultury. Pierwszego 
dnia, w czwartek, uczniowie klas siód
mych i ósmych miejscowych szkół będą 
w małych grupach sprzątać, porządkować

Boguszowice

PRZYRODZIE 
I LUDZIOM

porządkować i zadrzewiać teren swojej dzielnicy. 
W piątek o godz. 11.00 ulicami Bogu
szowic przemaszeruje barwny uczniow
ski korowód. W czasie przemarszu zo
staną zaprezentowane transparenty o te
matyce ekologicznej. Przed Domem 
Kultury zostanie zorganizowana ich 
wystawa, a o godz. 12.00 rozpocznie się 
w tym miejscu konkurs pt. “Ekologia na 
co dzień”. Wśród nagród będą indywi
dualne oraz zbiorowe - pomoce nauko
we dla szkół.

Sponsorami akcji organizowanej z okazji 
Dnia Ziemi są: Wydział Ochrony Środo
wiska Urzędu Miasta, Dyrekcja KWK 
“Jankowice”, Rada Dzielnicy Boguszo
wice, Spółka z o.o. “Ład” oraz PHU 
“Hal-rek”.

Tereny pod zadrzewianie uzgodniono 
z Zarządem Gospodarki Komunalnej, 
zostaną one przygotowane do akcji 
przez administrację osiedla. Drzewa i 
krzewy dostarczy Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Łączy się tu wiosenne porządki z wycho
waniem młodzieży w duchu szacunku dla 
przyrody. Zieleń w Boguszowicach ma 
przed sobą rozgałęzioną przyszłość! /gw/

godz. 18.00 w niedobczyckim Domu 
Kultury. Françoise Solomiac popro
wadzi także swój chór w kościele 
ewangelickim w Rybniku. Ten koncert 
odbędzie się w piątek, 21 kwietnia o 
godz. 18.00.

Każda z takich wizyt, oprócz zwy
kłej na Śląsku gościnności, obfituje w

ciekawe wycieczki - tym razem do Ka
towic, na Górę św. Anny, do Cieszyna 
i Wisły. Oficjalne spotkanie z prezy
dentem Rybnika odbędzie się w środę, 
19 kwietnia o godz. 12.00 w Urzędzie 
Miasta. Będzie szansa na umocnienie 
śpiewaczej przyjaźni, która - jak twier
dzi Wacław Mickiewicz, prezes chóru 
z Niedobczyc - przetrwała dobrze trzy
letnią próbę czasu. /gw/

/r/

"LA MUSARELLE" w Rybniku
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- Byłem dzieckiem wymodlonym - mówi Marian Rak, znany plastyk i 
charakterystyczna postać rybnickiego środowiska artystycznego. 
Urodził się dokładnie dziewięć miesięcy po tym, jak jego rodzice, po 
dziewiętnastu latach bezdzietnego małżeństwa, udali się na począt
ku lat 30. do Lourdes. W podzięce za tę łaskę nadali swemu pierwo
rodnemu i jedynemu, jak się okazało, synowi, imię Marian.

Białowie, doktor Różański, a także bur
mistrz Weber, wiceburmistrz Edward 
Wyleżych, ks. dziekan Tomasz Regi
nek, Antoni i Karol Szafrankowie czy 
rodzice malutkiej wtedy Lidii - Antoni
na i Karol Grychtołowie. Bywał tu

Brak potomstwa był dla Bernarda i 
Elżbiety Raków szczególnie dotkliwy, 
gdyż dzieci uwielbiali oboje, Urodzony 
w kwietniu 1885 roku w Łagiewnikach 
koło Bytomia Bernard

był synem chłopskim,

sam jednak, dzięki zdolnościom popar
tym cechami astrologicznego Barana, 
ukończył po szkole podstawowej semi
narium nauczycielskie w Pilchowicach. 
Tam po 6 latach nauki złożył egzamin 
dojrzałości, a następnie przez 15 lat był 
nauczycielem w Bykowinie /dziś Ruda 
Śl./, by w 1920 roku wrócić do swej ro
dzinnej miejscowości. W międzyczasie 
podnosił swoje pedagogiczne kwalifi
kacje: ukończył kilkumiesięczny kurs 
konwersacji francuskiej w Paryżu 
/1912/, wyższy kurs nauczycielski z za
kresu pedagogiki i j. francuskiego w 
Chorzowie /1912 - 1914/ czy kurs pe
dagogiki specjalnej we Wrocławiu 
/1914/, gdzie wykładał m.in. prof. Wil
liam Stern.

Okres trzech Powstań Śląskich spę
dził pracując w Polskim Komisariacie 
Plebiscytowym w Bytomiu, w tym też 
czasie został wybrany prezesem Związ
ku Nauczycieli Polaków. Na wniosek 
polskich władz powstańczych Bernard 
Rak został przez Międzysojuszniczą 
Komisję Plebiscytową w Opolu miano
wany w 1920 roku Polskim Doradcą 
Szkolnym przy Inspektoracie Szkol
nym w Lublińcu.

Od roku 1922 był nierozerwalnie

związany ze szkolnictwem 
powiatu rybnickiego.

Najpierw pełniąc powierzoną mu 
przez Wojewodę Śląskiego J. Rymera 
funkcję powiatowego radcy szkolnego, 
a następnie od 1924 do 1939 roku in
spektora szkolnego w Rybniku. Nomi
nacja na to stanowisko została podpisa
na przez Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, a dokument 
ten przechowywany jest do dziś przez 
syna Mariana.

Prestiż zawodu nauczycielskiego jak 
również szacunek dla jego przedstawi
cieli był w latach międzywojennych

Bernard Rak - w 110 rocznicę urodzin

Czas budowania tradycji

Ze starych fotografii patrzy poważnie jegomość w 
binoklach...

bardzo wysoki. Bernard Rak wraz ze 
swą małżonką Elżbietą - pianistką i na
uczycielką muzyki - należeli do niezbyt 
przecież licznej w latach 20. i 30. w na
szym mieście grupy polskiej inteligen
cji. Jako ludzie wykształceni uważali za 
swój obowiązek

organizowanie polskiego 
życia umysłowego 

i kulturalnego.

Było ono bardzo ożywione również 
w salonie państwa Raków, gdzie bywa
li ludzie, których nazwiska noszą do 
dziś rybnickie ulice: Janina i Feliks

również późniejszy świa
towy autorytet w dziedzi
nie wschodnich języków 
martwych prof. Ranoszek. 
W salonie tym bardzo 
żywe były tradycje mu
zyczne. Gospodarze - Ber
nard na wiolonczeli a Elż
bieta na pianinie grywali - 
z gośćmi muzykę kame
ralną. Zazwyczaj dołączali 
do nich: na skrzypcach dr 
Feliks Biały, na drugich 
skrzypcach nauczyciel o 
nazwisku Hawerland, al
towiolista Bula czy bracia 
Szafrankowie.

Bernard Rak wraz z 
żoną byli również organi
zatorami życia muzyczne
go w mieście. To dzięki 
ich staraniom doszło do 
pierw szych koncertów  
uzdolnionych braci Sza
franków, późniejszych 
założycieli rybnickiej 
szkoły muzycznej. To u 
pani E lżbiety Rakowej 
pierw sze lekcje gry na 
fortepianie pobierała kil
kuletnia Lidia Grychto
łówna, która była zresztą 

ch rzestną córką swej nauczycielki 
muzyki. Talent małej Lidii odkryto w 
momencie, kiedy zagrała ona ze słuchu 
“Menuet” Paderewskiego, utwór wielo
krotnie wykonywany w jej obecności 
przez Elżbietę Rakową. Pierwszy kon
cert przyszłej wielkiej pianistki został 
urządzony za sprawą państwa Raków w 
sali, gdzie do niedawna znajdowało się 
kino “Górnik”. Z koncertem tym łączy 
się anegdota, która opowiada, jak to 
Elżbieta Rakowa w ostatniej chwili 
chciała podnieść Lidzi obrotowe krze
sełko, ale nie zdążyła już zejść ze sceny 
przed podniesieniem kurtyny i ukryła

się za fortepianem. Skomentowa
li to stojący za kulisami strażacy: 
nic dziwnego, że mała dziew
czynka tak dobrze gra, pewnie ta 
gruba pani kręciła korbką... 
Później jednak świat się poznał 

na talencie Li
dii Grychto
łówny.

Kiedy Ber
nard Rak objął 
swoje stanowi
sko, Inspekto
rat Szkolny w 
Rybniku znaj

dował się przy ul. Młyńskiej, nie
opodal sądu. Na piętrze znajdo
wało się mieszkanie, które in
spektor zajmował wraz z żoną. 
Ulica nie była wybrukowana i za
łatwiający tu różne sprawy urzę
dowe

ludzie tonęli w błocie.

Jak zrobić baranka?
Przy wystarczająco jednak absorbują

cych nas przygotowaniach przedświą
tecznych pieczenie baranka może spra
wić więcej kłopotu niż przyjemności.

Święta Wielkanocne to kolorowe pi
sanki, żółte puszyste kurczaczki, cze
koladowe zajączki. W koszyczku ze 
Święconym nie może zabraknąć jajka, 
soli i chleba. Niewyobrażalne są 
również święta bez baranka. Na 
wystawach sklepowych pojawił się 
on w rozmaitych formach - czasem 
tylko wycięty z papieru, przyklejo
ny na szybę, z tworzywa lub drew
na, z plecionym wełnianym futrem. 
Najczęściej spotkać można baranki 
czekoladowe, owinięte w kolorowe 
sreberka. Są one jednak małe, sta
nowią niezbyt okazałą ozdobę 
świątecznego stołu w porównaniu 
do misternie wykonanych kur
czaczków.

Pojawiła się jednak szansa wyko
nania wielkanocnego baranka wła
snoręcznie. W sklepach można bo
wiem spotkać specjalną formę do 
jego wypieku. Jest to dwuczęścio
wy odlew, do którego należy wlać 
dowolne ciasto, a po wypieczeniu 
odciśnie się kształt baranka. Daje to 
możliwość udekorowania wypieku 
według własnego uznania, jak rów
nież wyboru dowolnego gatunku 
ciasta.

Lepiej więc zdać się na specjalistów. 
Cukiernicy od lat przygotowujący wy
pieki wiedzą najlepiej z jakiego ciasta 
udają się najokazalsze baranki.
- Robimy je  z ciasta drożdżowego - to 
nasza specjalność - mówi Roman 
Śpiewok z zakładu cukierniczego przy 
ul. Mikołowskiej. - Inni cukiernicy 

mogą też formować je  z ciasta kru
chego, bo wybór zależy tylko od ro
dzaju formy.

Najczęściej sprzedawane baranki 
są posypywane cukrem pudrem. 
Daje to możliwość rozwinięcia wyo
braźni, aby zobaczyć futro, rogi czy 
pyszczek ciastkowego zwierzaka. Są 
jednak inne sposoby:
- Dodatkowo oblewamy go czekola
dą, choć można też stosować bezę - 
mówi cukiernik Roman Śpiewok. - 
Dekorowanie pozostawiamy gustowi 
naszych klientów. Oni najlepiej wie
dzą, czy chcą dodać chorągiewkę, 
sztuczną trawę albo kolorowe jajka. 
Taki kolorowy zwierzak położony 
na świątecznym stole z pewnością bę
dzie ładnie wyglądać w otoczeniu pisa
nek oraz w towarzystwie kurczaczków i 
czekoladowego zająca. Ale czy po tylu 
przygotowaniach ktoś będzie jeszcze 
chciał zjeść tak piękną ozdobę?

/a/

Państwo Rakowie w drodze do wiceburmi
strza Rybnika Edwarda Wyleżycha - rybnic
ki Rynek, koniec lat 30.

Nasz redakcyjny świąteczny baranek.
Zdj.: kas

Wtedy sprawy w swoje ręce wzięła Elż
bieta Rakowa, zapraszając do siebie na 
herbatkę burmistrza Webera z żoną. W 
czasie przeprawy przez ulicę Młyńską 
burmistrzowa zgubiła w błocie swój 
elegancki lakierowany pantofelek. To 
wystarczyło, by burmistrz podjął decy
zję o wybrukowaniu ulicy. A o to prze
cież chodziło... Wyłożenie płytami ryb
nickiego Rynku było natomiast zasługą 
wiceburmistrza Wyleżycha, który był 
ojcem chrzestnym Mariana i którego 
portret pędzla chrześniaka wisi dziś w 
salonie Barbary i Mariana Raków. Salo
nie, który prawdopodobnie niewiele się 
zmienił od czasów kiedy w latach 30. 
mieszkali w nim rodzice. Jest tak samo 
pełen stylowych mebli i bibelotów, po
został w nim również ten sam klimat.

Dom państwa Raków stojący dziś 
przy ul. Ks. Szafranka liczy sobie do
brze ponad sto lat. Bernard Rak kupił 
go po pożarze, który strawił nie tylko 
młyn przy Młyńskiej, ale i budynek in
spektoratu. Młyn był oczywiście wod
ny, a napędzały go wody kanału Nacy
ny. Nim jednak strażacy dojechali kon
nym wozem i podłączyli sikawki do 
Nacyny.

budynki spłonęły.

Urząd inspektoratu przeniesiono na 
Rynek, zaś Rakowie kupili dom na 
wzgórzu, nieopodal miejsca, gdzie 
stanąć miały po latach przybytki ryb
nickiej kultury - Teatr Ziemi Rybnic
kiej i nowoczesna biblioteka.

Ze starych fotografii w rodzinnych 
albumach patrzy poważny jegomość 
z wąsikiem i w binoklach. W rzeczy
wistości Bernard Rak był ciepłym, 
wrażliwym na piękno i z poczuciem 
humoru człowiekiem. Przekonali się 
o tym w spółpracow nicy w arszaw
skiego Instytutu im. Pasteura, gdzie 
B. Rak pełnił przez jakiś czas funk
cję dyrektora administracyjnego. Po 
jakimś czasie samotnego tam pobytu, 
sprowadził do Warszawy poślubioną 
nie tak dawno m ałżonkę. Lekarze 
przyglądali się jej podejrzliwie, py
tając bez przerwy o samopoczucie. 
Okazało się, że w jednej z wielu dys
kusji lekarzy na tematy zawodowe, 
nasz bohater wtrącił od niechcenia - 
Moja żona od roku ma Raka i czuje 
się bardzo dobrze, co nie mijało się z 
prawdą, bo właśnie minęła pierwsza 
rocznica ich małżeństwa. W pamięci 
rybniczan inspektor Rak zachował 
się przede wszystkim na ...rowerze, 
bo tym właśnie pojazdem posługiwał 
się odw iedzając podległe mu p la
cówki oświatowe. Syn pam ięta go 
też zawsze żującego ... słodkie drze
wo. Dziś nikt nie mógł nam wyjaśnić 
cóż to mogła być za roślina.

Nadzorując rybnickie szkoły, jed
nocześnie

pogłębiał swoją wiedzę,

będąc w latach 1926-1929 słucha
czem wykładów z filozofii, pedago
giki i germanistyki na Wydziale Fi
lozoficznym Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie. Jednakże obo
wiązki zawodowe i względy zdro
wotne nie pozwoliły mu na kontynu
ację studiów.

Kiedy wybuchła wojna, czekał do 
ostatniej chwili na obiecany mu 
przez wojewódzkie władze oświato
we transport, którym wywieźć miał 
dokumenty. Bez papierów nie chciał 
uchodzić przed Niemcami, jak to uczy
niła większość urzędników. Niestety, 
wszystko zawiodło. Ukrywał się przez 
kilka miesięcy, lecz później, wezwany 
przez okupanta pod groźbą surowych re
presji, przydzielony został do pracy w 
starostwie jako pomocnik biurowy. Był 
kilka razy przesłuchiwany przez gestapo, 
został jednak zwolniony dzięki “inter
wencji materialnej” oraz wstawien
nictwu życzliwych mu osób, m.in. 
niemieckich nauczycieli, będących 
dawniej jego podwładnymi w szkołach 
niemieckiej mniejszości narodowej. 
Później uczestniczył również w tajnym 
nauczaniu.

Po wojnie zgłosił się natychmiast do 
władz szkolnych, wyrażając chęć pracy 
w oświacie. Przyjęto go chłodno: 
przedwojenny urzędnik nie był zbyt do
brze widziany w nowej rzeczywistości, 
w jego życiorysie wojennym było zaś, 
zdaniem ówczesnych władz, “zbyt mało 
elementów martyrologicznych”. Mimo 
że

czuł się odtrącony,

pozostał w służbie nauczycielskiej 
prawie aż do śmierci w 1961 roku, 
ucząc m.in. w szkole specjalnej i dziel
ąc się swoim długoletnim doświad

czeniem z młodszymi kolegami.
Marian Rak, zapytany czy namalo

wał kiedyś obraz przedstawiający ojca, 
odparł, że nie zrobił tego dotąd, bo 
chce uwiecznić rodziców w ich niema
terialnej postaci. Wierząc w poznanie 
pozazmysłowe, odczuł wielokrotnie 
obecność ojca w ukochanym przez 
niego domu. Uważa, że to właśnie mi
łość do rodziny i domu, a więc przy
wiązanie do materii sprawiło, że tak 
trudno było mu odejść.

Bernard Rak był jedną ze znaczą
cych postaci życia umysłowego i kul
turalnego Rybnika lat 20. i 30., czasu 
budowania polskich tradycji tego mia
sta, tradycji, które i nam dziś nie po
winne być obce.

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Zdjęcia z prywatnych zbiorów 
M ariana Raka

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Schody poezji

MOWA UCZUĆ  
I DYSTANS

W wyśnionym Edenie Hanny 
Szuleki było tak:

Gdy słońce zniknie 
za dalekim horyzontem
/.../
naucz mnie słuchać 
ciszy duszy 
i bicia serca

Cytat pochodzi z wiersza zamie
szczonego w tomie pt. “Niedomiłość ” 
/Rybnik 1993/, którego Hanna była re
daktorką i współautorką. Miał to być 
Eden intymny, ale już wtedy pojawiały 
się w nim pęknięcia:

Gdy cię potrzebowałam 
Ciebie nie było 
nauczyłam się 
radzić sobie sama /.../

W nowych utworach Hanny znaj
dziemy -  jak dawniej - prostotę, lako
niczność wyznań. Pozostała autorką 
wierszy, w których liryka jest pojmo
wana w jej najczystszej, romantycznej 
postaci - jako mowa uczuć:

* * *

Ukąsiła mnie 
miłość
prosto w serce

* * *

Nie kupuję 
kwiatów 
na targu
Układam bukiety 
z bólu

*  * *

Wyprałam marzenia 
Powiesiłam 
na sznurku

Wysuszyły się 
z nadziei

* * *

Kupiłam miłość 
na targu
Zapłaciłam grosze 
Dlatego teraz 
tak boli

Miłość - samotność - ból: krąg do
świadczeń emocjonalnych ulokowa
nych wśród najzwyklejszych czynno
ści, jak pranie, zakupy na targu, ukła
danie bukietu. Dwa porządki wzaje
mnie oświetlających się doświadczeń. 
Żadnych zbędnych słów: szkic obrazu, 
zaledwie kontur sytuacji sprzyja od
czuciu, że mowa tu o sprawach poważ
nych.

* * *

Nauczyłam się 
kochać 
samotnie 
Dlatego milczę 
gdy przychodzisz

* * *

Zamknięta w sobie 
siedzę na twoich 
zmyślonych 
kolanach

* * *

Pokochałam 
Ciebie we mnie 
co rano 
daję ci 
łyk miłości 
i kęs zaufania 
wieczorem 
razem

smakujemy siebie.
Wierna osobistej tonacji, poezja 

Hanny Szuleki płynie z wrażliwości na 
różne odcienie uczuć, jakie mogą się 
wydarzyć pomiędzy dwojgiem bli
skich sobie osób. Lecz o uczuciach 
potrafi mówić w tonacji spokojnego 
sprawozdania, chłodnego dystansu:

Gdybym mogła 
wyczytać w gazecie 

życia
trochę szczęścia 
w rubryce 
“serdeczności” 
co dzień 
widzę tylko 
nekrologi 
świętej pamięci 
miłości

W zimnym szkle butelki znajdujemy 
listy; o zastyganiu, usychaniu, “wypra
nych marzeniach”, wyschniętej 
nadziei, zmarłej miłości. Szkło butelki 
z listem wiersza jest delikatne, kruche; 
lecz ocean nie zniszczy go z zewnątrz, 
bo nauczyło się falować wraz z nim. 
Ale wewnątrz wiadomość od rozbitka: 
“serce durne wciąż bije”. To czasem 
wystarczy, by rozbić chłodny dystans 
szkła, by ocaleć.

GRZEGORZ WALCZAK

Obie mają zaledwie siedemnaście lat. Magda chodzi 
do I LO, Laura do II. Pierwsza rysuje od około dwóch 
lat, druga od dzieciństwa. Magda po raz pierwszy wy
stawiła swoje prace w listopadzie ubiegłego roku w 
"A rt Cafe", dla Laury - która trzeci rok uczęszcza na 
zajęcia w Państwowym Ognisku Plastycznym w Ryduł
towach - to pierwsza poważna wystawa.

Dwie wypowiedzi 
współczesnej dziewczyny

Wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród rówieśników je j autorek.
Zdj.: kas

Piątek, 7 kwietnia, godz. 12.00. Ga
leria TZR pełna młodzieży z obu szkół 
średnich. Przybyli też ich dyrektorzy. 
Telewizja, prasa, przemówienia, 
podziękowania, kwiaty dla Marii Mal
czewskiej, przemawiającej w imieniu 
środowiska plastyków, dla Andrzeja 
Obuchowicza - właściwego sprawcy tej 
wystawy. Cały poważny wernisaż. 
Później nawet szampan. Nigdy jeszcze 
wystawa prac tak młodych autorek nie 
miała w Rybniku tak efektownej opra
wy: Magdalena Tworkowska i Laura 
Pawela wystawiają pod hasłem “Dwie 
wypowiedzi w podobnej sprawie ”.

Andrzej Obuchowicz - nauczyciel 
plastyki w II LO - został na wstępie 
określony jako “promotor” wystawy. 
Dziewczęta mówią o jego wszechstron
nej pomocy: zainteresowaniu pracami, 
rozmowach na ich temat, ocenach, wy
tykaniu błędów. Pomagał także w zdo
byciu środków /wydrukowano afisze, 
zaproszenia, przygotowano mini-ban
kiet/, w wyborze prac i kompozycji wy
stawy. Sam zapewne wolałby pozostać 
w cieniu prac swoich uczennic / ”zapi
sałem się na wsparcie ” - powiada skro
mnie/. Ale przecież zaangażował w nie 
swój autorytet. W słowie wstępnym pod
kreślał fakt zaakceptowania uczennic 
przez rybnickie środowisko artystyczne 
oraz to, że ich prace nie mają żadnych 
związków z jakimikolwiek instytucjami, 
że są wyrazem ich osobistej “ekspresji 
na temat”.

Jaki to “temat”, jaka “podobna spra
wa”? Magda rysuje ołówkiem, długopi
sem, cienkopisem, które niekiedy łączy z 
farbą wodną. Przeważają niewielkich 
rozmiarów szkice portretowe, sylwetki
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kobiece, twarze. “Jak długo uczę, nikt z 
moich uczniów nie miał takiej krechy ” - 
mówi jej nauczyciel. Rzeczywiście: lubi 
dopieszczać szczegóły. Piękny portret 
dziecka czerwonym długopisem i akwa
relą pt. “Prośba nie wypowiedziana” - 
wyraz melancholii, rozmarzenia na po
graniczu łez. Udana kompozycja w 
ołówku - chyba największa rozmiarami - 
pt. “Minione”. Łączenie form roślinnych 
i fragmentów ludzkiego ciała niespo
kojną linią nawiązuje do doświadczeń 
plastycznych secesji. Ciała ludzkie spowite

spowite w całuny, skrępowane /”We dwo
je”/, zatopione w czarnym tle, na twa
rzy ból /"Płacząca"/. Smutek, cierpie
nie, melancholia. Widać szwy kompo
zycji /wycięte fragmenty wklejone w 
inne tło/. To gorzka, pełna lęków wizja 
świata. Skupiona na bólu /skąd tyle 
tego u 17-latki?/. Wiele prac jednak

fragmentarycznych, o nazbyt usilnie 
dorabianej “filozofii” /jak kompozycja 
głów lalek i autoportretu z zapisem 
słownym własnych refleksji pt. “Lalko
mania”/. Rozpacz, cierpienie /nawet w 
miłości/, jako temat? Dopiero na progu 
dorosłego życia?

Laura rysuje ołówkiem, piórkiem, nie
kiedy używa akwareli. Łączy techniki 
/fotografuje + ołówek, tusz/. “Zadymia
ra” - mówi Andrzej Obuchowicz. Jej 
groteskowym odkształceniom najczę
ściej kobiecego, nagiego ciała patronuje

Pieta
Słowo “pieta” oznacza w języku włoskim 

“litość, miłosierdzie”, jednak termin ten jest 
szczególnie związany z wyobrażeniem Ma
donny z ciałem Chrystusa na kolanach. 
Najbardziej znane “piety” 
w europejskiej sztuce to 
padewski fresk Giotta di 
Bondone oraz przepiękna 
rzymska rzeźba Michała 
Anioła. Również w ryb
nickim kościele na Nowi
nach pod wezwaniem św.
Jadwigi jest witraż, które
go motywem jest “pieta”.
Artysta przedstawił ją  
jako trzynastą stację Dro
gi Krzyżowej: “Zdjęcie 
Chrystusa z krzyża”.

Wszystkie witraże w 
kościele na Nowinach za
projektował artysta pla
styk pan Ostrzołka z Ka
towic w 1990 roku. Tym 
pięknym witrażem, zwią
zanym tematycznie z czasem Świąt Wiel
kanocnych, kończymy cykl, który od 
ośmiu miesięcy gościł co tydzień na na-

Festyn w parafii 
bł. Sarkandra

Tradycyjny już wielki “Majowy Festyn” 
organizuje parafia bł. Jana Sarkandra w Par
uszowcu wraz z Samorządem Mieszkań

ców Dzielnicy Piaski w Rybniku i ogni
skiem TKKF-u. W programie: koncert 
orkiestry górniczej kopalni “Jankowi
ce”, “Balanga z połykaczem” - występ 
Andrzeja Afanasjewa /śląski elwer z 
“Piwnicy pod Baranami”/, imprezy spo
rtowe, gry i zabawy dla dzieci, kiermasz

Salvador Dali. Podpatruje Magritte’a, 
Chirica /te szkice ołówkiem, tuszem, 
akwarelą pt. “Nie mam pewności (więc 
odchodzę)”, “7.20 Rano” - z pałkowaty
mi głowami podobają mi się najbardziej/
 Laura Pawela chce prowokować widza: 
najpierw własnymi aktami /”Nieja”/, 
odrzucaniem tabu najintymniejszych 
części kobiecego ciała, drapieżną inter
pretacją kobiecej seksualności /trakto
waną jako odwet na mężczyźnie/, niekie
dy także de sakralizacją /”Świętość zgu
biona jakiś czas temu”/. “Dziewictwo”, 
“Ból kobiecości” /cykl rysunkowy w 
trzech odsłonach/ - zdeformowane wizje 
rysowane zamaszystą, dynamiczną kre
ską. Czy nie czasem przerost formy nad 
treścią, która zdradza - po prostu - fascy
nację seksem połączoną ze strachem 
przed macierzyństwem? “Nie lubię ja 
gdy Masło zbyt Maślane, Kluski zbyt 
Kluskowe, Jagły zbyt Jaglane, a Krupy 
zbyt Krupne” - mawiał w takich wypad
kach Gombrowicz. Zwykły brak smaku 
/”Ostatnie wyjście dla straconych” czy 
szereg małych szkiców/, przekraczanie 
granic ekshibicjonizmu to tylko, czy 
też nadmierne zaufanie w moc własnej 
wyobraźni pour epater le bourgeois? 
Na szczęście w wielu pracach Laury od
najdujemy poczucie humoru, celny skrót 
i obserwację /”7.20 Rano” to groteska 
autobusowa, ciekawie oddająca pograni
cze snu i jawy/.

  /tak różne/ wypowiedzi w 
podobnej sprawie” - w sprawie kondycji 
dzisiejszej dziewczyny - zdradzają nie
wątpliwe talenty plastyczne, ale mówią 
też o rozchwianej sferze emocjonalnej 
/choć w różny sposób/ obu młodych au
torek. O ich kłopotach z zapanowaniem 
nad własnym życiem, z ustaleniem wła
snej hierarchii wartości. Obie odważnie 
pokazały nam początek swojej drogi. 
Każda z nich pójdzie dalej swoją wła
sną, ku własnym celom. Ale zanim je 
odnajdą, za tę odwagę trzeba je cenić i... 
trzeba tę /dla jednych skandaliz ującą - 
dla mnie poruszającą/ wystawę obejrzeć.

GRZEGORZ WALCZAK

książkowy ze słodyczami, występy ze
społów dziecięcych i młodzieżowych, za
bawa taneczna, pieczenie kiełbasy, tra
dycyjna grochówka, i, co najważniejsze - 
loteria fantowa z cennymi nagrodami - 
do wygrania m.in. samochód. Dochód z 
loterii organizatorzy przeznaczają na budo
wę kościoła ku czci bł. Jana Sarkandra w 
dzielnicy Paruszowiec. Wspólna zabawa 
dla wszystkich 30 kwietnia i 1 maja od 
godz. 11.00. Szczegóły na plakatach.

 Kina 
“APOLLO”

14 kwietnia, godz. 16.00 - “BRZDĄC 
W OPAŁACH”, prod. USA; godz. 
18.00, 20.15 - “W SIECI”, prod. USA
15 kwietnia, godz. 17.00, 19.15 - “W 
SIECI”; 16 kwietnia - nieczynne;
17 kwietnia, godz. 16.00 - “DROGA 
DO WELLVILLE”, prod. USA; godz. 
18.00- “W SIECI”
18- 20 kwietnia, godz. 17.00, 19.00 - 
“DROGA DO WELLVILLE” 

“PREMIEROWE” przy TZR
18 - 19 kwietnia, godz. 17.00, 19.00 - 
“MALICE”, prod. USA, cena 4 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
17- 20  kwietnia, godz. 17.00, 19.00 - 
“ANIOŁ ŚMIERCI”, prod. USA

 Konkursy 
Teatr Ziemi Rybnickiej

19 kwietnia, godz. 10.00, finał Konkur
su Wiedzy Ekologicznej z okazji Dnia 
Ziemi zorgan. przez Urząd Miasta Ryb
nika oraz Miejski Zarząd Szkół i Przed
szkoli

Dom Kultury - Boguszowice 
20-21 kwietnia, Akcja “Przyrodzie i lu
dziom” z okazji Dnia Ziemi, m.in. kon
kurs międzyszkolny “Ekologia na co 
dzień”

 Koncerty 
Kościół Św. Teresy - Chwałowice 

19 kwietnia, godz. 18.00, koncert 
chórów “MUSARELLE” z Francji i 
“MICKIEWICZ” z Domu Kultury w 
Niedobczycach; koncert zostanie po
wtórzony 20 kwietnia w Domu Kultu
ry w Niedobczycach o godz. 18.00; 21 
kwietnia chór “MUSARELLE” wy
stąpi w kościele ewangelickim w Ryb
niku o godz. 18.00

W ystawy
Galeria TZR

Wystawa prac plastycznych Laury Pa
weli i Magdaleny Tworkowskiej, 
uczennic I i II LO w Rybniku

Dom Kultury - Niedobczyce 
19 kwietnia, godz. 17.30, otwarcie wy
stawy malarstwa na szkle Krzysztofa 
Szymika /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

WITRAŻE

szych łamach. Od następnego tygodnia zaj
miemy się rybnickimi kamienicami.

szoł



A becadło
Rzeczy

Śląskich

B ył koniec marca 1755 roku. Brat 
Wincenty wstał jak zwykle o go

dzinie drugiej. Taki to był “przywilej” 
braci zakrystianów, że wstawali na pół 
godziny przed resztą mnichów, by 
uderzyć w dzwon i zbudzić na modli
twę resztę konwentu. Po omacku, zna
ną już sobie drogą, poszedł do klasztor
nej kuchni. W piecu wyszukał kilku ża
rzących się jeszcze kawałków drewna i 
położył na nie wiązkę słomy. W ten 
właśnie sposób Wincenty zapalał 
pierwszą w klasztorze świecę, stawianą 
przy pulpicie, zza którego brat lektor 
czytał poranne modlitwy. Teraz uderzył 
w poranny dzwon. Po chwili w kierun
ku chóru ciągnęli na modlitwę zakaptu
rzeni mnisi i zapełniali klasztorne stal
le. Wincenty, szwendając się po swojej 
zakrystii, zauważył kilka poprzestawia
nych przedmiotów.

I n  nomine Patri et Fili... Rozpo
częły się modlitwy na jutrznię. 

Lektor czytał łacińskie wezwania, zaś 
pozostali odpowiadali z pamięci. Bratu 
Wincentemu poprzestawiane w zakry
stii przedmioty nie dawały spokoju i po 
cichu wymknął się z kościoła. W 
pierwszej kolejności zakrystianin 
sprawdził szafkę na mszalne wino, po
tem kredens, gdzie w ciemności wyma
cał brak kilku złotych kielichów. Ogar
nęło go przerażenie. Bał się gniewu 
opata i klasztornej kary. Ktoś więc 
ubiegłej nocy okradł konwent. Ba, kon
went, moją zakrystię. Co ja teraz zro
bię? Wincenty panicznie pobiegł w kie
runku mnisich cel. Wpadał z pokoju do 
pokoju, szukając po omacku brakują
cych przedmiotów. Szybko uprzyto
mnił sobie jednak, że przecież złodziej

Truciciel z Rud
(Opowiadanie oparte na faktach)

Augustyna Graula. Diabli wiedzą, co o nim 
sądzić - pomyślał nieszczęśliwy stróż 
okradzionej zakrystii. Może to on? 
Najmłodszy, zdolny, pracowity... Może 
mu już obrzydły klasztorne obyczaje? 
Augustyn z Głubczyc był jednym z do
zorujących w klasztornej hucie szkła w 
Stodołach. No przecież - przypomniał 
sobie z zadowoleniem Wincenty - to 
dopiero po jego przybyciu do rudzkie
go klasztoru zaczęły 
ginąć wartościowe 
rzeczy, jak srebrne 
łyżki i talerze po 
uczcie, którą przed 
dwoma laty dano w 
ingres nowego opata.
Nie namyślając się 
długo Wincenty dru
gi raz opuścił modli
twy i udał się do po
wozowni, gdzie stały 
pojazdy do przewo
żenia wapna, piasku i 
innych hutniczych 
surowców. Bez trudu 
odnalazł zabrudzony 
wóz brata Augustyna.
Było ciemno. Poszu
kiwacz ze strachem 
obmacywał zawar
tość pojemników, obawiając się na
tknąć na jakieś palące substancje. Na
gle pod szmatami ręka Wincentego na
tknęła się na znajomy sobie kształt li
turgicznych kielichów.

Kończyły się dwugodzinne modli
twy i bracia szli do swoich cel. 

Mieli teraz pół godziny na codzienną 
toaletę. Normalnie w tym czasie spoży
wano skromne śniadanie, jednak w 
Wielkim Poście pierwszy posiłek je dzono

wszystko hymnem “Veni creator... 
na kościelnej wieży wybiła godzina 
szósta. Zakonnicy udawali się teraz do 
swoich codziennych obowiązków. Ku
lawy brat Marcin Sroka z Raciborza, 
osobisty sługa opata, sprowadził Augu
styna do kancelarii. Tam już czekał 
opat. “Przykro nam - odezwał się do 
oskarżonego - że w naszej świętej ro
dzinie znalazła się jedna czarna owca,

która swą świętokradczą ręką sięgnęła 
po konsekrowane kielichy. Tylko nie 
zaprzeczaj! Idź teraz i przynieś z wozu 
to, co powinno być w zakrystii. Potem 
pokutuj! Może Bóg ci przebaczy, zaś 
nasz klasztorny sąd rozpatrzy twoje 
przewinienie po niedzieli wielkanoc
nej. ” Augustyn wyszedł z kancelarii. 
Był blady, nie mógł znaleźć sobie miej
sca. Po chwili jednak odniósł do zakry
stii naczynia. Następnie zaprzągł do

woźnicy wędrowały gdzieś daleko... A 
w hucie Augustyn spotkał się z kolejną 
nieprzyjemną sytuacją. Produkcję za
mówionego przez kupców wrocław
skich szkła opóźniały braki produktów 
oraz niedostarczone przez leśniczego 
drewno, bez którego palenie w piecach 
było niemożliwe. Wincenty nie mógł 
sobie pozwolić, by opat skrytykował go 
jeszcze za opóźnienie w produkcji. Pa
robków pognał więc po opał do zwono
wickiej leśniczówki, zaś sam udał się 
do Rybnika. U tamtejszego aptekarza 
rudzcy cystersi od wielu już lat zama
wiali niektóre odczynniki i barwniki 
potrzebne do produkcji szlachetnego 
szkła. Po zabłoconej drodze zmęczony 
koń dotarł do celu dopiero po godzinie.

Aptekarz mający 
swój dom na rogu 
Rynku i traktu rudz
kiego, z daleka doj
rzał woźnicę w bia
łym habicie. Po
chwalił Boga i prze
praszał za niedostar
czenie obiecanych 
produktów. Bardzo 
szybko załadowali 
paczki na wóz, zaś 
szklany flakonik ap
tekarz wetknął za
konnikowi do ręki 
jakby coś cenniej
szego: “Pilnujcie
tego jak  oka w gło
wi e, to arsenicum ”. 
“Wiem, wiem - od
parł znużony apte

karską uprzejmością cysters - nie 
pierwszy raz używamy w hucie tego 
diabelskiego proszku “A pozdrówcie 
ode mnie ojca opata... ” “Pozdrowię, 
pozdrow ię” - odparł zdawkowo brat 
Augustyn. I w tym chyba momencie w 
jego głowie pojawił się zbrodniczy po
mysł...

Minęły dwa tygodnie i nastał 
Wielki Tydzień. Głodni mnisi nie

nie mógł być aż tak głupi, by złoto 
ukryć w swojej celi. Wrócił więc do 
kościoła i analizował kolejno zachowa
nie wszystkich współbraci, szukając 
sprawcy kradzieży. Wiedział przecież, 
że kielichów kościelnych nie sprzeda 
się w całym chyba państwie, nie będąc 
przy okazji podejrzanym o święto
kradztwo. Ale chyba można złote na
czynia sprzedać po przetopieniu na 
krążki lub sztabki? W tym momencie 
spojrzenie zakrystiana pobiegło w kie
runku dwudziestoletniego brata Augustyna

W iadomości
Dostojny gość w Rybniku.
- /Biskup Dr. Hlond w Rybniku./ W ze
szłą niedzielę odwiedził nasze miasto ks. 
Administrator Dr. Hlond celem udziele
nia w zakładzie S.S. Urszulanek dziat
kom pierwszej Komunji św. i Sakramen
tu Bierzmowania. Cicho, jak przybył, tak 
też opuścił nasze miasto, przesyłając 
przez ks. proboszcza parafjanom pozdro
wienie i błogosławieństwo apost.

* * *

- /Wybory do rad załogowych./ Onegdaj 
odbyły się wybory do rady załogowej 
huty “Silesia”, które dały następujący 
wynik: Centralny Związek 5 mandatów, 
Polski Związek zaw. 4 mandaty, Chrz. 
Związek Metalowców 3 mandaty.

*  *  *

- Rączo do dzieła bierze się w mieście 
naszem od mniejwięcej jednego roku ist
niejące "Towarzystwo opieki nad parka
mi i alejami”. Zdawało się, że sadzenie 
kwiatków zostanie bezcelowe i zniszcze
niu ulegnie przez ogólnie zdemoralizo
wane masy niedorostków. Z podziwem w 
jesieni stwierdzić można było przeciw
ność /.../

jedzono dopiero o zmroku. Brat Wincen
ty udał się w tym czasie do opata. Nor
malnie zwykły braciszek nie ważyłby 
się rozpocząć rozmowy z Jego Świąto
bliwością, ale w tych okolicznościach 
stara klasztorna etykieta jakby nie obo
wiązywała. Obaj przeszli do refektarza 
i opat w spokoju wysłuchał trzęsącego 
się z nerwów zakrystianina.

o półgodzinnej przerwie mnisi 
ponownie spotkali się w koście

le na krótkie modlitwy, a gdy kończyli

Kino Kameralne - Rybnik 
Od piątku, dn. 17 kwietnia 
Clou obecnego zezonu 
Najpotężniejsze arcydzieło filmowe 
Quo vadis?
podług nieśmiertelnego dzieła 
Henryka Sienkiewicza.
Wstrząsający dramat historyczny z cza
sów Nerona. - Okrucieństwo Nerona 
- Prześladowanie pierwszych chrześci
jan.
W roli cesarza Nerona Emil Jannings 
Dokładnie skonstruowany Rzym z cza
sów Nerona. - Igrzyska cyrkowe. - 
Szalone wyścigi kwadryk.
Walka Ursusa z bykiem. - Niebywała 
wystawa. - Najpiękniejsze kobity świata. 

* * *
Korzystna oferta!
Za Złotych 80 złotych płatne w 4 ratach. 
Dostarczam aż do Zielonych Świątek 
beznaganne Ubrania i paletoty podług 
miary, pod gwarancją dobrego leżenia i 
wykonania.
Arthur Karpe, Katowice 
Słowackiego 27. - Schillerstrasse 27

wozu konie i popędził w kierunku Sto
dół, do pracy w klasztornej hucie. Do
brze, że konie znały drogę, bo myśli

Ksiądz Emil Drobny, w latach 30. mi
sjonarz rybnickiego domu zakonnego 
Ojców Misjonarzy Słowa Bożego - We
rbistów jest postacią wartą przypomnie
nia. Patriota i wybitny kaznodzieja, mi
łośnik przyrody, historyk rodzimej zie
mi, kapelan rybnickich harcerzy.

Emil Drobny urodził się w 1889 roku w 
Tworkowie koło Raciborza. W rodzinnym 
śląskim domu odebrał solidne religijne i 
patriotyczne wycho
wanie i dzięki niemu 
do końca życia był nie
zwykle silnie związany 
ze swoją śląską ojczy
zną. Kiedy po maturze 
młody Emil wstąpił do 
zgromadzenia werbi
stów i przyjął święce
nia kapłańskie, został 
przez przełożonych 
skierowany do rybnic
kiej placówki ojców 
misjonarzy werbistów 
przy ul. Kościuszki. W 
Rybniku ojciec Drob
ny bardzo szybko dał 
się poznać jako nie
zwykły kaznodzieja, 
który ściągał do ko
ścioła wielką liczbę 
wiernych, a zwłaszcza 
młodzieży. Dobry kon
takt z młodzieżą spra
wił, że w 1937 roku 
został mianowany na 
stanowisko kapelana rybnickiego hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego. Ojciec 
Emil odbywał z młodzieżą wiele wycie
czek i imponował jej niezwykłym pietyzmem

pamiętali już prawie smaku ciepłej stra
wy, poszcząc czterdziesty dzień o Chle
bie i wodzie. Podczas ceremonii Wielkiego

pietyzmem, z jakim odnosił się do przyrody, 
którą zwykł nazywać “wielkim ogrodem 
Bożym”. Bliskie mu były sprawy misji i 
życia misjonarzy-werbistów na placów
kach w dalekich krajach. W rybnickim kla
sztorze zorganizował nawet muzeum mi
syjne, do którego sprowadzał eksponaty z 
dalekiej Afryki czy Ameryki Południowej. 
Największą jednak pasją ojca Drobnego 
była historia, a zwłaszcza historia jego ro

dzimej ziemi. 
Często widziano 
go jak z pieczoło
witością przyglą
dał się i wynoto
wywał fakt ze 
zdobytych przez 
siebie dokumen
tów. Bardzo się 
cieszył, kiedy ba
dając historię Ślą
ska napotykał na 
fakty, które je
szcze dobitniej 
potwierdzały pol
skość jego małej 
ojczyzny. Nato
miast swoje histo
ryczne odkrycia 
publikował w wy
dawanych przez 
siebie książkach 
oraz rybnickich 
gazetach m.in. w 
przedwojennym 
“Sztandarze Pol

skim i Gazecie Rybnickiej”. Ojciec wydał 
też opartą na źródłach historycznych pozy
cję książkową w 25. rocznicę wybudowa
nia kościoła św. Antoniego, zatytułowaną

Sztandar Polski
G azeta Rybnicka

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 14 do 20 kwietnia 1925 roku

Duszpasterz rybnickich 
harcerzy

Ojciec werbista Emil Drobny /1889-1948/ 
dał się poznać przedwojennym rybnicza
nom jako wielki kaznodzieja, publicysta
i pisarz historyczny oraz jako kapelan ryb
nickiego hufca ZHP

Wielkiego Postu niejeden z nich marzył już 
tylko o Niedzieli Zmartwychwstania 
Pańskiego, kiedy wreszcie skończy się 
post i rozpocznie się świąteczne obżar
stwo. Natomiast brat Augustyn, bojąc 
się zdemaskowania przed zakonnym 
sądem swego złodziejskiego postępku, 
knuł szaleńczy plan otrucia całego kon
wentu. Miał wszystko co było potrzeb
ne. Miał arszenik, ten stary jak świat 
zabójczy biały proszek. W Wielką So
botę wsypie go do beczki z winem, 
które przygotowano na świąteczne 
śniadanie. Był pewny, że wyposzczeni 
do granic możliwości mnisi wychylą 
śmiertelne puchary bez chwili zastano
wienia. Sądził, że ten zabójczy plan da 
mu wolność od zarzutu kradzieży oraz 
dostęp do wszystkich skarbów klaszto
ru. Wiedział przecież, że dochody 
rudzkiego konwentu idą w setki flore
nów. Nie wiedział natomiast, że w nie
dzielny poranek Zmartwychwstania 
Pańskiego brat zakrystianin wstanie jak 
zwykle na pół godziny przed wszystki
mi, i zgrzeszy - w kuchni skosztuje 
wina. Tak się stało... Tego dnia nikt nie 
zadzwonił na jutrznię. O świcie wszy
scy znaleźli jego krwawo spocone i po
skręcane w śmiertelnych konwulsjach 
ciało na kuchennej podłodze.

* * *

Opat nie miał najmniejszych wąt
pliwości, kto wsypał arszeniku. 

Nie chciano jednak nadawać sprawie roz
głosu, więc brata Augustyna Graula z Głub
czyc klasztorny sąd skazał na dożywotnią 
ciemnicę. Zamknięto go w zakonnym lo
chu i karmiono chlebem i wodą. Przesie
dział tam 55 lat. W 1810 roku rząd pruski 
skasował klasztor w Rudach, cysterskich 
mnichów rozgoniono, dobra zakonne 
upaństwowiono. Ta decyzja przyniosła 
wolność 75-letniemu więźniowi. Truciciel 
z Rud wyszedł wtedy na wolność. Nie miał 
gdzie wracać, więc swoje ostatnie sześć lat 
życia spędził w Rudach, gdzie z kilkoma 
“bezdomnymi” cystersami zamieszkał w 
przyklasztornych szopach. Zmarł jako 81- 
letni starzec, pogodzony z Bogiem i ludź
mi. Pochowano go na cmentarzu w Ru
dach. MAREK SZOŁTYSEK
“Kościół św. Antoniego w Rybniku, 1906- 
1931". I najprawdopodobniej za tę polską 
działalność został przez Niemców wpisany 
do tzw. “księgi gończej”, do której wpisy
wano m.in. tych Ślązaków, którzy praco
wali nad krzewieniem polskości na Śląsku. 
Dlatego pierwszego września 1939 roku, 
kiedy wojska hitlerowskie były już blisko 
Rybnika, wszyscy namawiali go do szyb
kiego opuszczenia miasta. Do wyjazdu z 
miasta ojca Drobnego namawiał również dr 
Innocenty Libura, profesor rybnickiego 
gimnazjum, a pierwszego dnia wojny po
rucznik polskiej armii. Ksiądz Drobny po
słuchał i na motorowerze około godziny 
8.30 pierwszego września 1939 roku wyje
chał z Rybnika przez Żory w kierunku 
Pszczyny, a później ku rumuńskiej granicy. 
Przez Rumunię i dalej przez Turcję dostał 
się do Rodezji w południowej Afryce. Pra
cował w jezuickiej i kapucyńskiej misji, 
działał również wśród Polaków na 
uchodźctwie. Był także dyrektorem pol
skiego gimnazjum w miejscowości Gato
oma. Po wojnie ojciec Emil Drobny 
zamierzał wrócić do ojczyzny. Spakował 
już nawet nowe zdobyte przez siebie eks
ponaty, by w powojennym Rybniku wzbo
gacić swoje misyjne muzeum. Kilka dni 
przed planowanym powrotem do Polski 
wszystkie te zamierzenia zniweczył wypa
dek samochodowy. Z odniesionych ran 
oraz w wyniku odnowionej choroby serca 
ojciec Drobny zmarł w Gatooma w Rodezji 
29 lipca 1948 roku w wieku 59 lat.

Pamięć o nim przechowują polscy werbi
ści, pamiętający go starsi rybniczanie, a 
zwłaszcza rybniccy harcerze, dla których w 
latach 1937-1939 był oddanym kapelanem 
i przyjacielem.

MAREK SZOŁTYSEK

PS. Dziękujemy Komendzie Hufca Ryb
nik ZHP za wypożyczenie nam materia
łów archiwalnych na temat o. Emila 
Drobnego
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MAREK SZOŁTYSEK

BALLADA 
O CZWORTYM 

GWOŹDZIU
Musza wom to pedzieć  z żalym,
Co sie stało w Jeruzalym
Ponbóczka tam łosądziyli, 
No i na śmierć pokludziyli.

Zaczyno sie to łod tego,
Jak chyciyli niywinnego 
Ponbóczka naszego,
Jezusa Nazaryńskiego.

Wiela ło nim cyganiyli 
I przed sądym postawiyli.
A syndzia, tak na poczontek,
Kozoł go zl oć w Wielki Piontek.

A chłopy co go biyli,
Z  gupot na gowa wsadziyli 
Mu wionek z wielgimi pikami, 
Coby go wyśmioć i zranić.

Potym krziż na bary dostoł 
I szoł z nim na góra, prosto 
Tam, kaj dycki tych wiyszali, 
Co kradli i zbójowali.

Źli to ludzie przeca byli,
Co z Ponbóczkiem tak robiyli.
Beztoż grzych ci wszyscy majom, 
Kerzy ludzi zabijajom.

Był tyż z nimi Ślązok jedyn, 
Co szporowoł nawet wtedy, 
Jak Go na krziżu wiyszali 

I gwoździami przibijali.

Pedzioł wtedy, coby nogi
Do kupy zbić gwoździym srogim,

Z  czym bydzie roboty mynij
No i naprowdy ł o s z c z y n d n i j .

Tak jak  im kozoł zrobiyli 
I  trzema yno przibiyli 
Gwoździami Boga do krziża. 
A w tym sie zrobiyla cisza:

I  Ponbóczek z wysokości 
Zaczyno godać, bez złości,
Do tego, wiycie, Ś l ą z o k a ,
Zlynkłego łoroz boroka:

“Suchej pieronie łognisty, 
Łoszczyndniś z ciebie je  isty. 
Dobrze co u wos na Śląsku, 
Szporujom wszyscy po konsku,

Ale z tym gwoździym, pieronie,
Toś przełonaczy ł  ł o g r o m n i e .
Beztoż mom kara dlo ciebie.
Po nij spotkomy sie w niebie. ”

Niy skończył godać boroczek, 
Umar na krziżu Ponbóczek. 

I  w tym świat zbawioł sie cały 
A Ślązok nie dostoł kary.

Dzisiej niykerzy g o d a j o m ,
Że skuli gwoździa trzimajom 
Sie Śląska zła roztomajte 
I o tym wiy kożdy bajtel.

Downij rządzynie niymieckie, 
Po tym komuny radzieckie, 
A dzisioj tyn zakopcony 
Luft, co nim wszyscy dychomy.

Czy jo  wiym? Czy to od tego 
Gwoździa czwortego, niewbitego? 
Ale to trza pedzieć z żalym:
Tak sie stało w Jeruzalym

Słowniczek:
pedzieć - powiedzieć, Ponbóczek
- Pan Bóg, w tym przypadku cho
dzi o Chrystusa, pokludzić - po
prowadzić, zloć - zbić, piki - kolce, 
bary - ramiona, dycki - zawsze, 
przeca - przecież, beztoż - dlatego, 
szporować - oszczędzać, do kupy
- razem, srogi - wielki, borok - 
biedaczek, chudzina, wystraszony 
człowiek, pieronie - mocne stwier
dzenie, bez określonego znaczenia, 
isty - prawdziwy, konsek - kawa
łek, łonaczyć - robić, wyraz wielo
znaczny, skuli - z powodu, rozto
majte - przeróżne, bajtel - dziec
ko, luft - powietrze
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Słowa ubrane w kolory
Rybnickie Muzeum już po raz kolejny 

zaprosiło miłośników poezji i muzyki na 
swój cykliczny wieczór przy świecach do 
hallu Starego Ratusza.

Tym razem rybniczanie, i nie tylko, mieli oka
zję do spotkania z poetką i malarką Jadwigą 
Manderą. Dla wielu osób nie było to pierwsze 
zetknięcie się z tą rybnicką artystką, byli też tacy, 
którzy jej poezję i kunszt wykonawczy dopiero 
odkryli. Autorka swoją poezją udowodniła raz je
szcze jak działają na wyobraźnię uczucie najpro
stsze - miłość, strach, smutek, ból, radość - wszy
stko co składa się na kondycję ludzką. Jeśli je
szcze słowa ubrane są kolorami natury, w 
których odbijają się autentyczne przeżycia związane

związane z bliskimi ludźmi i krajobrazami, można się 
spodziewać dobrego ich odbioru. A wszystko to 
poparte było bardzo emocjonalnym podaniem 
wiersza, czystym głosem i wyrazistym gestem. 
Publiczność nie pozostała obojętna - w oczach 
wielu osób pojawiły się łzy. Wieczór przeżyły 
przede wszystkim te osoby, którym znana jest 
biografia poetki - śmierć ojca w Katyniu, nagłe 
odejście brata i matki. To zresztą były impulsy do 
chwycenia za pióro. Już od dolnego hallu w świat 
poezji Jadwigi Mandera wprowadzały nas jej 
obrazy - przedstawiające przede wszystkim boga
te kolorystycznie bukiety kwiatów i portrety bli
skich.

Pięknym dopełnieniem poezji były przerywniki 
muzyczne w wyko
naniu młodego gita
rzysty, ucznia ryb
nickiej szkoły mu
zycznej Lesława 
Lepczyńskiego z 
klasy prof. Marcele
go Kubicy. Lesław z 
sukcesem brał ostat
nio udział w prze
słuchaniach makro
regionalnych, które 
odbyły się w Cieszy
nie. A ponieważ jest 
oprócz tego uczniem 
V klasy Technikum 
Mechanicznego /!/ 
życzymy mu rów
nież powodzenia na 
maturze.

/róż/
Poezję Jadwigi Mandery uzupełniała muzyka w wykonaniu 
Lesława Lepczyńskiego Zdj.:kas.

Spotkamy się 
za rok!

c.d. ze strony 1
a w jego skład wchodzili Krystyna Pysz i Jadwiga 
Bronowska - zajmujące się propagowaniem “ży
wego słowa” profesjonalnie, polonistka Julia Rzyt
ki, nauczycielka plastyki Halina Chowaniec, pla
stycy Bronisława Szymik i Bogdan Szymura, a 
także znany muzyk Andrzej Trefon. Jury miało do 
spełnienia trudne zadanie - jakie przyjąć kryteria? 
Czy oceniać końcowy efekt czy włożony wysiłek, 
popisy solistów czy o wiele trudniejsze do realizacji 
przedsięwzięcia grupowe?

Uczestników konkursu recytatorskiego podzielo
no na dwie grupy wiekowe. W pierwszej najlepszy 
był Adam Masiewicz ze SPS w Czerwionce - Le
szczynach, tuż za nim uplasowali się Irena Kamiń
ska z SOS-W w Wodzisławiu i Andrzej Kielkow
ski z SPS Jastrzębie - Zdrój. W grupie starszej trzy 
najlepsze miejsca zdobyli: Iwona Czarnecka 
SOS-W Rybnik/, Janina Kalisz /SPS nr 10 Raci

bórz/ i Dariusz Synytycz /SOS-W Rybnik/.
W konkursie plastycznym w grupie I pierwszą na

grodę otrzymała SPS z Czerwionki - Leszczyn, a 
dwie następne SPS Jastrzębie, w grupie II najlepsi 
byli raciborzanie, na miejscu drugim SPS 12 z Żor, 
a na trzecim - SOS-W w Rybniku. W grupie trzeciej 
zdecydowanie najlepsi uczniowie SPS nr 10 z Żor.

W kategorii zespołów wokalnych najwyżej oce
niono cztery śpiewające dziewczyny, podopieczne 
Tadeusza Trybusia z internatu SOS-W, na drugim 
przygotowane przez Izabelę Jakubiak i Andrzeja 
Rusza kilkuosobowy chórek z internatu SOS-W w 
Wodzisławiu, który zaprezentował program “Śpie
waj razem z nami”. Wysoko oceniono także “Wio
senne igraszki”, kolorowy spektakl przygotowany 
przez Leokadię Goszyc i Krystynę Łodzianę z 
SPS w Wodzisławiu. Ogromnie pomysłowe stroje 
- żabek, bociana, koziołka, stracha na wróble oraz 
duże zaangażowanie wykonawców - oto cechy cha
rakterystyczne tego przedstawienia.

W kategorii zespołów wokalno-ruchowych naj
lepsze były dzieci ze szkoły życia SOW-S w Rybni
ku, z którymi Ewa Jaszczuk przygotowała przed
stawienie “Zwierzęta i balon”, w którym na scenie 
pojawili się wszyscy mieszkańcy wiejskiego 
podwórka. Drugie miejsce przyznano internatowi 
SOS-W w Rybniku, a trzecie szkole w Wodzisła
wiu za spektakl “Nadejście wiosny”.

W kategorii zespołów muzycznych brał udział tylko

tylko jeden zespół grających na cymbałach dzieci z 
placówki rybnickiej, które przygotował Tadeusz 
Janowicz.

W kategorii małych form teatralnych bardzo ory
ginalną propozycję przygotowali pod okiem Piotra 
Adamczyka uczniowie SPS z Czerwionki. Była to 
nowatorska w tego typu przeglądach pantomima, 
żartobliwa, a zarazem pouczająca, której wykony
wanie sprawiało młodym artystom niekłamaną 
przyjemność. Drugie miejsce przyznano spektaklo
wi z SPS nr 10 w Raciborzu, trzecie “Cyrkowi “ w 
wykonaniu dzieci ze szkoły z Jastrzębia.

Wiele dzieci wspaniale realizowało się w tańcu 
dyskotekowym, najbardziej przecież naturalnym dla 
tej kategorii wiekowej. Najwyżej oceniono SOS-W 
w Rybniku, gdzie dzieci zostały przygotowane 
przez Bożenę Boczarską, Joannę Szulik i Bogu
miłę Zamarło. Na drugim miejscu uplasował się 
zespół z Żor, na trzecim SPS w Czerwionce - Le
szczynach. Jako jedyny w kategorii teatrzyków ku
kiełkowych wystąpił zespół z ośrodka w Wodzisła
wiu ze spektaklem przygotowanym przez Genowe
fę Pobredyńską i Stanisławę Miodońską.

Po podsumowaniu okazało się, że najwięcej 
punktów zebrał Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy w Rybniku, zatrzymując tym sa
mym Puchar “Gazety Rybnickiej”. Na drugim 
miejscu znalazły się ex aequo - Szkoła Podstawo
wa Specjalna w Żorach i Szkoła Podstawowa 
Specjalna z Leszczyn. Trzecie miejsce przy znano 
SOS-W w Wodzisławiu Śl.

Organizacja przeglądu byłaby niemożliwa bez 
sponsorów: władze samorządowe Rybnika 
ufundowały dla każdej placówki aparaty foto
graficzne, oddział rybnicki PSS - słodycze dla 
wszystkich uczestników na sumę 5,00 zł, nasza 
gazeta soki. Przegląd wspomogli również: firma 
Zaopatrzenie Ogrodnicze “Ogród” Bożeny Ku
rzydym, sklepy “Merino” Michała Musiolika, 
drogeria Piotra Rospenka, K.J. Cykowscy, Róża 
i Katarzyna Janulek - Kwiaciarnia “Konwalia”, 
firma ITAX, Maria Raróg, Michał Mikołajec i 
Tomasz Bielowski, a także Foto “Ramzes” oraz 
Małgorzata Rozmus, która bezinteresownie 
uwieczniła imprezę na zdjęciach, również 
podziękowanie dyrektorowi II LO T. Otrembie 
za udostępnienie auli oraz uczniom tej szkoły 
Aleksandrze i Sebastianowi Dziodom, Celinie 
Cieślok i Aleksandrze Tomaszewskiej, którzy 
pomogli w pozyskiwaniu sponsorów.

Zgodnie z regulaminem, zdobywca pucharu jest 
organizatorem kolejnego przeglądu. Spotkamy się 
więc raz jeszcze w Rybniku, miejmy nadzieję, że w 
jeszcze szerszym gronie. W. RÓŻAŃSKA
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ PUNKTÓW 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ROKU 1995.
Oferta powinna zawierać:
1. informację o firmie
2. wykaz zrealizowanych obiektów
3. informację o wiarygodności finansowej firmy
4. koszt:
a/ wykonania punktu świetlnego na istniejącej linii napowietrznej 
b / ustawienia słupa wraz z zabudową na nim oprawy oświetleniowej 
c/ średni - zasilenia punktu świetlnego kablem ziemnym 
d/ średni - zasilenia punktu świetlnego siecią napowietrzną
5. Stosowane stawki roboczogodziny wraz z narzutami

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem “oświetlenie uliczne” należy składać w 
Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2 w terminie do dnia 
5 maja 1995 roku.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 1995 r. o godz. 10.00 w Urzę
dzie Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2, sala nr 37.

Ogłoszenia drobne

SPRZEDAM GARAŻ
na Nowinach 

kontakt: tel. 391-851 
w godz. 8.00 - 15.00 

lub ul. Wandy 15/11 po 15.00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

W razie potrzeby

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA WYKONANIE ZADANIA 

P.N.: ODBUDOWA I KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH
w dzielnicach: Wielopole, Zebrzydowice, Ligota, Kamień, Niedobczyce, Radzie
jów, Chwałęcice, Boguszowice, Golejów, Gotartowice, Zamysłów, Kłokocin, Sto
doły, Orzepowice, Wawok, Centrum.
Bliższych informacji udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Grun
tów Urzędu Miasta w Rybniku tel. 26036 wewn. 67.
Oferty z wstępnym kosztorysem należy składać w Wydziale Geodezji i Gospo
darki Gruntami, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Gruntów 
/ ul. 3 Maja 12/ - do dnia 9 maja 1995 r.

Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 10 maja 1995 r.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez poda
nia przyczyny. ________________________________

lek. med. Krzysztof POTERA 
chirurg dziecięcy

USG
STAWÓW BIODROWYCH

Rybnik, Hallera 8 
wtorki, godz. 18.00 - 19.00 

GABINET
CHIRURGII DZIECIĘCEJ 

Rybnik, Hallera 32, 
wtorki, godz. 16.00 - 17.00

Gabinet internistyczny
Grażyna POTERA

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

Rybnik, ul. Św. Jana 5  -  I  piętro 
wtorki, piątki 15.30 - 16.30 
wizyty domowe - tel. 26-883

W ubiegłym tygodniu, od piątku do 
niedzieli, na wodach Zalewu Rybnickie
go rozegrano regaty o Puchar “Energo- 
inwestu”. Było to już drugie w tym roku 
spotkanie żeglarzy w Rybniku.

Organizatorzy zaplanowali rozegranie 9 
wyścigów, ale plany te pokrzyżowała po
goda. W piątek nad “rybnickim morzem” 
rozszalała się wichura /9 stopni w skali Be
auforta/ i sędzia główny Ziemowit Ostrow
ski podjął decyzję o odwołaniu planowa
nych na ten dzień wyścigów. Końcową kla
syfikację oparto zatem na wynikach rozegranych

T E L E F O N IC Z N A
A G E N C JA

IN F O R M A C Y JN A

511 870  
511 865  
511 864

KATOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 72B

Udziela informacji o: 
*handlu *produkcji 

*usługach oraz *treści 
ogłoszeń i reklam 
Gazety Rybnickiej 
z ostatnich 7 dni

Dział Reklamy i Promocji 
Racibórz, Pl. Dworcowy 16 
tel./fax (0 -36) 15-45-8 2 

Rybnik, Rynek 6  
te l. (0 -3 6 )  25 -97 5

Redakcja radia 
tel. (0-36) 15-42-21 

(0-36) 15-42-22

Sztormowe regaty
rozegranych 4 wyścigów. Trudne warunki spra
wiały, że sporo żeglarzy zanotowało “wy
wrotki” i wpadło do lodowatej wody. 
Szybko jednak ponownie wskakiwali do 
łodzi i kontynuowali wyścig. W zawodach 
wystartowały 44 załogi z 15 klubów Polski, 
Cech i Słowacji. Wyniki:
1. Klasa “OK DINGHY”: 1 Michał Le
szczyński /SWOS Warszawa/, 2. Andrzej 
Ambroziak /RKS Energetyk Rybnik/, 3. 
Mariusz Piecha /RKS Energetyk Rybnik/
2. Klasa “Cadet ’: 1. Wojciech Saj i Rafał 
Becker /Stal Gdynia/, 2. Sebastian Krzy
szkowski i Natalia Kosińska /baza Mrągowo

Mrągowo/, 3. Piotr Kraushar i Rafał Radzki /Jure
nia Olsztyn/
3. Klasa “Europa”: 1. Anna Witczak / 
LKS Kiekrz/, 2. Monika Bronicka /Baza 
Mrągowo/, 3. Katarzyna Szotyńska / 
SWOS Warszawa/
4. Klasa “Laser”: 1. Michał Belunek / 
Czechy/, 2. Jacek Błaszczyk, 3. Wojciech 
Paszek /obydwaj RKS Energetyk Rybnik/.

Następne regaty na Zalewie Rybnickim 
zostaną rozegrane w dniach 21-23 kwiet
nia. Młodzi żeglarze będą wtedy walczyć o 
Śląski Puchar Optymista.

P.S.

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"
W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), tel. 28-825/ 
dyżuruje prawnik, udzielający 

bezpłatnie porad

Wiosenny 
turniej szachowy

W sobotę 1 kwietnia br. w Szkole Podsta
wowej nr 34 w Rybniku działacze osiedla 
Reymonta wykorzystując wiosenny 
weekend zorganizowali wiosenny tur
niej szachowy. Na starcie stanęło 48 ucze
stników. Rozgrywki przeprowadzono sy
stemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, 
po 15 minut na zawodnika. Głównym fa
worytem do zwycięstwa był kandydat na 
mistrza Andrzej Cudnik, który w decydują
cym pojedynku z Maksymilianem Piecow
skim poniósł jedyną porażkę. Partia dostar
czyła zebranym wiele emocji, oprócz finezyjnych

finezyjnych zagrań na szachownicy czas prze
znaczony na partię został maksymalnie wy
korzystany. W tym momencie swoje aspi
racje do zwycięstwa zgłosiła Agnieszka 
Matras, która potwierdziła wysoką formę 
zwyciężając w klasyfikacji generalnej.

W poszczególnych grupach zwyciężyli: 
grupa powyżej 30 lat: Maksymilian Pie
cowski /6,5 pkt./, w grupie dziewcząt: 
Agnieszka Matras /6,5 pkt/.

Najliczniejszą grupę stanowili chłopcy do 
15 lat, a zwyciężył Wojciech Gawełczyk 
/5 pkt./.

Jako ciekawostkę można uznać udział 
przedszkolaków, wśród których najlepszy 
był Łukasz Czarnecki.
Najlepsi otrzymali nagrody i upominki.

K.H.

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/ 
oferu je  n a s tęp u ją c e  usługi:

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

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św.

* usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów

*możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

TELEFONY ALARMOWE 
POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS” - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 14 do 20 kwietnia,
Apteka Św. Antoniego, ul. Raciborska 4, tel. 23-537,
44-200 Rybnik

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2  FUJ IC O L O R

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

U NAS•  1 cm 2 - 0 .80  zł
•  1 słow o - 0 .5 0  zł 

w artykułach sponsorowanych
• 1 / 4  strony - 90  zł S Z Y B K O
• 1/2 strony - 1 6 0  zł I T A N I O
• 3 / 4  strony - 240  zł 
•  1 strona * 300  zł

Środowa Giełda Cenowa
Mięso sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
go tow ana śląska

PIOTROWSKI 8,64 8,78 13,11 7,02

Jastef, Raciborska 22 8,60 9,00 12,60 6,65

TARG 8 ,4 0 -8 ,8 0 8,80  - 9 ,50 12,80-13,00 6 ,9 0 -7 ,1 0

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

R a c ib o rsk a  15 2,60 2,70 1,20 1,10

M iejska 2 3,20 3,20 1,20 1,20

TARG 2 ,8 0 -3 ,0 0 2 ,2 0 -2 ,4 0 1,20- 1,40 1,20

Spożywcze m asło 
200 g cukier jajko m ąka

R y n k o w y 1,60 1,70 0,22 1,00

J a n  N o g a 227g - 1,65 1,65 1,00

TA R G 1,60 1,60 0 ,1 5 -0 ,1 8 0 ,8 3 -0 ,9 7

Waluty 100
dolarów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 232,00235,00 166,00\168,00 8,85\9,00 48,30\49,50

Delikatesy, ul. Miejska 232,00\235,00 166,00\168,00 8,80\8,95 48,00\49,20
G allux, R y n e k 232,00\235,00 166,00\168,00 8,85\8,00 48,20\49,50

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



M iss H ana '95

Miss Hana '95 została uczennica klasy IId II LO im. Hanki Sawickiej 
Sylwia Durkalec. Nowa miss interesuje się malarstwem, psychologią i kocha 
zwierzęta. Swoją obecność w konkursie na miss zawdzięcza swojej koleżance 
Aleksandrze Preś, której dziękuje za przekonanie do udziału w imprezie i pomoc 
w przygotowaniach. Zdj.: kas

Gdzie te k u ry?!
Co prawda raz na jakiś czas pojawia

ją  się w prasie doniesienia o kurach 
znoszących złote jajka, jednak należy je 
chyba uznać za kaczki dziennikarskie - 
doniesienia, rzecz jasna, nie kury... Ale 
znów mamy Wielkanoc i od kur waż
niejsze są jajka - złote, bądź w innym 
atrakcyjnym kolorze. Nawet te tylko 
farbowane, bez dodatkowych ozdóbek, 
są piękną dekoracją świątecznego sto
łu. Co więcej, te ofiarowywane i otrzy
mywane mogą co nieco powiedzieć... 
językiem koloru, który wszyscy pod
świadomie rozumiemy. Naukowcy 
dość dokładnie określili znaczenie i od
działywanie barw, co sprytnie wyko
rzystuje reklama. Psychologiczna inter
pretacja kolorów nie zawsze pokrywa 
się z symboliczną: żółć, którą często 
kojarzy się ze zdradą i zazdrością, we
dług psychologów jest barwą ułatwiają
cą porozumiewanie się; lubią ją  ludzie 
towarzyscy, rozmowni, otwarci i pogo
dni. W starożytnym Rzymie welon 
oblubienicy bywał koloru żywożółtego, 
jako symbol radości i wesela. Czerwień 
sygnalizuje silne uczucia i pobudza; lu
dzie pierwotni uważali ją  za dającą ży
cie - archeolodzy znajdują w ich gro
bach malowane na czerwono jajka i 
czerwone tkaniny... Czerwień jest 
szczególnie lubiana przez ludzi działa
jących pod wpływem emicji, aktyw
nych, ambitnych, chcących się wyróż
niać i odnosić sukcesy. Zieleń, kolor 
żywej roślinności, który kojarzymy z 
nadzieją, zmianami i tęsknotą, symboli
zuje również życie, żyzność i płodność. 
W zależności od odcienia jest prefero
wana bądź przez spokojnych idealistów 
/blada/, bądź optymistycznych poszuki
waczy przygód /jasna/, bądź przez 
współczujących uzdrowicieli /ciemna/. 
Ogólnie mówiąc, zieleń jest barwą lu
dzi, którzy lubią się rozwijać i cenią

wszelki postęp. Błękit od wieków sym
bolizuje w naszej kulturze wierność i 
uduchowienie /często Matkę Boską 
przedstawia się w błękitnych szatach/, 
jednak ludzie, którzy go wybierają, 
mogą w swoim intelektualnym dążeniu 
do gwiazd stracić poczucie realizmu. 
Ich atutem jest twórcze podejście do 
świata, ich wadą - zapominanie o po
trzebach serca i ciała. Błękit morski 
oznacza optymizm i podoba się lu
dziom ufającym w możliwości swoje i 
innych, a także wierzącym w lepszą 
przyszłość, a więc... misjonarzom i fu
turystom. Zwolennicy fioletu wiele 
uwagi poświęcają sprawom ducha, są 
niezwykle wrażliwi. Słuchają swojej 
intuicji i mogą być dobrymi przywód
cami duchowymi. Róż podoba się oso
bom kochającym, troskliwym i czułym, 
a brąz tym, którzy są solidni, uczciwi i 
chętni do pomocy. Architekci, inżynie
rowie, ludzie o talentach organizacyj
nych preferują pomarańcz, natomiast 
ulubionym kolorem prawników, sze
fów i w ogóle ludzi odpowiedzialnych 
za innych, jest granat. Ciekawe, praw
da? Może by w tym roku spojrzeć na 
kolorowe jajka przez pryzmat współ
czesnej wiedzy psychologicznej i zaba
wić się w odczytywanie informacji za
szyfrowanych w barwach? Może by tak 
osobę skrycie darzoną uczuciem obda
rować bez słowa różowym jajkiem i 
pozwolić, by na obiekt naszego afektu 
zadziałała magia koloru? Spróbować 
warto. A co powiedziałoby nam o tym, 
kto je wybierze, jajko złote? Otóż oso
ba taka ma wielkie aspiracje, wspaniałe 
ideały i uwielbia cieszyć się ze zwy
cięstw, a poza tym jest hojna... Niezły 
test na przyszłą “drugą połowę”, praw
da? Tylko czym zafarbować jajka na 
złoto?!

M.CH.

Pod znakami zodiaku
BARAN  - 21.03. - 20.04. - Nie brak ludzi zawistnych o Twoją, tak pięknie  
rozwijającą się, karierę zawodową. Skup się na wynikających z niej obowiąz
kach, by ktoś inny nie zajął Twojego miejsca. Nie będzie kłopotu z rozpozna
niem tej osoby.
BYK- 21.04. - 20.05. - Przed Tobą czas prób i poszukiwań. Jeśli jesteś nasta
wiony na zmiany, możesz to zrobić w tej chwili, tym bardziej, że zjawi się 
osoba, która chętnie będzie Ci towarzyszyć w najbardziej ryzykownych sytu
acjach.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Warto zaplanowć coś poważnego, co będzie 
trwałą podstawą do dalszych posunięć. A ponieważ optymizmu i energii Ci 
nie zabraknie, możesz nie martwić się o wynik - będzie dobrze!
RAK - 22.06. - 22.07. - Jeżeli chcesz, by plany, które z takim mozołem przy
gotowywałeś, się powiodły, zweryfikuj krąg znajomych i nie wahaj się odrzu
cić tych, którzy mogą odciągnąć Cię od twórczej pracy.
L E W  - 23.07. - 23.08. - Nie zawadzi ostrożność, ale nie możesz je j  mylić z 
biernością i asekuranctwem. Analizy minionych wydarzeń nic nie dadzą, j e
żeli nie jesteś pewny jaką drogą chcesz iść dalej...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Warto zrównoważyć swoje emocje i zdystanso
wać się nieco od nachalnych doradców. Ich pozorna bliskość nie wynika bo
wiem z życzliwości, ale z chęci uszczknięcia czegoś z Twoich sukcesów. 
WAGA - 23.09. - 23.10. - Będziesz miał do wyboru kilka propozycji. Trzeba 
będzie jednak wielkiej koncentracji, by zobaczyć je  we właściwych wymia
rach, tym bardziej, że ogarnie Cię myślowy bałagan.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Czeka Cię prawdziwe przecieranie szlaków, 
bo dziedzina, którą się zajmiesz, była Ci dotychczas całkowicie obca. Saty
sfakcja, jaką  odczujesz, wynagrodzi Ci wszystkie trudy.
STRZE LE C  - 23.11. - 21.12. - Dobry nos i trafność sądów będą procento
wały. Idea jest wprawdzie nowa, ale dobrze osadzona w rzeczywistości i war
to za nią podążyć.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Materia, w jakiej się poruszasz, je s t bar
dzo delikatna. Wyłożenie swoich racji wprost może sytuację tylko pogorszyć, 
zastosuj zatem bardziej dyplomatyczne chwyty.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Powróci sprawa, którą dawno uważałeś za za
łatwioną. Teraz zmierzysz się z nią na obcym terenie, sukcesem więc będzie 
osiągnięcie choćby kompromisu.
R Y B Y  - 20.02. - 20.03. - Otwórz się na wszelkie zmiany, by nie przeoczyć 
okazji, która może mieć duży wpływ na poprawę Twojego samopoczucia. 
Potem będziesz się dziwić, że miałeś jakiekolwiek opory.

Taaakie
buty!

Mężczyźni będą usatysfakcjonowani. 
Jak wynika z przeprowadzonej przeze 
mnie sondy, modne ostatnio ciężkie bu
ciory na traktorze, te uwielbiane przez 

dziewczyny “martensy”, 
działały na mężczyzn aler

gicznie. Teraz będą 
usatysfakcjo

now ani, 
b o 
wróci

ły do łask buty, w których wprawdzie 
noga jest w nienaturalnej pozycji, ale 
łydka wygląda zgrabnie. Musimy więc 
wybrać między wygodą, a urodą... Trze
ba się będzie zastanowić, czy ubieramy 
się dla siebie czy dla mężczyzn.

Fatałachy z naszej szafy

Modne są klasyczne, wysokie czółen
ka, ale też bardziej fantazyjne obuwie, z 
tym, że wszystkie ob
casy mają wysokości 
około 10 cm i... wię
cej. “Martensowe” 
dziewczyny, które 
nigdy szpilek nie nosiły, 
mogą mieć trudności...
Moda jednak tak się 
ostatnio zmieniła, 
że do słod
kiego różo
wego ko
stiumika nie uchodzi włożenie ciężkich 
buciorów.

Niech więc żyją obcasy!
Wróżka

L is t  do redakc ji

Szanowna Redakcjo!

Jesteśmy osobami bardzo do
ciekliwymi i mamy jedno głu
pie pytanko, które nam nie daje 
spokoju i spać po nocach nie 
możemy.
Otóż DLACZEGO?!!! Wasza 
skrzyneczka na listy do redakcji 
jest koloru żółtego?

Pozdrawiamy Was i Waszą 
Redakcję.
P.S. Prosimy o szybką odpo
wiedź na łamach gazety. Gdyż 
zdajemy sobie sprawę, że to jest 
niezbyt mądre pytanie.

Z poważaniem 
Niuniek i Niuńka

Od redakcji:
Pytanko nie jest głupie. Na

sza skrzynka na listy jest żół
ta, ponieważ kolor żółty 
sprzyja nawiązywaniu kontak
tu wzrokowego - patrzcie tekst 
o kolorach obok. Poza tym ze
stawienie żółci z czernią jest 
zestawieniem najlepiej wi
docznym i najbardziej alarmu
jącym ze wszystkich możli
wych. Tak więc nasza skrzyn
ka jest żółta, by ułatwić znale
zienie jej tym z naszych czy
telników, którzy chcą nam za
dać dociekliwe pytania!

Dziękujemy za pozdrowie
nia i również pozdrawiamy.

Przed
świyntami
Choć żech ju ż  wyrosnoł z krót

kich galotek, raduja sie dycki fe s t 
na świynta. Niy ino skuli tego, że 
niy trza iść do budy, ale skuli sa
mego świyntowanio.

Przedświonteczny rojszprunk w 
doma i klupanie tepichów mje ju
zaś niy minie. Kożdy musi sie chy
cić roboty, żodyn niy może sie łobi
jać.

Mama bydom f órt labidzić, że 
wszystko łokropicznie podrożało i 
niy styko pin iyndzy , ale cołki ty
dziyń bydom lotać po sklepach i 
snosić pełne tasze toworu. Zaś po 
św iyntach bydym y pew nikiym  
ciynko piskać i jodać na łokrongło 
żur samotny abo żyniaty a na łod
miana wodzionka, czy tyż bratkar
tofle z kwaskom.
Mje dycko zaprawiom  do trzycio  
krzonu. Stoja nad miskom choćby 
m azok i f órt becza. P ierzyństw o  
szczypie w łoczy gorzyj ja k  cebula. 
W szyjscy sie  sy mje ś miejom , że 
ślimtom bez bicio.
Jak starka łosprawiajom , downij 
piykli na świynta ino kołocze z po
sypkom na wielich blachach, kere 
sie zanosiyło do piekorza. Musiała 
tyż być wiegachno baba w ielka
nocno z kopy jajec. Terozki wszyst
ko sie w doma piecze. Mama rych
tujom babki drożdżowe i barchesy 
tyż, ale okrom tego jeszcze syrniki 
i mazurki piyknie ustrojone. Kryn
ci sie łod  tego woniu w nosie a 
uszkubnońć nic niy idzie, bo prze
ca je s t  post. W poście, a wcale w 
Wielkim Tydniu, niy śm i sie ma
szkecić, padajom starka i wachu
jom , żeby żodyn niy zgrzyszól.
Do m alowanio krosz onek siodo  
cołko fam ilyjo . Szkyrtomy  i dro
piym y żyletkom , tonkomy piórka  
do zalczojry /kw as solny/, a kery 
m o talynt, to m aluje mazakami. 
Mje roz dwa wyciepujom łod malo
wanio, bo talyntu niy mom i ino 
gupoty na kroszonkach wypisuja. 
Ze św iynconkom  tyż mje do ko
ścioła niy posyła jom , wolom iść 
sami. Niy som za mje sicher. Z  ko
szyczka, spod tyj wyszkrobionyj 
deczki mogłoby bele czego ubyć. 
Jak żech bół kneflym , toch cho
dziół Pónbóczka pocałować, a po
tym, ja k  żech przyszo ł do dom, 
toch szukoł Zajonczka. Już łod  
dź wiyrzi prowadzioł szlaczek z ma
łych, kolorowych jajuszek. /U  nos 
wtedy jeszcze takich niy boło, ciot
ka z rajch u nom przysła li./. Ła
ziółech po kolanach i szukoł hazo
nia. Czynsto zamiast niego trefio
łech na talyrz z łosztrużynam i. Z  
żolu ech sie a ż  pobeczoł. A le  potym  
znodech pod szrankym wieligo za
jonca w zilbrze i inksze maszkety. 
Wszystkim bajtlom życza bogatego 
zajonca, a starszym , żeby dobrze 
przez świynta wypoczynli i sie niy 
przejedli.

Marek Mateja
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Czy umiesz świętować?
świąteczna psychozabawa

Wbrew pozorom, świętować też 
trzeba umieć. Podsumowanie punk
tów zdobytych w poniższym psychote
ście pomoże odpowiedzieć na pytanie, 
czy posiedliśmy tę umiejętność!
1. Czy czasem podśpiewujesz?
Tak, przez cały czas! - 2 pkt.
Nie, nigdy - 0 pkt.
Owszem, zdarza mi się -1 pkt.

2. W weekendy zwykle:
Oddajesz się lenistwu - 1 pkt.
Robisz to, czego nie zdążyłeś zrobić od 
poniedziałku do piątku, tzn. sprzątasz, 
pierzesz itp. - 0 pkt.
Przyjemnie spędzasz czas, tak, jak to so
bie zaplanowałeś podczas tygodnia pra
cy - 2 pkt.
3. Czy zarażasz się tzw. “zaraźliwym” 
śmiechem?
A co to takiego ? - 0 pkt.
Zawsze! - 2 pkt.
To zależy - 1 pkt.
4. Czy znajdujesz czas, który możesz 
poświęcić tylko sobie?
Staram się, ale niezbyt często mi się uda
je - 1 pkt.
Oczywiście! - 2 pkt.
Nie, mam zbyt wiele obowiązków - 0 
pkt.
5. Czy zmieniając strój zmieniasz też 
nastrój?
Nie, to głupie - 0 pkt.
Owszem, zdarza się - 1 pkt.
Tak, bardzo często - 2 pkt.
6. Jedzenie...
...jest jedną z największych przyjemno

ści! - 2 pkt.
... jest niezbędne do życia - 0 pkt.
... czasem mi smakuje, a czasem nie - 1 

pkt.
7. Czy zauważasz rozkwitające sto
krotki?
Nie, nigdy - 0 pkt.
Czasami - 1 pkt.
Tak, zawsze - 2 pkt,
8. Czy zdarza ci się uśmiechać, kiedy

przypominasz sobie usłyszany wcze
śniej dowcip lub przeżytą zabawną 
sytuację?
Często - 2 pkt.
Kiedyś mi się zdarzyło - 1 pkt.
Nie, nigdy 0 pkt.
9. Na tydzień przed świętami...
... myślisz: “Och, znowu, a przecież 
przed chwilą było Boże Narodzenie... 
znów tyle zamieszania...” - 0 pkt.
... ogarnia cię radosne podniecenie, ukła
dasz świąteczny jadłospis i obmyślasz, 
jak ozdobić stół - 2 pkt.
...roztargniony wysyłasz kilka kartek z 
życzeniami pisanymi “na kolanie” - 1 
pkt.
10. Czy lubisz wyświadczać sobie 
drobne przyjemności? /kwiaty, słody
cze, wonna kąpiel.../
A kto nie lubi? - 2 pkt.
Od tego są wakacje - 1 pkt.
Szkoda mi czasu i pieniędzy na głupstwa 
- 0 pkt.
11. Wybierasz się na urodziny. Zaczy
na padać deszcz...
Martwisz się o wizytowy strój, ale po 
dotarciu do domu solenizanta zapomi
nasz o brzydkiej pogodzie - 1 pkt. 
Tracisz humor na resztę wieczoru - 0 
pkt.
No i co z tego? Zaplanowanej zabawy 
taka drobnostka ci przecież nie zepsuje - 
2 pkt.
12. Czy zdarza ci się nudzić w czasie 
urlopu?
Przenigdy! Masz do zrobienia tyle przyj
emnych rzeczy, na które nie miałeś cza
su do tej pory - 2 pkt.
Nudzisz się prawie ciągle i męczysz się 
tym bardziej niż pracą - 0 pkt.
Jeśli zdarza ci się chwila nudy, wycho
dzisz na lody - 1 pkt.

WYNIKI:
0-7 punktów - Twoją dewizą mogłoby 
być przysłowie: “Bez pracy nie ma kołaczy

Kronika policyjna
_________________ J

Udany pościg
3 kwietnia o godz. 23.05 na ul. Chabro
wej w pobliżu “Baru Uniwersalnego” 
patrol policji zatrzymał w pościgu 
sprawcę pobicia 42-letniego mieszkań
ca Rybnika. Dwóch innych napastni
ków zbiegło.

Skradła spódnicę
3 kwietnia w sklepie “Hermes” została 
zatrzymana kobieta, która ukradła spó
dnicę o wartości 36,60 zł. Widać nie 
miała co na siebie włożyć.

Nie miał w czym gotować?
3 kwietnia włamano się do piwnicy 
przy ul. Przemysłowej. Sprawcy weszli 
do środka otwierając kłódki dopasowa
nymi kluczami. Skradli garnki o warto
ści 300 zł.

Wypchnęli okno
W nocy z 3 na 4 kwietnia doszło do 
włamania do domku jednorodzinnego 
przy ul. Podleśnej w Wielopolu. Po 
wypchnięciu okienka w piwnicy wła
mywacze skradli różne przedmioty o 
wartości 1.500 zł.

Kredytowi oszuści
Właściciel jednego ze sklepów radio
wo-telewizyjnych poinformował poli
cję, że od lutego 4 klientów wyłudziło 
u niego kredyty na zakup sprzętu RTV. 
Przedstawiali oni fałszywe zaświadcze
nia o zameldowaniu i wykonywaniu 
pracy na terenie Rybnika. Straty wynio
sły 7.031 zł.

Po pijaku
6 kwietnia o godz. 15.30 na targowisku 
przy ul. Hallera właściciel audi /po spożyciu

spożyciu alkoholu/ udostępnił swoje auto 
obywatelce Ukrainy. Kobieta był rów
nież pijana. Uderzyła “audicą” w peu
geota. Zasiadła za kierownicą nie po
siadając prawa jazdy ani jakichkolwiek 
innych dokumentów. Badanie alkoma
tem wykazało u niej 1,8 promila alko
holu.

Potrójna stłuczka
7 kwietnia ok. godz. 21.00 na ul. Kotu
cza kierowca renault 21 na niemieckich 
numerach rejestracyjnych najechał na 
tył fiata 126 p stojącego na czerwonym 
świetle. Z kolei “maluch” uderzył w 
stojącego przed nim mercedesa. Spraw
ca karambolu odjechał z miejsca zda
rzenia.

Przytrzaśnięty drzwiami
8 kwietnia o godz. 14.30 na ul. 1 Maja 
ruszający z przystanku jelcz pociągnął 
pieszego wysiadającego z autobusu za 
kurtkę, która zacisnęła się w drzwiach.

Rozwiązania 
krzyżówki i łamigłówki

Za rozwiązanie łamigłówki z nr 13 
nagrodę otrzymuje: Krzysztof Tere
biński , 44-203 Rybnik-Paruszowic, 
ul. Olszowa 6.

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki 
nr 13 z hasłem “Dowcip póty miły, 
póki cudzym kosztem” otrzymują: 
Urszula Sowik, ul. Chalotta 6/21, 
44-200 Rybnik oraz Jolanta Katu
szonek, ul. Krótka 2/4,44-238 Czer
wionka - Leszczyny.
Nagrody do odebrania w redakcji 
przez miesiąc od daty ogłoszenia na
zwiska zwycięzcy.

Żużel Żużel Żużel
W drugiej kolejce spotkań ligowych 

żużlowcy Rybnickiego Klubu Motoro
wego podejmowali na własnym torze 
zespół opolskiego “Cem W ap-u”. 
Goście przybyli do Rybnika wzmoc
nieni Łotyszem Niko
łajem Kokinem, a go
spodarze wystąpili 
bez obcokrajowca i 
k o n t u z j o w a n e g o  
Krzysztofa Fliegerta.
Rybniczanie pojechali 
bardzo odważnie i zwyciężyli 58:32. 
Punkty dla RKM-u zdobyli: A. Musio
lik - 10, E. Tudzież - 10, D. Fliegert - 
14, M. Fojcik - 0, A. Skupień - 13, P. 
Sobczyk - 6, E. Sosna - 4, K. Mrowiec 
- 1 .

Szczególnie cieszy dobra postawa 
zawodników młodzieżowych. W wy
ścigu juniorów rybnicka para Paweł 
Sobczyk i Eugeniusz Sosna pokonała 
swoich rówieśników z Opola w sto

kołaczy”. Zgoda, ale by mieć siły do pracy, 
trzeba umieć wypoczywać. Zacznij do
ceniać drobne przyjemności, spróbuj nie 
być takim perfekcjonistą, a przekonasz 
się, że będziesz szczęśliwszy i ... zdrow
szy. Życie w nieustannym napięciu grozi 
zawałem i łysiną!
8-17 punktów - Złoty umiar cenili już 
starożytni. Należysz do grupy szczęśliw
ców, którzy i zaszaleć potrafią, i powie
dzieć “stop”, zanim jest za późno. Precy
zyjnie dawkujesz sobie porcje obowiąz
ku i rozrywki. Rozumiesz, że “święto” 
oznacza coś specjalnego, i że trzeba na 
nie zapracować. Tylko tak dalej.!
18-24 - Uwielbiasz świętować. Korzy
stasz z uroków życia z talentem - i 
z w dzięcznością. M ożliwe nawet, 
że marzy ci się absolutna i wieczna 
wolność od wszelkich obowiązków z 
wyjątkiem jednego - zabawy. Nie zapo
minaj jednak, że niepowtarzalny smak 
świąt powstaje poprzez kontrast z rutyną 
dnia codziennego...

MCH

68-letni mężczyzna doznał złamania 
miednicy i potłuczeń. Został przewie
ziony do szpitala na Rudzkiej.

Ukradł rynny
Służba kościelna zatrzymała 32-letnie
go mieszkańca Rybnika na gorącym 
uczynku kradzieży rur miedzianych z 
rynien kościoła św. Antoniego. 
Sprawcę przekazano policji.

Z łomem po perfumy 
Między 8 a 10 kwietnia włamano się do 
sklepu przy ul. Strażackiej w Boguszo
wicach. Sprawcy wygięli kratę i wy
pchnęli okienko. Skradli szminki, la
kier do paznokci, perfumy, cienie do 
oczu. Straty wyniosły 300 zł. Z następ
nego sklepu skradli bluzki, trampko
korki, buty i podkoszulki o wartości 
400 zł.

Nikt jej nie zgwałcił
Jedna z mieszkanek Rybnika zgłosiła 
na policji, że w nocy z 9 na 10 kwietnia 
została zgwałcona. Podczas składania 
meldunku była pijana /1,2 promila/. 
Policjanci przeprowadzili oględziny 
miejsca rzekomego gwałtu. Kobietę 
poddano także badaniom ginekologicz
nym. Gwałt został wykluczony.

stosunku 5:1. Również bardzo podobał 
się Krzysztof M rowiec. W swoich 
trzech startach zdobył wprawdzie tyl
ko jeden punkt, ale wykazał sporą am
bicję i dobre przygotowanie techniczne

ne. Być może w przyszłości zawodnik 
ten dostarczy kibicom wielu rado
snych przeżyć.

Niedzielny mecz nie był porywają
cym widowiskiem, ale kibice nie mo
gli również narzekać na nudę. W kilku 
wyścigach na całym dystansie trwała 
zacięta walka. Goście wygrali wpraw
dzie tylko dwa wyścigi, ale w przekro
ju całego meczu wypadli nieźle. Nie 
zanotowano żadnych karamboli ani 
niesportowego zachowania.

Przed meczem najmłodsi członko
wie rybnickiego “Speedway Fan-Clu
bu” zaprezentowali publiczności reki
na - maskotkę żużlowej drużyny. Wy
chodzących do prezentacji zawodni
ków poprzedzał chłopiec jadący na 
motorynce. Wielka szkoda, że ostatni 
mecz ligowy nie spotkał się z więk
szym zainteresowaniem kibiców. W 
niedzielne popołudnie było ich na sta
dionie tylko 2500.W celu zwiększenia 
zainteresowania żużlem najmłod
szych, Zarząd Rybnickiego Klubu 
Motorowego podjął decyzję o roz
prowadzeniu w szkołach podstawo
wych Rybnika i okolic 1000 bez
płatnych karnetów wstępu na cały 
sezon. Karnety te przeznaczone są dla 
uczniów z najuboższych rodzin, a ich 
rozdysponowanie pozostaje w gestii 
dyrektorów szkół. Młodzi kibice 
odwdzięczą się zapewne klubowi kul
turalnym zachowaniem na trybunach i

Swojemu siostrzeńcowi 
Mieczysławowi POMPA 

z okazji urodzin moc najserdeczniejszych 
życzeń: zdrowia, szczęścia, 

pomyślności, dobrych wyników 
w nauce oraz sukcesów w pracy, 

życzy ciocia Halina 
wraz z Rodziną.

Do życzeń dołącza się Babcia 
z Dziadkiem.

***
Karolince OMILANOWSKIEJ 

z okazji siódmych urodzin - wszyst
kiego najlepszego życzy

Sabinka M. wraz z rodzicami.
***

Wesołych, zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych oraz smacznego 
jajka i zwycięstwa wszystkim rybnic
kim żużlowcom i kibicom życzy

Rajmund Fuks z Zamysłowa

żywiołowym dopingowaniem zawo
dników.

Niewielkie zainteresowanie kibiców 
rozgrywkami żużlowymi sprawia, że 
klub może już niedługo znaleźć się w 

bardzo trudnej 
sytuacji finanso
wej. Może to po
ciągnąć za sobą 
konieczność wyco
fania drużyny z 
rozgrywek ligo

wych i ograniczenie działalności jedy
nie do prowadzenia szkolenia w szkół
ce żużlowej. Wiadomo, że najlepszym 
i największym sponsorem klubu są ki
bice. Gdy ich zabraknie, to żużel w na
szym mieście zaniknie. Dlatego Za
rząd RKM-u apeluje do zakładów 
pracy, osób prywatnych i instytucji 
o zakupienie karnetów wstępu. Po
nadto klub oferuje reklamę w trak
cie zawodów - foniczną, w progra
mach oraz na bandzie okalającej tor 
żużlowy. Możliwe jest także ustawie
nie reklam na płycie boiska. Jedynie 
współdziałanie wielu ludzi dobrej woli 
umożliwi bowiem dalszą egzystencję 
żużla w Rybniku. Szczegóły dotyczą
ce zakupu karnetów oraz ekspozycji 
reklam na stadionie można uzyskać w 
sekretariacie klubu - nr tel. 28-880.

Już od najbliższego meczu ligowego 
w Rybniku, który odbędzie się 30 
kwietnia o godz. 16.00 z “W andą” 
Kraków, programy będą numerowane. 
W trakcie zawodów odbędzie się loso
wanie cennych nagród rzeczowych 
oraz bezpłatnych karnetów wstępu dla 
nabywców programów.

Żużlowcy robią co mogą - wygrali 
dwa pierwsze mecze ligowe, Zarząd 
RKM-u również aktywnie zabiega o 
pomoc finansową z różnych źródeł, 
oby tylko kibice jeszcze nieco liczniej 
przybywali na stadion...

W poniedziałek wielkanocny o 
godz. 15.00 rybniczanie spotykają się 
na “Skałce” w Świętochłowicach z 
drużyną “Śląska”.

PIOTR SZWEDA

Zawodnikom, kibicom,
sponsorom i sympatykom 

żużla
Życzenia radosnych 

i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

składa
Zarząd 

Rybnickiego 
Klubu Motorowego

Floreciści 
w czołówce

Floreciści sekcji szermierczej RMKS-u 
wzięli udział w Indywidualnych Mi
strzostwach Makroregionu Śląskiego
w Katowicach.

Drugie miejsce wywalczył w zawo
dach Wojciech Swoboda, dwa trzecie 
miejsca zajęli Artur Fajkis i Paweł 
Wowra.

Mamy nadzieję, że licząca 80 lat hi
storia rybnickiej szermierki znajdzie w 
młodych zawodnikach RMKS-u god
nych następców.

/r/

Radości i troski RKM-u

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

D R Z E W K O ŻYCZEŃ

hasło:..

Imię.......



RACIBÓRZ

HURTOWNIA 
JAK SUPERSAM

Sklep
Janusza

Taranczewskiego,
ul. Sobieskiego 30

W ielkanocny zając trzymający w  łapkach naj
nowszy przew odn ik "Znakow ane szlaki Ziemi 
Rybnicko-W odzis ław skie j" Jerzego Michalskiego, 
poprowadzi nas jedną z turystycznych tras Rybni
ka. By rozwiązać nasz konkurs, trzeba w diagram 
wpisać nazwy mijanych obiektów, które są ozna
czone dużym i lite ram i um ieszczonym i w  k ie li
chach wiosennych kwiatów.

Rozwiązaniem będzie hasło utworzone z liter 
oznaczonych w diagram ie kolejnymi literami: od 
1 do 36. Życzymy wesołej zabawy!

Na kupony z rozw iązaniam i czekamy do piątku 
28 kwietnia, a szczęśliwców, którzy zostaną wylo
sowani spośród autorów prawidłowych odpow ie
dzi, przedstawimy na łamach gazety 5 maja.

KUPON KONKURSOWY ZAMIESZCZAMY 
NA STRONIE 9

10

Van Leer
Opakowania metalowe

R e t t ig

Nagrody i sponsorzy:
Rettig Silesia - 150 zł 

- 100 zł

Powszechny Bank Kredytowy 
SA w W arszawie 
O ddzia ł w  Rybniku - 100 zł

PKP - nagroda książkowa 
wartości 100 zł

Silesia
STEMPEL MARKET

P i e c z ą t k i
RYBNIK, U L GLIWICKA 4 te l. 2 2 0 1 3  

P B K
Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie

Oddział w  Rybniku

STACJA
RYBNIK

Van Leer Silesia - 50 zł 

Sklep
Janusza Taranczewskiego, 
ul. Sobieskiego 30

- bon towarowy 
wartości 50 zł

PTTK - wycieczka po Ziemi 
Rybnicko-Wodzisławskiej 
"Szlakiem drewnianych 

kościółków"

Hurtownia "Despol"
- 2 bony towarowe 
wartości 20 zł każdy

Sklep "Papirus"
- bon wartości 20 zł

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

K o n k u r s  W i e l k a n o c n y
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